De Verdieping
Dinsdag 27 november 2012

Vrijheid of onvrijheid
Jan Keij, filosoof en auteur

20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro
Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl

De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende
denkkaders. Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september - november en
januari - mei. In de vorm van kleine discussiegroepen. Met een prikkelende inleiding of
documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

Zijn wij als mens vrij of niet? Dat lijkt het probleem van onze tijd. Een tijd waarin de mens meer en meer
gevangen lijkt in het determinisme, zoals uitgelegd door de natuur- en menswetenschappen. Maar…
misschien heeft de Hongaarse schrijver Konrad gelijk als hij stelt dat “een mens wetenschappelijk
bestuderen er op neer komt hem niet als mens te zien”. Zodat wellicht de uitdaging van onze tijd juist
gelegen is in het aantonen van de vrijheid. Op de avond van De Verdieping gaan we de kwestie uitzoeken.
Bent u vrij of niet? U kunt kiezen op grond van de filosofische perspectieven die worden aangeboden.
Jan Keij zal daarbij vooral gebruik maken van de filosofen Bieri, Nietzsche en Levinas, met uitstapjes naar
anderen waaronder Sartre.

Jan Keij was 15 jaar onderwijzer in het basisonderwijs, studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en
promoveerde op de filosofie van de Franse denker Emmanuel Levinas. Sindsdien geeft hij cursussen filosofie en
lezingen en schrijft boeken. Ondermeer ‘’Nietzsche als opvoeder - Of: hoe een mens wordt wat hij is’’,“Zekerheid over
onzekerheid – eigen verantwoordelijkheid bij beslissen in de zorg” en “ De ethiek onder de ethiek. Momenteel werkt
hij aan een boek over Levinas, dat in oktober 2012 uitkomt: “Levinas in de praktijk – de weg naar het best mogelijke
helpen, privé en in de zorg. Meer informatie: www.keijfilosofie.nl.

