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Paul Scheffer
'De vrijheid van de grens'
Lezing over gelijknamig essay van de Maand van de Filosofie
Locatie:
Buningzaal in Kunstplaza Schurer
(5e etage Warenhuis Vanderveen,
Koopmansplein, Assen)
Kosten: € 5.- inclusief kop thee/koffie
Aanmelding
via info@metaforumassen.nl
Meer info: www.metaforumassen.nl
www.maandvandefilosofie.nl

Programma
18.30 Zaal open
19.00 Welkom door moderator Ralph
du Long
19.05 Lezing Paul Scheffer
19.55 Pauze
20.15 Vragen en discussie
21.15 Paul Scheffer vertrekt naar de
Nacht van de Filosofie in
Groningen
Ruimte voor nazit en discussie
onderling
22.00 Einde programma

Paul Scheffer schrijft dit jaar het essay van de Maand van de Filosofie “De
vrijheid van de grens”. Het overschrijden van grenzen wordt vaak gezien als
de enige weg naar vooruitgang. We leven het leven als een immer wijkende
horizon, als een vrijheid die zich steeds verder heeft losgezongen van een
vorm, met een wereld zonder grenzen als het hoogste ideaal. Want wie zijn
wij, wereldburgers, om anderen toegang tot ons grondgebied te ontzeggen?
Maar hoe leefbaar is dat ideaal van een wereld zonder grenzen? In zijn essay
onderzoekt Scheffer of een open samenleving niet vraagt om begrenzing en
hoe de grenzen van Europa er uit zouden moeten zien in het licht van de
vluchtelingencrisis. Met de nodige filosofische distantie stelt hij de vraag of
een open samenleving niet pas ontstaat door een ruimtelijke afbakening.
Anders gezegd: om hoeveel begrenzing vraagt de beschaving? En wat is
tegen die achtergrond een eigentijds vooruitgangsideaal?
Paul Scheffer (1954) is wetenschapper en publicist, sinds
september 2011 hoogleraar Europese studies aan de
Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 1990 schrijft hij voor NRC Handelsblad; zijn
artikelen verschijnen in tal van Europese bladen. Van
2003 tot 2011 was hij buitengewoon hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam. Zijn essay Het multiculturele
drama deed in 2000 veel stof opwaaien. Bekende boeken
zijn verder Het land van aankomst (2007) en Alles doet
mee aan de werkelijkheid (2013). Scheffer is actief in het
publieke debat over de multiculturele samenleving en de
vluchtelingencrisis. Met zijn spraakmakende artikel De
exodus en ons geweten (NRC oktober 2015) weegt hij de
argumenten in het debat over de vluchtelingencrisis. Hij is
de schrijver van het essay van de Maand van de Filosofie
De vrijheid van de grens. .
Moderator Ralph du Long is internationaal mensenrechtentrainer, heeft Europa als werkgebied en is moderator voor ondermeer het Duitse Ministerie van
Buitenlandse zaken in OVSE-verband, het EU-Rusland Civil Society Forum en
het Civic Solidarity Platform. Daarnaast is hij lid van Provinciale Staten van
Drenthe.

