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 UITNODIGING   

Meet, Greet & Eat vrijdag 03 oktober 2014 
                                                                                                      

WINWIDE serie: Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen 
Thema van de avond: Oude Filosofen op zoek naar een hogere orde… 

 

De Nederlandse samenleving is tegenwoordig multi-cultureler dan ooit. Een multiculturele 

samenleving brengt verschillende ideologieën met zich mee, met voor- en nadelen. Op de nadelen wordt de laatste 

tijd in de politiek veel nadruk gelegd.  

Maar wat weten wij eigenlijk van elkaars gedachtegoed af, van binnen en van buiten onze eigen cultuur?  

 

Vanavond nemen wij u mee naar de Oude Filosofen die reeds voorafgaand aan de ontwikkeling van het Joden-, 

Christendom en de Islam tot wereldreligies, hele mooie filosofische gedachten hebben uiteengezet over het ontstaan 

van de wereld en de rol van een hogere macht hierin… 

 

Samen met Ton de Kok begroeten wij als eerste Thales van Milete. Milete? Ja, een plek aan de zuidoostkust in 

Turkije, waar filosoof Thales circa 624-545 v. Chr. leefde. Samen met onze gespreksleider ontmoeten wij ook vele 

andere denkgrootheden uit het verleden, Aristoteles, Plato, Marcus Aurelius. Ook zal Ton de Kok een verbinding 

maken naar het gedachtegoed van onze eigentijdse denkers, zoals Spinoza, Rousseau, Kant, Sartre. Ton de Kok sluit 

af met verschillende filosofische denkende schrijvers, waaronder Thomas Mann, Alexander Solzjenitsyn, Ernest 

Hemmingway en onze eigen Nederlandse Harry Mulisch.  

  

Na de ontmoeting en begroeting van de filosofen en schrijvers gaan we voor het eten weer terug naar de 

leefomgeving van Thales van Milete en kunnen we genieten van een heerlijk traditionele Turkse maaltijd, opgeluisterd 

met de mysterieuze klanken van de Ney, een fluit uit de Turkse oudheid. Met Claire van Heukelom werken wij creatief 

samen. Zij neemt ons mee naar Anatolië, waar recentelijk twee maskers uit de periode van 1 na Chr. zijn gevonden.  

 
Datum: Vrijdag 3 oktober 2014 

Inloop: 17.30 uur 
Aanvang: 18.00 uur, eind ca. 22 uur 

Locatie: Mariahoeve, Resto van Harte, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag  
Kosten: Programma €6,- incl. maaltijd + 2 drankjes 

Korting voor Ooievaarspashouders is mogelijk. 

Aanmelden: U kunt zich per email opgeven bij meet-greet-eats@winwide.nl  
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