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d.d. 17 september 2015 
UITNODIGING  

Meet, Greet & Eat vrijdag 02 oktober 2015
                                                                                                     

WINWIDE serie: Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen
Thema: Humanisme, haar wortels en bronnen in een historisch tijdvenster…

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? 

We hebben afscheid genomen van de wereldgodsdiensten in onze WINWIDE thema-cyclus en zullen ons in het laatste 
deel van 2015 op verschillende filosofische stromingen richten, beginnende bij het Humanisme. Het Humanisme is 
vanuit de Grieks-Romeinse oudheid ontstaan en heeft zich in de Renaissance her-ontwikkeld tot een van de 
belangrijkste culturele stromingen. 

In de Renaissance vertegenwoordigde het Humanisme een cultureel ideaal waarin kennis en beschaving onlosmakelijk  
met elkaar verbonden zijn. U ontmoet en begroet Humanist Giovanni Pico della Mirandolla (1463) uit Italië; Desiderius 
Erasmus uit Nederland, geboren in Rotterdam (1466) en gestorven in Bazel, Zwitserland (1536); en Michel Eyquem de 
Montaigne uit Frankrijk (1533). Zij hebben belangrijke rollen gespeeld bij de vormgeving van de Humanistische 
contouren.

         Mirandolla           Erasmus          Montaigne 

Drs. Evelin Witt, Humanisticus vertelt u over het Humanisme, haar wortels en bronnen. Zij plaatst deze in een 
historisch tijdvenster en neemt u mee naar de tijdsgeest van de verlichting, waarin Baruch Spinoza’s denkwijze en het 
Atheïsme zijn oorsprong vond.

Datum:              VRIJDAG 02 oktober 2015
Registratie:       17.30 uur
Aanvang:           18.00 uur, eind ca 22 uur
Locatie:              Mariahoeve, Resto vanHarte, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag 
Kosten:               Programma €6,- incl. maaltijd + 2 non-alcoholische drankjes. Vrienden van 
WINWIDE en     Ooievaarspashouders, €4,-
Aanmelden:      meet-greet-eats@winwide.nl  uiterlijk tot 01 oktober 12u
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Voor informatie over WINWIDE, Sandra Fransz, directeur en oprichter, M 06 245 201 49; 
                 


