
 
 
 

Symposium 

Spinoza en de Ecologische Crises. 

 

    

 

Zaterdag 9 april 2022 

9.30 uur – 17.00 uur 

 

Fletcher Hotel Het Witte Huis 

Birkstraat 138,  

3768 HN Soest 

 

Prijs: € 95,00 uitsluitend bij vooruitbetaling  

op NL 44 INGB 0001 9886 01 

t.n.v. S.C. Pasman – Sakkers 



 
 
 

Sprekers: 

                         

                     Prof. Henri Krop               Dr. Paul Juffermans                    Prof. Frans Saris 

 

Programma: 

  9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee 

10.00 uur: Frans Saris:  

Ecologische vraagstukken door de lens van Spinoza. 

11.00 uur: Vragenronde 

11.15 uur: Koffie/thee pauze 

11.30 uur: Henri Krop:  

Heeft de filosofie in de geschiedenis bijgedragen aan het ontstaan van de 

ecologische crisis. Spinoza’s uitzonderlijk natuurbegrip als antwoord. 

12.30 uur: Vragenronde 

13.00 uur: Lunchpauze 

14.00 uur: Paul Juffermans:  

Spinoza’s denken over de menselijke macht en machteloosheid in verband met 

het ecologische vraagstuk 

15.00 uur: Vragenronde 

15.15 uur: Koffie/thee pauze 

15.30 uur: Panel/discussieronde 

16.15 uur:  Afsluiting 



 
 
 

 

Lezingen: 

Frans Saris vindt zichzelf geen Spinozakenner maar Spinozacursist. Hij zal zich daarom 

opstellen als ecoloog. 

In zijn onderwerp Ecologische vraagstukken door de lens van Spinoza gaat hij drie crises 

behandelen, waarin hij drie thema’s van Spinoza verweeft: 

Conatus, Deus sive Natura en Vrije Wil. 

De drie ecologische crises die kunnen leiden tot uitsterven zijn: 

1. Klimaat en energie, vragen om een duurzame oplossing en die is alleen mogelijk als 

er wereldwijd wordt samengewerkt. Wat zegt Spinoza hierover? 

2. Biodiversiteit en voeding, globalisering betekent een verrijking van onze keuken,aan 

de andere kant ook een verschraling door de hamburgercultuur. We moeten stoppen 

met de bio-industrie. Zegt Spinoza iets over de ethiek van het eten van dieren en of 

dieren ook bewustzijn hebben? 

3. Vrede en veiligheid, wij zijn in oorlog, sommigen denken dat oorlog tot de 

menselijke natuur behoort. En dan hebben we het over de oorlog van de economie. 

Tijdens de pandemie was overleven belangrijker. Spinoza's Conatus? 

 

Henri Krop heeft als onderwerp de natuurvraag.  

Hij gaat aandacht besteden aan de vraag of de filosofie in de geschiedenis heeft bijgedragen 

aan het ontstaan van de ecologische crisis. Spinoza denkt principieel niet dualistisch en ziet de 

mens als een onderdeel van de natuur, die te vergelijken is met een huis, dat alleen goed 

functioneert in een dynamisch evenwicht. Ondanks het determinisme maakt deze dynamiek 

het mogelijk dat de mens kan leren.  

Paul Juffermans zijn presentatie gaat over de machtsvraag. 

Wat is typisch voor ecologie?  

Hij gaat hierbij in op Spinoza’s denken over de menselijke macht en machteloosheid in verband 

met het ecologische vraagstuk en werkt dat uit op individueel en gemeenschapsniveau. Daarbij 

zal Spinoza’s conatusbegrip centraal staan.  

Na elke lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

Om ca. 15.30 uur zullen de drie sprekers een panel vormen, waarbij over de onderwerpen van 

vandaag kan worden gediscussieerd. 

 

  



 
 
 

 

Videoverbinding 

Er zal deze dag met een videoverbinding worden gewerkt.  

Deelnemers die deze dag hoesten of verkouden blijken te zijn, positief zijn getest of in 

quarantaine zitten vanwege besmetting van een huisgenoot, kunnen het symposium hierdoor 

online volgen. Hiermee willen we de gezondheid en veiligheid voor iedereen waarborgen. 

Mocht een van de sprekers onverhoopt die dag positief zijn getest, dan zal hij zijn lezing ook via 

een zoomverbinding geven. 

Deelnemers die om een andere reden het symposium liever online willen volgen, kunnen dit van 

tevoren aangeven. Wij zorgen dat er ’s ochtends een link wordt toegestuurd, waarmee ze toegang 

krijgen tot de zoom-verbinding. Het symposium kan alleen op de dag zelf worden bekeken en is 

niet op een latere datum beschikbaar. 

© Gonny Pasman - Sakkers 

 

 

 

 

 

 


