
Filosoferen in Griekenland 2018 

Denken nu!  

(Martha Nussbaum-Timothy Morton-Kate Raworth-Yuval Noah 

Harari-Mogobe Ramose) 

 
 
In het seminar maken we kennis met de opvattingen van vijf vooraan-
staande levende denkers: Martha Nussbaum, Timothy Morton, Kate 
Raworth, Yuval Noah Harari en Mogobe Ramose. In hun werk behande-
len zij belangrijke vraagstukken van onze tijd. 
We bespreken (passages uit) hun boeken Mogelijkheden scheppen, 
Ecologisch wezen, Donut economie, Homo deus, en Ubuntu. Zo komen 
we te weten dat Nussbaum met haar capability approach de contouren 
van een rechtvaardige samenleving schetst, dat Morton ons opvat als 
ecologisch wezen, dat Raworth een nieuwe economie voor de 21ste eeuw 
ontwerpt, dat Harari het liberale geloof in het individualisme onhoudbaar 
is en dat Ramose het bestaan opvat als ‘rheomodisch’ van aard: al wat is 
stroomt en is onderling verbonden met elkaar.  
Vanzelfsprekend voeren we gesprekken over de mogelijke implicaties 
van hun gedachtegoed voor onze eigen opvattingen en manier van 
leven. 
 



Programma 
Dag 1 
Martha Nussbaum 
 

 
 
Inleiding: Martha Nussbaum 
Drie thema’s: (a) klassieke filosofie, (b) filosofie, literatuur en emoties, en (c) 
politieke filosofie, van The fragility of goodness via Women and human 
development to Political emotions en de ‘capability-approach ’ 
Bespreking:  
Martha Nussbaum: Mogelijkheden scheppen 
Naar een rechtvaardige samenleving, het onderscheid tussen elementaire, 
inwendige en gecombineerde capabilities, de drempelwaarde van de tien 
‘central capabilities’  
Gesprek 
 
Dag 2 
Timothy Morton 
 

 
 
Inleiding: Timothy Morton 
Van de Romantiek naar hyperobjecten, boeddhisme en ‘duistere ecologie’: een 
ecologie zonder natuur   



Bespreking: 
Timothy Morton: Ecologisch wezen 
Ecologisch bewust zijn en handelen door het besef: we zijn altijd al in contact 
met de natuur 
Gesprek 

 
Dag 3 
Kate Raworth 
 

 
 
Bespreking 
Kate Raworth: Donut eceonomie 
Een economie voor de 21ste eeuw, veiligheid en rechtvaardigheid door een 
evenwicht tussen het sociale fundament bestaande uit twaalf basisbehoeften 
en het ecologische plafond bestaande uit negen planetaire grenzen 
Gesprek 

 
Dag 4 
Yuval Noah Harari 
 

 
 
Inleiding: Van Sapiens naar Homo deus 



Hoe een mensaap via (onder meer) cognitieve, agrarische, wetenschappelijke 
en industriële revoluties de denkende mens werd 
Bespreking: 
Yuval Noah Harari: Homo deus 
Het einde van homo sapiens door het dataïsme: het samengaan van het 
elektronische algoritme met het biochemische algoritme van de mens 
Gesprek 
 

Dag 5 
Mogobe Ramose 

 

 
 
Inleiding: Afrikaanse filosofie 
‘Sage philosophy’, complementariteit, gemeenschapszin en het Ubuntu-denken – 
Henry Odera Oruka, Sophie Oluwole en Mogobe Ramose 
Bespreking: 
Mogobe Ramose: Ubuntu 
Het rheomodische karakter van het bestaan: al wat is stroomt en is onderling 
verbonden met elkaar, en de onto-triadische structuur van zijn 
Gesprek 

  
 


