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Filosofen als Bacon en Descartes begonnen in de 17e eeuw met het opstellen van regels voor 

wetenschappelijk onderzoek, zodat uitspraken geverifieerd konden worden, en onderzoeken 

herhaald. In Verlichting en Romantiek werd fanatiek kennis verzameld en toegankelijk gemaakt 

in encyclopedieën. In de 19e eeuw werd veel tijd en energie geïnvesteerd in scholing voor iedere 

burger, het ideaal van de Bildung, en het optuigen van een internationaal systeem van 

universiteiten en disciplines. Veel mensen vestigden hun hoop op zekere, onbetwistbare kennis, 

verkregen door objectief wetenschappelijk onderzoek. 

 

In ons tijdsgewricht weten we inmiddels wel beter: we weten dat onderzoek altijd gestuurd wordt 

door belangen en door vooronderstellingen, we weten dat kennis slechts beperkt houdbaar is, we 

hebben kennis gemaakt met ‘fake-news’ dat nauwelijks van echt te onderscheiden is, en zelfs 

politici kunnen straffeloos beweren dat ‘wetenschap ook maar een mening is’. We hebben 

miljoenen encyclopedieën onder handbereik, we worden overspoeld door informatie, maar het is 

de vraag of we er per saldo wijzer van worden… 

 

In deze 29e serie gaan we onder leiding van diverse deskundigen na wat er in onze moderne 

levens nog klopt van het adagium van encyclopédiste Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon 

(1707-1788): “La seule vraie science est la connaissance des faits” (de enige echte wetenschap is 

de kennis van de feiten), en dat alleen door kennis van feiten de mens is staat is om vrij te 

worden. 

 

 

Tijd:  Zondagmiddagen 

            van 13.30 - 16.00 uur 

 

Plaats: De Bres – Schoolstraat 4 – 8911 BH Leeuwarden 

 

Kosten deelname: €10,- p.p. per bijeenkomst, vooraf over te maken op rekeningnummer NL 16 

TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân, onder vermelding van ‘Filosofie XXIX’. 

Na storting van het bedrag stuurt u een mail naar ‘secretariaat@hvfryslan.nl’. 

Pas wanneer beide handelingen zijn verricht, komt uw naam op de lijst deelnemers. Wie niet in 

staat is om zich digitaal aan te melden, kan zich opgeven via postbus 2502 – 8901 AA 

Leeuwarden. 

Er passen i.v.m. corona maximaal 30 deelnemers in De Bres. Wanneer het maximale aantal 

deelnemers is bereikt, krijgen degenen die zich dan nog aanmelden hiervan bericht, en wordt hun 

bijdrage teruggestort. 

 

Consumpties: De bar mag i.v.m. corona-voorschriften niet gebruikt worden, maar u kunt wel 

vooraf een consumptie bestellen. De kosten hiervan kunt u optellen bij de kosten van deelname, 

en het bedrag in één keer storten. Thee, koffie en fris kosten €1,80 en bier en wijn €2,80 

 

Informatie: 

www.humanistischverbond.nl 

www.theaterdebres.nl 

 

Vragen: 

secretariaat@hvfryslan.nl 

app of sms naar: 06-33781823 
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