
WIE IS DE MENS? 

 

 

DRIE AVONDEN IN DE ACADEMIEZAAL 
FILOSOFEN OVER MENSELIJKHEID 

ONDOORDACHT ONMACHTIG IMPERFECT 

 

GRIET GALLE – TINNEKE BEECKMAN – JEAN-PAUL VAN BENDEGEM 
 

24 oktober ’22 – 5 december ’22 – 13 februari ’23 telkens om 19u 

(een organisatie van DOEN!DENKEN! en Hogeschool PXL-Postgraduaat Filosofie) 

 

Sint-Truiden 
Academiezaal – Plankstraat 18 

(zonder inschrijving – betaling cash of Payconiq ter plaatse) 



 
MAANDAG 24 OKTOBER 2022 – GRIET GALLE – ‘(ON)DOORDACHT  - Het belang van een 

‘doordacht’ leven stelt zich scherp in een samenleving waarin polarisatie lijkt toe te nemen. 

Filosofie en filosoferen kunnen misschien wel het tegengif genoemd worden. Als expert in 

filosoferen kunnen we daarover aan niemand beter het woord geven dan Griet Galle. Zij 

doceert aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Ze is o.a. coördinator voor filosofie 

binnen de Educatieve master maatschappijwetenschappen en doet onderzoek in het 

domein van de vakdidactiek wijsbegeerte. Ze onderzocht de plaats van filosofie en 

filosoferen in het secundair onderwijs in Vlaanderen. 

MAANDAG 5 DECEMBER 2022 – TINNEKE BEECKMAN - ‘(ON)MACHTIG’ – Met naast Spinoza 

ook Machiavelli op haar schoot en met haar indringende reflectie op de Verlichting (Macht 

& onmacht) beschouwt Tinneke Beeckman de wereld waarin we leven. Haar talrijke 

publicaties getuigen van een scherpe geest. Tinneke Beeckman wordt haast overal gevraagd 

om de uitdagingen van vandaag in perspectief te plaatsen. Macht speelt een belangrijke rol 

in elke samenleving. De ontsporing van macht in oorlog, corruptie en andere gezichten van 

misbruik lijken vandaag mee verantwoordelijk voor grotere ongelijkheid en voor de angst 

die ‘machtigen’ nog meer ruimte geeft. Heldere en morele inzichten mogen we van haar die 

avond verwachten. 

MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 – JEAN PAUL VAN BENDEGEM -(IM)PERFECT – Met Geraas en 

Geruis (zijn laatste werk) houdt Jean Paul Van Bendegem een pleidooi voor imperfectie. Wat 

je als toehoorder mag verwachten bij deze eminente verteller, daverende denker, filosoof 

en wiskundige is misschien wel even onvoorspelbaar als hilarisch, even persoonlijk als 

academisch. Eigenzinnig voert hij bewijsmateriaal aan voor de ‘zekerheid’ dat het (verlangen 

naar het) bereiken van perfectie altijd over (haar eigen) mankementen struikelt. Van 

Bendegem is peter van het Postgraduaat Filosofie, Filosoferen, Kritisch Denken en Burgerzin 

en allicht een van Vlaanderens meest gekende filosofen.  

 

Praktisch:  

• 20,- EUR per avond (de kostprijs mag evenwel geen beletsel zijn om deel te nemen aan deze 

avond(en); studenten, 65+  10,- EUR) 

• Inschrijven: is niet noodzakelijk maar, attent en mogelijk via info@doen-denken.be 

• Adres: Plankstraat 18 – Sint-Truiden 

• Aanvang 19u (ca 2uur) 

• Contact: Doen!Denken! info@doen-denken.be  
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