SPECIAL Menno Simons-lezing
Op zaterdag 1 november vindt in de vermaning in Leeuwarden de derde editie
van de Menno Simons-lezing plaats. In deze speciale uitgave van Doopsgezind
NU vindt u alle informatie over de lezing. Zorg dat u deze lezing niet mist en
neem vooral gemeenteleden, familie, buren, vrienden, kennissen etc. mee. U
bent van harte welkom.

1 november 15:00 uur

Filosoof en voormalig Denker des
Vaderlands Hans Achterhuis zal dit jaar
de Menno Simons-lezing uitspreken.
Achterhuis houdt zijn lezing over het
onderwerp ‘De kunst van het
vreedzaam vechten’, naar aanleiding
van het gelijknamige boek dat hij
samen met Nico Koning schreef. Zij
gaan in dat boek in op de vraag hoe
het komt dat in moderne
samenlevingen minder bloed vloeit
dan in traditionele.
Zowel strijd als solidariteit zijn zo oud
als de mensheid, of eigenlijk nog veel
ouder. De mens is tijdens een lang
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beschavingsproces waarschijnlijk niet
meer of minder solidair geworden, en
ook niet meer of minder strijdvaardig. Wel hebben wij vaardigheden ontwikkeld
die ons in staat stellen conflicten aan te gaan op een wijze die veel minder
bedreigend is dan vroeger. Moderne samenlevingen zijn gebouwd op die
vaardigheden, en op instituties als de rechtspraak. Daarbij gaat het om het
vermogen tot gereguleerde confrontaties, waarbij alle mensen - als elkaars
gelijken - onderworpen zijn aan disciplines die hun verhoudingen regelen.
Mondigheid is er een essentieel bestanddeel van. Wij kunnen procederen,
concurreren, onderhandelen, argumenteren, betogen, campagne voeren,
sportieve competities aangaan.
In de lezing zal Achterhuis nader op deze thematiek ingaan.
Locatie: doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden. Toegang vrij,
collecte na afloop
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Kijk live mee

De thuisblijvers kunnen de Menno
Simons-lezing volgen via een live
videostream op YouTube. Zoek daar in het
zoekveld naar Menno lezingen. Klik in de
zoekresultaten op het bijbehorende
kanaal en u vindt daar de videoverbinding.
De livestream is beschikbaar op zaterdag
1 november vanaf 14:30 uur. Ook na de
lezing is de video nog enige tijd te
bekijken.

Reageren

Vragen voor Hans Achterhuis na afloop
van de lezing? Stel ze via Twitter:
@doopsgezinden of per e-mail:
mennolezing@doopsgezind.nl

MasterPeace

Evenals bij de voorgaande twee lezingen,
stelt de ADS een bedrag beschikbaar voor
een door de spreker te kiezen (goed) doel.
In overleg met Hans Achterhuis is dit jaar
gekozen om een bijdrage te doen aan het
werk van MasterPeace. MasterPeace is
een nieuwe, positieve, internationale
vredescampagne die met muziek, kunst en
evenementen miljoenen mensen en
bedrijven actief betrekt bij het terugdringen van gewapende conflicten en het
bouwen van vrede. MasterPeace initieert
en organiseert lokale en internationale
vredescampagnes en evenementen die zo

Over het boek

Het boek De kunst van het vreedzaam
vechten (Hans Achterhuis en Nico
Koning, Uitgeverij Lemniscaat,
€ 34,95) is te koop na afloop van de
Menno Simons-lezing. Tot en met
30 oktober kunt u een exemplaar
bestellen bij het secretariaat van de
ADS: 020 6230 914 | info@ads.nl
Het boek kan worden verzonden à
€ 2,50, of worden opgehaald voor of na
de lezing.

Over de spreker

Hans Achterhuis (1942) is emeritus
hoogleraar Wijsbegeerte aan de
Universiteit Twente. Hij is vooral
bekend als intellectueel die zich laat
horen in maatschappelijke discussies.
Zijn oeuvre kenmerkt zich door de verbinding van filosofie met actuele
maatschappelijke vraagstukken als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste
en technologie. Zijn magnum opus Met alle geweld (2008) werd in 2009
onderscheiden met de Socrates Wisselbeker voor het beste, meest prikkelende
filosofieboek van het jaar. Twee jaar later won hij dezelfde beker voor De
utopie van de vrije markt. Achterhuis was van 2011 tot 2013 Denker des
Vaderlands en is lid van het Filosofisch Elftal van dagblad Trouw.

Over de lezing

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, het landelijk bureau van de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Met
de lezing willen zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat
past bij de doopsgezinde identiteit. De voorgaande lezingen werd gehouden
door Abram de Swaan en Louise Fresco. De lezing is vernoemd naar de
Nederlandse kerkhervormer Menno Simons (1496-1561), grondlegger van de
internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap.

veel mogelijk mensen en bedrijven
inspireren om zich aan te sluiten en mee te
bouwen. Het afgelopen jaar hebben de
doopsgezinde jongeren zich ingezet voor
MasterPeace. Hans Achterhuis was één
van de sprekers bij de door MasterPeace
georganiseerde Great Minds Meeting.
Meer informatie:
www.masterpeace2014.nl

Recensie

De kunst van het vreedzaam vechten kreeg
5 van de 5 sterren van Volkskrantrecensent Stephan Sanders. Uit zijn
recensie: ‘Een ding is zeker: voor mij is
Hans Achterhuis in Nederland de grote,
filosofische held van de terugtocht, omdat
hij consequent zijn oude ideeën
ontmantelt, zonder daar nieuwe absolute
zekerheide voor in de plaats te stellen. Hij
is de Denker van de Dilemma’s geworden
- en dat is een geuzennaam.’

Parkeren en bereikbaarheid

De Leeuwarder Vermaning bevindt zich
aan de Wirdumerdijk 18, in het centrum
van Leeuwarden. Leeuwarden heeft een
compacte binnenstad met diverse
parkeergarages, waarvan Parkeergarage
Zaailand het dichtst bij de vermaning ligt
(op ca. 100 meter). Houd er rekening mee
dat het druk kan zijn in het centrum.

Meer lezen?

In het oktobernummer van Doopsgezind
NL (pagina 5-7) vindt u een interview met
Hans Achterhuis:
www.doopsgezind.nl/doopsgezindnl.php

Naar Almere?

Op 1 november vindt eveneens de
jubileumconferentie van Inloophuis de
Ruimte in Almere plaats. Wilt u ook deze
activiteit bezoeken? Kom ’s ochtends naar
de conferentielezingen in Almere, met als
sprekers Stuart Murray Williams en
Andries Baart. Uw krijgt uw lunch mee
voor onderweg, zodat u op tijd in
Leeuwarden bent.
Info en aanmelden voor de conferentie:
www.hoopvanuitdemarge.nl

