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Leven in een onvoltooid heelal... 
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3 tot 9 september 2020 
 

In 1929 vond in het Zwitserse Davos een openbaar debat plaats tussen Cassirer en 
Heidegger. De twee beroemde filosofen discussieerden over een interpretatie van de 
filosofie van Immanuel Kant. Volgens Kant is het kenvermogen van de mens 
begrensd, maar de ethiek niet. Die is op de wil gebaseerd, niet op kennis, en schept 
zelf de werkelijkheid waarnaar zij verwijst. Cassirer was het daarmee eens, 
Heidegger niet. Volgens Heidegger kan de mens zich niet bevrijden uit zijn 
‘geworpenheid’ in de wereld. De filosofie heeft de taak de mens zijn illusies te 
ontnemen. 

Pers en publiek toonden een uitgesproken voorkeur 
voor de rebelse Heidegger en beschouwden hem als 
winnaar van het debat. Weinig jaren later raasde een 
allesvernietigende golf van ontmenselijking over Europa. 
Heidegger werd ondertussen rector van zijn universiteit 
in Nazi-Duitsland, Cassirer moest vluchten en overleed in 
ballingschap. Nog steeds wordt Heidegger in filosofische 
kringen vereerd, Cassirer is zo goed als vergeten. 

We moeten op dat debat terugkomen. En op meer 
dan dat. Het onderwerp dat door Cassirer en Heidegger  
aangesneden werd, betreft de rol van de mens in een onbestemde wereld waarin hij 
is terechtgekomen, angstig, behoeftig en niet begrijpend. Daarbij komt de vraag op: 
in hoeverre is deze wereld een gegeven, en in hoeverre biedt zij zich aan als een 
opgave? Wat staat ons te doen? Wat is de betekenis van wat we als individu 
ondergaan of zelf ondernemen?  

Antwoorden zijn er. We vinden ze in oude mythen, in filosofische ideeën en in de 
bevlogen verbeelding van begaafde schrijvers. Ze zijn talrijk en hopeloos 
tegenstrijdig. De moderne wetenschap beschrijft een wereld die geregeerd wordt 
door wetmatige causale relaties en verliest uit het oog hoe elk menselijk individu 
handelt uit eigen beweging en met eigen bedoelingen. Meer dan ooit is het nodig 
een weg te vinden die leidt naar een dieper begrip van de waarachtige dynamische 
relatie tussen mens en wereld.  

De rust en inspiratie die daartoe nodig zijn, vinden we op het Griekse eiland 
Paros. Een weeklang trekken we ons terug op deze plek om er ons te concentreren 
op de vraag naar de zin en de bestemming van het rusteloze menselijk bestaan. U 
bent uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
 
Lesgever: Gerard Bodifee, doctor in de wetenschappen, auteur van talrijke werken 
over onderwerpen op het gebied waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken. 
 

 



De Cycladen.... 
...zijn waarschijnlijk de meest fotogenieke eilandengroep van Griekenland. Hier staan 
de bekende witte kerkjes met de blauwe koepels en de karakertistieke windmolens. 
Gelegen tussen het Griekse vasteland en Kreta, temidden van de Egeïsche Zee 
vormen ze een cirkel (Cyclus) rond het eiland Delos. Dit kleine eiland was een van de 
belangrijkste heiligdommen in de oudheid, en heeft een cruciale rol gespeeld bij de 
opkomst van Athene.  

 
 
Volgens de mythologie was Delos het eiland waar de godin Leto beviel van de 
tweeling Apollo en Artemis. Vader Zeus zou uit dankbaarheid rond het kleine eilandje 
een kring van eilanden hebben gelegd, zodat het in het centrum kwam te liggen.  
 
Paros is een klein en pitoresk eiland, met mooie zandstranden en gezellige terrasjes 
dat niettegenstaande het toegenomen toerisme toch zijn authentieke karakter heeft 
weten te behouden. In de oudheid was het vooral bekend omwille van zijn kwalitatief 
hoogstaand marmer. De Venus van Milo is wellicht het bekendste beeld 
gebeeldhouwd uit het witte doorschijnende Paros-marmer. De hoofdstad Parikia is 
een wondermooi stadje dat perfect beantwoordt aan het beeld dat iedereen heeft van 
de Cycladen. Naoussa heeft de naam het mooiste haventje van Griekenland te zijn, 
met schilderachtige straatjes en talloze restaurants.  

 
 



 
Dag 1: Welkom 
Verwelkoming in Kalimera Paros. Inchecken in hotel. Kennismaking met de 
medereizigers. Inleiding tot het seminar.  
 
 
Dag 2-6: Seminar in Paros (O) 
Iedere voormiddag verdiepen we ons in het thema van de reis. In de namiddag staat 
een uitstap op het programma en verkennen we stap voor stap dit mooie eiland. Ook 
een uitstap naar het kleine buureiland Anti-Paros met zijn indrukwekkende grotten 
staat op het programma. Na deze week heeft Paros voor jou geen geheimen meer. We 
voorzien iedere dag gelegenheid voor lunch en avondmaal.  
 

 
 
 
Praktische info: 
 
Datum:   3 – 9 september 2020 
 
Richtprijs: per persoon 1590,00 € 

Verblijf: 

Op Paros verblijven we in het prachtige en zeer rustig gelegen hotel Kalimera Paros. 
We hebben dit hotel gedurende het ganse verblijf exclusief voor ons. Meer info over 
het hotel via volgende link:    http://www.kalimeraparos.gr 

Maximum 15 deelnemers! 



 
 
Inbegrepen in deze prijs: 
 Nederlandstalige reisbegeleiding op Paros. 
 Seminar door Gerard Bodifée. 
 Het verblijf gedurende 6 nachten in het Hotel Kalimera Paros op basis van 

kamer en ontbijt. Het hotel is exclusief voor onze groep. 
 Uitstappen op Paros 
 Voorreisvergadering 

 
Niet inbegrepen: 
 
 De reis heen en terug naar Paros 
 Persoonlijke uitgaven, fooien 
 Niet vermelde maaltijden 
 Dranken bij de maaltijden 
 Optionele activiteiten/bezoeken 
 Reis- en annulatieverzekering 

 
Opmerkingen 
In het programma van dit reisseminar is de heen en terugreis niet inbegrepen. Dit laat 
iedereen toe zelf een zo voordelig mogelijke reisformule te kiezen. Het biedt dan ook 
de mogelijkheid om enkele dagen langer in Griekenland te blijven. Hetzij voor of na 
het seminar. We hebben op 2 september reeds enkele kamers in optie genomen voor 
diegenen die graag een dag op voorhand arriveren. Deze extra overnachting dient dan 
ter plaatse in het hotel betaald te worden.  Voor diegenen die geen ervaring hebben 
met reizen naar en in Griekenland verlenen we graag hulp bij het zoeken naar een 
geschikte reisformule. 
Uitzonderlijk voor deze reis is ook dat er geen meerprijs is voor de alleenreizenden. 
Dus geen single-toeslag! 



 
 
Overzicht Programma: 
 
1. Beelden uit de oudheid en hun doorwerking tot vandaag 

De mens ervaart zichzelf als heerser over de aarde en als schuldige tegenover zijn 
schepper. Geen godheid kan een antwoord geven op het probleem van het kwaad. 

2. Het menselijk initiatief 
In de menselijke geschiedenis voltrekt zich een breuk met het darwiniaanse verleden en 
neemt de humanisering van het leven aan aanvang. Het proces is verre van voltooid. 

3. Rationaliteit en moraliteit 
De mens tracht zichzelf te begrijpen als een wezen dat tegelijk rationeel en moreel is. 
Kant legt uit hoe het kan. In een wetmatig heelal is een vrije wil mogelijk. Schopenhauer 
bewondert Kant maar slaat een eigen weg in. 

4. Een nieuw antropocentrisme 
De mens kiest en bepaalt wat hij verricht en plaatst zo zichzelf opnieuw centraal in de 
wereld. Een nieuw antropocentrisme is geen anachronisme en niet in strijd met het 
copernicanisme.  

5. Het wetenschappelijk perspectief 
In de moderne fysica speelt de waarnemer een cruciale rol in de relatie tot wat hij 
waarneemt. Anderzijds heeft de wetenschap het subjectieve deel van de werkelijkheid 
uit het oog verloren. Uitgesproken ideeën daarover hebben Einstein en Schrödinger. 

6. Desastreuse twintigste eeuw  
De geschiedenis kent een onregelmatig verloop, niet steeds in de lijn van een 
consequente groei van humane waarden. Een vroege aanwijzing voor de nakende 
ondergang van de Europese geest kan men wellicht al vinden in het verloop en de 
afloop van het debat tussen Cassirer en Heidegger in Davos in 1929. 

7. Vluchten voor de vrijheid 
Morele verantwoordelijkheid impliceert vrijheid. Zijn wij vrij? Talrijk zijn de 
wetenschappers die de vrije wil ontkennen. Ondertussen stijgt, als gevolg van vooral 
technologische ontwikkelingen, de menselijke verantwoordelijkheid voor de toestand 
op aarde en het lot van de mensheid. Terwijl de praktische nood het grootst is, wordt 
de realiteit van vrijheid en verantwoordelijkheid in vraag gesteld. 

8. Cultuur, het nieuwe gelaat van de natuur 
Hoe reëel het ecologische probleem ook is, ze kan niet betekenen dat de mens een 
destructieve kracht is op aarde. Integendeel, in de mens voltrekt zich de voortzetting 
van de evolutie van het leven. De huidige toestand op aarde kan niet de definitieve zijn. 

9. Dynamiek van het heelal 
Het heelal biedt de fysische mogelijkheden voor onbegrensde ontwikkeling van het 
leven. In principe zijn er geen grenzen aan de groei. Onuitputtelijk zijn de bronnen van 



energie, de afvoermogelijkheden van entropie en de drijfkracht geleverd door een 
permanent niet-evenwicht. 

10. Evolutie en noösfeer 
Door de groei van bewustzijn en verbondenheid ontwikkelt de aardse biosfeer zich tot 
een noösfeer, zoals Teilhard de Chardin op visionaire wijze al inzag. Kenmerkend voor 
deze evolutie is ook de toenemende personificatie. Een eschatologisch perspectief kan 
alleen in het religieuze bewustzijn opkomen. 

 
 

 

 
 

Reisorganisatie 
Omnia Travel 

www.omniatravel.be 
 

 
 
 

i.s.m 
Huis voor Filosofie 

www.bodifee.be 

 

Astroreizen 
www.astroreizen.be 

 

 

 
 


