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Vzw Het Gemenebest 

 3  

      Grote 
Nederlandse 
    Denkers 

Desiderius Erasmus 

24 november 2012 

Cornelius Verhoeven 

02 februari 2013 

Baruch de Spinoza 
30 maart 2013 



Drie Nederlandse denkers  

Twintig jaar bestaat Het Gemenebest en veel mooie denkers zijn in die tijd bij ons 
welkom geheten, ze verschenen in levende lijve of zonden als ze zelf niet (meer) konden 
een waardige afgezant, en meestal verscheen er ook dan een waardig denker.  

Drie denkers die ons hierbij zeer dierbaar geworden zijn, en die niet alleen in het 
algemeen het filosofisch leven in België en Nederland grondig beïnvloed hebben, maar 
ook een spoor in ons eigen denken en zijn hebben achtergelaten, willen we eren met een 
studiedag, een voor ieder, en in alle gevallen met vermoedelijk de beste en meest 
gepaste sprekers die er zijn.  

Op een gedegen, maar vooral ook frisse, onverwachte en creatieve manier zal hun 
denken tot leven gewekt en ook ondervraagd worden.  

Op 24 november 2012 staat Erasmus van Rotterdam (1467?-1536) centraal, die op zijn 
vele reizen ook in Kalmthout gepasseerd moet zijn. 

Op 2 februari 2013 Cornelis Verhoeven (1928-2001) met wie we in Kalmthout meer dan 
eens samen hebben mogen denken. 

Op 24 maart 2013 Benedictus Spinoza (1632-1677), die in de geest van God zeker ook 
een plaatsje voor Kalmthout gereserveerd had.  

 

Praktisch  

Het Strijboshof bevindt zich aan de Achterbroekstesteenweg 69 te te Kalmthout en is 
goed te bereiken met de wagen (parkeren is meestal makkelijk) en met de trein (halte 
Kalmthout, vandaan ca. 10 minuten lopen). Elke zaterdag begint het programma om 
10.00u , maar de zaal gaat om 9.30 open, en er is dan koffie en thee; de afsluiting is 
voorzien om 17.00u. Er is een ruime middagpauze waarin in het restaurant van de 
Strijboshof een goede maaltijd gebruikt kan worden; de tuin is ook uitnodigend voor een 
wandeling. De inkom bedraagt per dag 12 euro voor leden, 14 euro voor niet-leden die 
gereserveerd hebben, en 15 euro voor degenen die op het laatste moment besluiten te 
komen. In verband met de verwachte belangstelling wordt reserveren zeer aanbevolen.  

Reserveren  

Bij voorkeur via email: fonsbuyens@skynet.be  
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot  
Fons Buyens - Kerkstraat 12 - 2920 Kalmthout (B) - 03-667 71 31  
U kunt ook lid worden van Het Gemenebest voor het jaar 2012  
door tenminste 5.00 euro te storten op rekening 21 7331 2234 3403  



 

ERASMUS 

24 november 2012  

 met medewerking van  

Inigo Bocken,  

Jeanine De Landtsheer  

Jaap Gruppelaar,  

Rik Torfs  

Charles Vergeer  

 

VERHOEVEN 

2 februari 2013  

met medewerking van  

Jan Bor  

Désanne van Brederode  

Jacques De Visscher  

Ben Schomakers  

Coen Simon (onder voorbehoud)  

Charles Vergeer  

SPINOZA 

30 maart 2013  

met medewerking van  

Herman De Dijn  

Paul Juffermans  

Rikus Koops  

Sonja Lavaert  

Mirjam van Reijen  

Charles Vergeer 


