
Gratis

Een lesbrief voor uw leerlingen over 
het leven en werk van Jan Patočka 

voor docenten Filosofie, Geschiedenis, 
Levensbeschouwing en Wereldoriëntatie 

Geachte docent,

De Stichting Internationale Spinozaprijs stelt zich ten doel om het debat over de ethiek in onze 
samenleving te stimuleren. Daartoe kiest een jury elke twee jaar een maatschappelijk actueel thema
met daarbij een dode denker en hedendaagse invloedrijke denker die de Spinozalens ontvangt.

De dode denker wordt geëerd met een lesbrief. De afgelopen jaren heeft de stichting lesbrieven over
Spinoza, Rousseau, Kant en Arendt laten vervaardigen. In totaal werden meer dan 30.000 lesbrie-
ven in print onder scholieren verspreid. De digitale lesbrieven kunnen nog steeds worden bekeken
en gedownload via onze website www.spinozalens.nl.

Binnen het thema ‘Europa’ eert de stichting dit jaar Jan Patočka (1907-1977), een Tsjechische 
filosoof en een van de belangrijkste Centraal-Europese filosofen van de 20e eeuw. Hij schreef veel
over de verhouding tussen individu en samenleving. Patočka was niet alleen filosoof, maar ook een
activist die stierf na urenlange verhoren door de geheime dienst. 
Patočka was woordvoerder van ‘Charta 77’, waarin de regering van Tsjechoslowakije werd opge-
roepen om de door haar ondertekende Helsinki-akkoorden ook daadwerkelijk na te leven, en 
universele mensenrechten bindende rechtskracht te geven. Patočka was de grote inspiratiebron voor
Václav Havel, grondlegger van Charta 77 en de latere president van de Tsjechische Republiek. 
Patočka staat aan de basis van de beweging die het communisme in Oost-Europa uiteindelijk heeft
verdreven. De tandem Patočka-Havel was een cruciale wegbereider van de Europese hereniging na
het einde van de Koude Oorlog – in idee, woord en daad.

De lesbrief is geschreven door filosoof Eddo Evink. Door de heldere taal en de kleurrijke vorm-
geving van de lesbrief is deze bijzonder geschikt als aanvulling op bestaande leermiddelen. 
Daarnaast biedt Evink aan een workshop/studiedag over het gedachtegoed van Patočka voor 
docenten te  houden. Indien u geïnteresseerd bent verzoeken wij u dit eveneens aan te geven 
zodat de stichting hieraan een mogelijk vervolg zou kunnen geven.

Bijgaand ontvangt u ter informatie alvast een digitale versie van de lesbrief.
Indien u geïnteresseerd bent om de Patočka-lesbrief – gratis – in druk te ontvangen dan kunt u 
via info@spinozalens.nl, uiterlijk vóór 1 oktober a.s., aangeven:

–  Het gewenste aantal exemplaren
–  Uw naam en vermelding van uw vak
–  Het volledige adres van de school
– en of u interesse hebt een workshop/studiedag bij te wonen over het gedachtegoed van Jan Patočka. 

Met vriendelijke groeten
FrAnK VAndenbroucKe
Voorzitter

organisatie
Annechien Visser
Visser’s latijn
Kloveniersburgwal 75d
1011 KA Amsterdam


