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In dit webinar willen we de vraag naar de 

oorsprong van de moraal verbinden aan 

de vraag naar haar toekomst. Waar gaat 

onze moraal naartoe? Is er sprake van 

morele vooruitgang – worden de mensen 

moreel vaardiger of hun samenlevingen 

rechtvaardiger? Of gaat het met de moraal 

juist de verkeerde kant op – gaan wij 

er gezien op  achteruit? En wat zegt de 

oorsprong en de geschiedenis van de moraal 

– met name haar evolutionaire geschiedenis 

– over haar toekomst?

Deze vragen leggen 

we voor aan onze vier 

sprekers: Jeroen Hopster, 

Heidi Mertes, Razi Quadir 

en Nynke van Uffelen. Zij vertellen aan het 

begin kort over hun bijdrage aan Harlaars 

boek en delen hun standpunt over de 

toekomst van de moraal. Daarna gaan zij in 

gesprek met elkaar en het publiek.

OVER DE SPREKERS

Jeroen Hopster is postdoctoraal 

onderzoeker filosofie aan de Universiteit 

Twente, in het door de NWO gefinancierde 

onderzoeksprogramma Ethics of Socially 

Disruptive Technologies (ESDiT). Hij schreef 

zijn proefschrift (2019) over de evolutie van 

de menselijke moraal, en de implicaties 

daarvan voor morele objectiviteit.   

Heidi Mertes is hoofddocent medische 

ethiek aan de Universiteit Gent en één van 

de oprichters van het Bioethics Institute 

Ghent. Daarnaast is zij de presidente 

van de organisatie De Maakbare Mens 

vzw.

Razi Quadir is docent bij het Centrum 

voor Islamitische Theologie aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam. Hij 

doet o.a. onderzoek naar vrijheid van 

meningsuiting in de islam en liberale 

democratieën.

Nynke van Uffelen doet haar 

promotieonderzoek over 

rechtvaardigheid in relatie tot energie 

(‘energy justice’) aan de Technische 

Universiteit Delft. Haar onderzoek is 

onderdeel van het RELEASE-project 

over grootschalige energieopslag, 

gefinancierd door het NWO.

Alle sprekers hebben een bijdrage 

geleverd aan de publicatie De getemde 

mens.

INSCHRIJVINGEN EN INFO

Deelname is gratis, inschrijven kan  

via deze link.

De deelnemers ontvangen na 

inschrijving via e-mail een link 

voor de Zoom-sessie (de link wordt 

doorgestuurd vanaf vrijdag 10 juni 

2022). Inschrijven kan tot uiterlijk 

maandag 13 juni, 14.00 uur.

Meer informatie:  

secretariaat@humanistischverbond.be,  

T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren). 

https://forms.gle/LRdoKTR45asaJioEA
mailto:secretariaat%40humanistischverbond.be?subject=Boekvoorstelling%20Habibi

