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Laat ons een blad dat nog groen is! 
door 

Prof. Dr. Jacques Claes 
 

We zweren allemaal bij de natuur, bij haar ritme, haar schoonheid en haar 

weldoende kracht. Terecht overigens. En toch zijn we dag en nacht bezig met 

techniek. Met techniek zetten we de wereld en de werkelijkheid naar ons 

hand.  

Hoe zijn die twee te rijmen ? Betaalt de natuur de prijs voor deze niet te 

stuiten technische vooruitgang ? Hebben we dit alles wel nodig ? Of zal de 

natuur uiteindelijk toch winnen ? 

Een boeiende voordracht door een welsprekende en begaafde verteller. 

 

 

 

 

Donderdag, 15 oktober 2009 om 15.00 uur in 
"De Gulden Spoor" 

'T Zand 22 - 8000 Brugge 
 

 
 
 

AFGIFTEKANTOOR: POSTKANTOOR 8210 ZEDELGEM - ERKEN.NR. P.408.364 



 

 

Jacques Claes in Wikipedia, de vrije encyclopedie: 

 

Professor Jacques Claes (° 1929) is emeritus hoogleraar Psychologie aan de 

UFSIA, thans Universiteit Antwerpen. Hij groeide op in een Franstalig gezin. 

Zijn vader was accountant. Zijn moeder een Luxemburgse. Hij studeerde van 

1941 tot 1947 aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen en 

promoveerde daarna aan de Rijskuniversiteit te Leiden. 

Hij heeft een heldere filosofische geest, met een scherpzinnige blik gepaard 

aan een humorvolle taal. Hij is een boeiend spreker op lezingen waarin het 

verband tussen geschiedenis, wijsbegeerte en psychologie centraal staat. 

Vanuit zijn werkkamer op de Antwerpse Groenplaats denkt hij na over de zin 

van het leven. Hierover schreef hij vele boeken. Eén van de momenten die 

Jacques Claes hebben gemarkeerd is de dood van zijn zoon. Over het 

verdriet dat zulk verlies met zich meebrengt en de troost die je uit diverse 

dingen kunt putten schreef hij het ontroerende boek "De wieg van het 

verdriet". 

 

 

 

Voor uw agenda: 

 

19 november Van lazaret tot Talbot House, door Wouter FEYS 

17 december De Wetstraat en de Media, door Johny VANSEVENANT 

21 januari  Het Engels vorstenhuis en Windsor, door Marc DE BIE 
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