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BEWEEGREDENEN VAN COMPLOTDENKERS 
Wie zijn zij en wat beweegt hen? 

Hoe kunnen wij samen strijden tegen polarisatie? 
 

U bent van harte welkom op de open avond van Loge Fredrik op 31 maart 2023.  

Tijdens deze avond willen we u een indruk geven over wat de vrijmetselarij is.               

Over het algemeen staat de vrijmetselarij voor universele broederschap, vrijheid, 

tolerantie en verdraagzaamheid. We proberen dit te bereiken door o.a. een 'beter mens' 

te worden middels (zelf)studie, rituelen en comparities.  

Comparities zijn open gesprekken, waarin de deelnemers in vrijheid hun ideeën 

respectvol uitwisselen met als doel om meer inzicht en verdieping te verkrijgen.           

Tijdens de comparitie kunnen de deelnemers hun diepste gevoelens en afwijkende 

ideeën tonen, waarbij respect voor elkaar voorop staat. Om een beeld te geven, hoe dit 

binnen de vrijmetselarij te werk gaat, hebben we Cees Zweistra, filosoof, uitgenodigd 

om een lezing te houden. Met als insteek 'beweegredenen van complotdenkers'. Hierbij 

zal de aandacht gericht zijn op de vragen 'wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe kunnen 

we samen strijden tegen polarisatie?'. Na de lezing zal er een comparitie plaatsvinden, 

waar u van harte uitgenodigd bent om uw gedachte te delen. 

Cees Zweistra, filosoof 

Zweistra studeerde rechtsgeleerdheid en filosofie aan de Universiteit Utrecht en 
de University of East London. Hij was werkzaam als zelfstandig gevestigd jurist. Tevens 
is hij auteur van o.a. de boeken Waarheidszoekers en Complotdenkers. Sinds 2016 
organiseert hij, in samenwerking met de stichting Centre Erasme, cursussen en 
lezingen en podcasts.  

In 2019 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft op een technisch-
filosofisch proefschrift over de impact van technologie op de 
menselijke eigenheid en intermenselijke relaties. 

 

Programma 

19.30 Inloop 

20.00 Openingswoord 

20.15 Lezing ‘Beweegredenen van complotdenkers’ 

20.45 Comparitie 

21.30 Borrel 

 

Open avond voor iedereen 

31 maart 2023 

Loge Willem Fredrik 

Vondelstraat 39, Amsterdam 

AANMELDEN: Gebruik deze link: https://forms.gle/NG2y3cpwabWkYA6q8 
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