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APRIL 
3 VAN EEDENLEZING: MARKUS GABRIEL ONLINE
7 DE GROT VAN PLATO ONLINE
10 NACHT VAN DE FILOSOFIE ONLINE
10 CRASH COURSE MOREEL BERAAD
10 DŌGEN: OP DE WEG ZIJN MAN EN 

VROUW GELIJK
1011 MEESTERWERKEN: FRANKENSTEIN
1011 INLEIDING IN DE FILOSOFIE: HET GOEDE 
1213 KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
14 DE ESSENTIE VAN DŌGEN ONLINE
21 NIETZSCHE OVER WAARHEID ONLINE
2425 LEVENSKUNST IN OOST EN WEST
2425 JACQUES DERRIDA
24 DE KERN VAN IMMANUEL KANT
2630 TIEN LEVENSKUNSTEN
28 MURDOCH OVER LIEFDE EN MORAAL ONLINE
282 MEI DE NATUUR WAS HIER

MEI
1 DŌGEN: DICHTEND DENKEN
1 DE KERN VAN: ALBERT CAMUS
1 CRASH COURSE FILOSOFEREN MET 

KINDEREN EN JONGEREN
12 INLEIDING IN DE FILOSOFIE: HET SCHONE 
37 RENÉ GUDE OF HET OPTIMISME
46 NIETZSCHES VROLIJKE WETENSCHAP
5 BEVRIJDING VOLGENS MARX ONLINE
8 CRASH COURSE VISIEONTWIKKELING
89 JACQUES DERRIDA
1011 KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
1014 HET RAADSEL SOCRATES
1112 START: UBUNTU, LEIDERSCHAP EN 

BURGERSCHAP
12 CELAN EN ECKHART ONLINE
15 CRASH COURSE FILOSOFISCH PRACTICUS
15 START: SCHRIJF HET VERHAAL VAN 

JE LEVEN
1516 MEESTERWERKEN: HET VERHAAL VAN 

DE DIENSTMAAGD
1516 INLEIDING IN DE FILOSOFIE: DE 

SAMENLEVING
19 FRANCISCUS VAN DEN ENDEN ONLINE
2223 AGAMBEN: HOMO SACER I
26 VRIJHEID VOLGENS SARTRE ONLINE
2930 INLEIDING IN DE FILOSOFIE: DE MENS 

JUNI
2 HABERMAS EN MOUFFE ONLINE
5 DŌGEN: EEN ZENBOEKET
56 BEST OF BERLIN
56 LEVENSKUNST IN OOST EN WEST
56 JACQUES DERRIDA
78 KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
9 WITTGENSTEIN EN MANN ONLINE
12 DE KERN VAN ZHUANGZI
1213 MEESTERWERKEN: TROTS EN VOOROORDEEL
1213 AGAMBEN: HOMO SACER II
1213 LEVENSKUNST IN OOST EN WEST
16 DIERENBEWUSTZIJN ONLINE
19 CRASH COURSE INDABA
1920 MEESTERWERKEN: HET GOUDEN PAVILJOEN
23 OORDELEN MET ARENDT ONLINE
2627 DE OORSPRONG VAN DE MENSENRECHTEN
2627 JACQUES DERRIDA
30 DOSTOJEVSKI’S IDIOOT ONLINE

JULI
3 DE KERN VAN: ANNA J. COOPER
3 DŌGEN: SELECTIE UIT EIHEI KOROKU
34 AGAMBEN: HOMO SACER III
34 CHINESE FILOSOFIE
1216 ODYSSEUS’ ONVOLTOOIDE REIS
1216 FILOSOFIE EN BOOGSCHIETEN
1418 AFRIKAANSE EN LATIJNSAMERIKAANSE 

FILOSOFIE
1418 SCHULDIG. EEN VERKENNING VAN 

HET GEWETEN
1718 MEESTERWERKEN: ELEMENTAIRE DEELTJES
1923 REIZEN MET RILKE
1923 MUZIEK ZIT TUSSEN JE OREN!
2125 SOCRATISCH GESPREK
2125 INLEIDING IN DE FILOSOFIE
281 AUG TAO & QIGONG
311 AUG MEESTERWERKEN: WACHTEN OP GODOT

AUGUSTUS
26 DE STOÏCIJNSE WEEK
26 TYPISCH MENSELIJK
913 VRIJ ZIJN EN INSPIRATIE
913 DE STIEKEME SUMMERSCHOOL
1115 HET ECOLOGISCH DENKEN VAN BRUNO LATOUR
1620 JOODSE FILOSOFIE EN MYSTIEK
1822 NIETZSCHE, FOUCAULT, AGAMBEN
2327 FILOSOFIE VAN NU
2327 VAN BEELDVERBOD NAAR BEELDCULTUUR
303 SEPT DE PARELS VAN PAUL

SEPTEMBER
34 SOCRATES SUMMERSCHOOL 
5 OPEN DAG
11 CRASH COURSE ZIN GEVEN AAN WERK
1112 FILOSOFIE VOOR BEGINNERS
1112 MEESTERWERKEN: BLAUWBAARD
1314 KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
18 DE KERN VAN HANNAH ARENDT
18 START: ONTWIKKEL JE EIGEN 

FILOSOFISCHE BOEK
1819 AGAMBEN: THE USE OF BODIES I
2526 EXISTENTIALISME: HET KALE BESTAAN
2526 POSTMODERNISME: REFLECTEREND 

OORDEELSVERMOGEN
2829 START: VISIEONTWIKKELING

OKTOBER
23 START: SOCRATISCH GESPREKSLEIDER
2 START: SOCRATISCH GESPREK VOOR 

BEGINNERS IN AMSTERDAM
45 START: ZIN GEVEN AAN WERK
9 START: FILOSOFISCH KOMPAS
910 HOMO EDUCANDUS
910 START: FILOSOFEREN MET KINDEREN 

EN JONGEREN
1112 KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
16 DE KERN VAN GEORGE ORWELL
1617 EXISTENTIALISME: ABSURDISME EN 

ENGAGEMENT
1617 NUSSBAUM: BROOSHEID VAN ONS BESTAAN
1617 MEESTERWERKEN: HET LEIDEN VAN DE 

JONGE WERTHER
1822 DE ACTUALITEIT VAN HANNAH ARENDT
2529 FILOSOFIE MET DE VLINDERSLAG
2529 AUTHENTICITEIT

NOVEMBER
67 AGAMBEN: THE USE OF BODIES II
67 EXISTENTIALISME: LICHAAM EN EXISTENTIE
67 START: FILOSOFISCH PRACTICUS
13 DE KERN VAN: DONNA HARAWAY
1314 MEESTERWERKEN: DE ODYSSEE
2021 NUSSBAUM: FILOSOFIE ALS LEVENSKUNST
2728 EXISTENTIALISME: DE BEAUVOIR EN LEDUC
2728 POSTMODERNISME: HET SCHONE

DECEMBER
11 DE KERN VAN: ISAIAH BERLIN
1314 KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN
1819 EXISTENTIALISME: PSYCHOANALYSE
1819 NUSSBAUM: VOELEN, VERBEELDING, 

ONDERWIJS
2730 DE LEGE HEMEL. OVER EENZAAMHEID

ISVW KALENDER
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Landgoed ISVW
getagd op

Bij het ter perse gaan van deze programmakrant ligt Landgoed ISVW bedolven onder een dikke laag sneeuw.
Lange ijspegels hangen van ons rieten dak en glinsteren in de winterzon. Het is een prachtig gezicht, maar
helaas kan niemand ervan genieten. Onze splinternieuwe hotelkamers zijn deze winter opgeleverd, maar hun
idyllische uitzicht is geen gast vergund. We zijn al sinds oktober gesloten, en dat doet ons geen goed. Niet
alleen financieel is het een aderlating, zo’n leeg gebouw is vooral ook heel saai. Geen praatjes aan de bar, geen
geroezemoes van filosoferende mensen, geen getingel van bestek en wijnglazen, geen lezers in de lounge,
geen gesis van de koffiemachine. Kortom: we missen jullie. Was het maar weer zomer. 

Tijdens de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden dat onze ideeën over het ware, het goede, het
schone en de mens ons dagelijks leven bepalen. Als je in thuisquarantaine zit en piekert over je gezondheid, je
naasten of de wereld, kun je wel wat stoïcijnse wijsheid gebruiken. Als coronasceptici het wetenschappelijke
oordeel van virologen betwijfelen, staat de vraag ‘wat kan ik weten?’ in de schijnwerpers. Als de regering
oproept tot solidariteit met de kwetsbaren, beroept zij zich op filosofische ideeën over rechtvaardigheid. Dat
stuit mensen die andere rechtvaardigheidsidealen onderschrijven dan weer tegen de borst. En bovendien: wie
zijn eigenlijk de kwetsbaren?

Terwijl meningen heen en weer stuiteren, de gemoederen hoog oplopen en de stemming daalt, vragen wij bij
de ISVW ons af: wanneer zullen we elkaar weer ontmoeten? Wanneer kunnen we weer goede gesprekken
voeren die een dag, een weekend of zelfs een week lang kunnen duren? Gesprekken waarin we ruimte maken
voor nuance, en waarin we gedachten uitwisselen die niet om een snelle tegenreactie vragen. Filosoferen over
zaken die ertoe doen schept vriendschap. 

Als we elkaar weer kunnen ontmoeten, zijn wij er klaar voor. Ons zomerprogramma zit tjokvol filosofie die ertoe
doet. Van levenskunst, zoals de Stoïcijnse week, Vrij zijn en inspiratie en Tao & qigong tot maatschappelijk
relevante thema’s, zoals Het ecologisch denken van Bruno Latour, Van beeldverbod naar beeldcultuur en
Filosofie voor nu. Voor de nieuwelingen is er Filosofie voor beginners of Inleiding in de filosofie, en voor de
echte liefhebbers zijn er masterclasses over Martha Nussbaum, Giorgio Agamben en Immanuel Kant. Als je
de mensen en de wereld om je heen wilt begrijpen, kun je het beste in Leusden beginnen. 

Als je een steentje wil bijdragen om de ISVW deze moeilijke tijd door te helpen, schrijf je dan alvast in voor een
van onze inspirerende cursussen. Wie niet wil wachten tot het coronavirus is uitgedoofd, is van harte welkom bij
ons online programma, dat je op de pagina hiernaast ziet. Want ook een school van meer dan een eeuw oud
gaat met haar tijd mee. En als online filosoferen niets voor jou is, houd dan moed, want de zomer komt eraan!

Team ISVW

Algemene informatie

Je kunt je inschrijven voor al onze cur-
sussen, opleidingen en evenementen
via isvw.nl. Daar vind je tevens een com-
pleet overzicht van alle arrangementen.
Voor meer informatie, studieadvies of
hulp bij inschrijving kun je contact met
ons opnemen via 033-4650700.

Algemene leveringsvoorwaarden zijn
van toepassing. Je kunt deze vinden op
isvw.nl/voorwaarden.
Wij hebben deze krant met de uiterste
zorg samengesteld met de intentie je
correct te informeren. Desalniettemin
zijn alle prijzen en de programma-infor-
matie onder voorbehoud van wijzigin-
gen en drukfouten. Voor de meest actu-
ele informatie raadpleeg je isvw.nl of bel
je 033-4650700.

Alle cursussen en opleidingen van de
ISVW zijn geaccrediteerd door NRTO,
ANVW, CRKBO en Stichting Cedeo.

Wil je als eerste op de hoogte
zijn van nieuwe cursussen,
sprekers en boeken? Abon-
neer je dan op onze nieuws-
brief en volg ons.

ISVW Podcast
Wil je je eerst
oriënteren voordat je
een cursus gaat
volgen? Of heb je
simpelweg zin in een
halfuurtje filosofie? 

Luister dan naar de
ISVW podcast. Kijk voor
alle afleveringen op
isvw.nl/podcast en
abonneer je via Google,
iTunes, Soundcloud of
Spotify.

De zomer komt eraan
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Online cursussen en evenementen
Vanuit je eigen woonkamer toch een beetje sfeer proeven bij de
ISVW? Dat kan! Vanaf april 2021 is er ook een online ISVW-
programma. Elke week bespreken we grote filosofische
vraagstukken tijdens onze online masterclasses. Ook vinden de
Van Eedenlezing en de Nacht van de Filosofie dit jaar online
plaats. Kijk op isvw.nl/online voor meer informatie en het
volledige programma.

MOEILIJKHEIDS-
GRADEN CURSUSSEN

lllll Kennismaking
Deze cursussen bieden een overzicht van ver-
schillende denkers en hun gedachtegoed. Je
maakt kort kennis met allerlei ideeën, soms his-
torisch gerangschikt, soms thematisch. Veel van
onze basiscursussen vallen in deze categorie.

lllll Oefening
Deze cursussen zijn bedoeld voor mensen die
een bepaalde filosofie in de praktijk willen kun-
nen toepassen. Inspirerende cursussen waarin je
filosofie als levenskunst oefent of vaardigheden
leert toepassen in de werkpraktijk. Dit geldt voor
een aantal summerschools, en ook voor veel op-
leidingen en trainingen voor professionals.

lllll Reflectie
Deze cursussen zijn geschikt voor mensen die
over enkele urgente vraagstukken van onze tijd
diep willen nadenken, aan de hand van het
werk van een of enkele gespecialiseerde den-
kers. Bij veel cursusweken en summerschools
staat deze doelstelling centraal.

lllll Verdieping
Soms is een denker of een boek zo fascinerend
dat je alles erover zou willen lezen. Deze cur-
sussen helpen je de dieper liggende lagen in
een thema of in het werk van een denker te
ontdekken, vaak met close-reading van tekst-
fragmenten, hoorcolleges en geleide gesprek-
ken. Een aantal masterclasses voldoet aan deze
beschrijving, en ook sommige cursusweken en
summerschools.

lllll Abstractie
Voor de fanatiekelingen onder ons zijn er tot slot
de echte hersenkrakers. Wie ervan kan genieten
een enkele strofe uit een gedicht te analyseren of
over het einde van het universum na te denken,
of wie graag een hele week nadenkt over een
abstract begrip als ‘tijd’ kan in deze cursusweken
of masterclasses haar hart ophalen. 

Bij iedere cursus staat de moeilijkheids-
graad aangegeven.

iFILOSOFIE
iFilosofie is het gratis

digitale tijdschrift van de
Internationale School voor
Wijsbegeerte met video’s,

recensies, interviews,
boek-signaleringen, trends

en voorpublicaties. 

Ga naar 
ifilosofie.nl 

en ontvang hem
automatisch in je inbox.  

9E FREDERIK VAN EEDENLEZING 
HOW TO BE HUMAN IN A
DIGITAL AGE  MARKUS
GABRIEL
3 APRIL 2021
€ 35,

Op de 161e

verjaardag van
Frederik van Eeden
is Markus Gabriel
bij ons te gast voor
de 9e Frederik van
Eedenlezing. Is 

het brein met een computer te
verenigen? Markus Gabriel vindt van
niet. Volgens hem zal kunstmatige
intelligentie ons niet kunnen
vervangen. In plaats daarvan biedt
Gabriel een neo-existentialistisch
argument dat de mens als sociaal
wezen serieus neemt. Voertaal:
Engels.

DE GROT VAN PLATO
7 APRIL 2021
€ 25,

De grot van Plato
is misschien wel
het bekendste
fragment uit de
filosofie. Het is een
korte dialoog uit
de Politeia, maar je

kunt eindeloos filosoferen over de
betekenis ervan. Is de ontsnapte
gevangene Socrates? Wat betekenen
de zon, het vuur en de schaduwen?
En waarom is Plato geen democraat?
Met Marthe Kerkwijk.

NACHT VAN DE FILOSOFIE
10 APRIL 2021
€ 39,

Live vanuit de
Brakke Grond in
Amsterdam een
avond met twee
prikkelende debat-
ten: Bas Haring
en Rebekka de

Wit laten zien dat je met naïviteit
dichter bij de werkelijkheid kan 
komen en Maxim Februari en Bart
van der Sloot bespreken het ‘hede-
nisme’, de gedachte dat het goed is
om in het nu te leven. Wordbites
verzorgt filosofische spoken word 
intermezzo’s en de presentatie is in
handen van Marthe Kerkwijk.

DE ESSENTIE VAN DŌGEN
14 APRIL 2021
€ 25,

Leven vanuit ver-
binding met alles
om je heen en
minder gehecht
aan je ‘dikke ik’, dat
is een samenvat-
ting van Dōgens

levenskunst. Tijdens deze lezing 
komen drie van zijn onthechtings-
methoden aan bod: het ‘denken van
het niet-denken’ in zitmeditatie, het
ten diepste doorleven van de vergan-
kelijkheid en het belang van falen. 
Met Michel Dijkstra.

NIETZSCHE OVER WAARHEID 
21 APRIL 2021
€ 25,

Volgens Friedrich
Nietzsche moeten
we de waarheid
bevrijden van alle
morele ballast. We
houden niet van
de leugen omdat

de gevolgen ervan te zwaar zijn,
schrijft hij in Over waarheid en leugen
in buitenmorele zin. Daarom ontwikke-
len we een moraal waarin de waar-
heid ons gedeelde doel is. Maar dat
doel heiligt vervolgens allerlei mani-
pulatieve middelen. 
Met Erno Eskens.

MURDOCH OVER LIEFDE EN
MORAAL
28 APRIL 2021
€ 25,

Moraalfilosofen
zijn tevergeefs op
zoek naar een
formule waarmee
je in alle situaties
moreel juist kunt
handelen,

verzucht Iris Murdoch. Volgens haar
bestaat zo’n formule niet. Het goede
is weliswaar absoluut en soeverein,
maar toont zich in heel diverse
situaties. Om het goede in die
situaties te zien heb je beelden nodig
– kunst – en liefdevolle aandacht
voor de wereld om je heen. 
Met Katrien Schaubroeck.

BEVRIJDING VOLGENS MARX
5 MEI 2021
€ 25,

5 mei is bevrij-
dingsdag én de
verjaardag van
filosoof Karl Marx.
Een mooie dag om
stil te staan bij de
vraag wat vrijheid

voor Marx betekent. Volgens Marx
bestaat vrijheid bij gratie van de
mogelijkheid om betekenisvolle
verbindingen aan te gaan met andere
mensen en niet bij gratie van de
afwezigheid van obstakels, zoals
liberalen betogen. 
Met Marthe Kerkwijk.

CELAN EN ECKHART
12 MEI 2021
€ 25,

De polen is een
van de meest
mysterieuze
gedichten van
Paul Celan (1920-
1970). In deze
tekst speelt de

Roemeense dichter met tegen-
stellingen. Zijn denken over de
eenheid van twee ‘polen’ heeft hij
ontleend aan het werk van de
middeleeuwse mysticus Meister
Eckhart. 
Met Michel Dijkstra.

FRANCISCUS VAN DEN
ENDEN, DE LERAAR VAN
SPINOZA
19 MEI 2021
€ 25,

In de ideale 
samenleving is 
slavernij verboden,
bestaat seksuele
vrijheid en vrijheid
van menings-
uiting, en krijgt 

iedereen passend onderwijs. De 
democratische republiek heeft tot
taak de ‘evengelijkheid’ tussen haar
burgers te bevorderen. Dit schrijft
Franciscus van den Enden in zijn es-
say Vrije politieke stellingen uit 1650.
Hoe revolutionair was dat in die tijd? 
Met Erno Eskens.

VRIJHEID EN BEWUSTZIJN
VOLGENS SARTRE
26 MEI 2021
€ 25,

Is je bewustzijn
een functie van je
brein, en dus ook
volledig gebon-
den aan dezelfde
natuurwetten die
gelden voor alle

materie? Welnee, zegt Jean-Paul 
Sartre, je bewustzijn is volledig vrij.
Die vrijheid kan beangstigend zijn,
maar ook echt bevrijdend. Hoe zit 
dat precies? 
Met Arthur Veenstra.

DEMOCRATIE VOLGENS
HABERMAS EN MOUFFE
2 JUNI 2021
€ 25,

Jürgen Habermas
en Chantal Mouffe
zijn twee van de
belangrijkste he-
dendaagse Euro-
pese denkers. Ze
zijn het ook nog

eens grondig met elkaar oneens. 
Habermas streeft naar consensus,
Mouffe naar een eerlijk conflict. Toch
delen ze iets: ze zijn met hart en ziel
toegewijd aan de democratie. 
Met Marthe Kerkwijk.

WITTGENSTEIN EN MANN
9 JUNI 2021
€ 25,

Het goede en het
schone geven het
leven zin, maar
staan al te vaak op
gespannen voet
met elkaar. Bij de
filosoof Ludwig

Wittgenstein zijn ‘ethiek en esthetiek
een’, bij schrijver Thomas Mann
vormen de twee ‘de ware tegen-
stelling’. Hoe maken we hier chocola
van? 
Puzzel mee met Florian Jacobs.

DIERENBEWUSTZIJN
16 JUNI 2021
€ 25,

Het bewustzijn is
een raadselachtig
iets. Wat is het pre-
cies en wanneer is
het ontstaan? In
Metazoa verkent
de filosoof Peter

Godfrey-Smith het bewustzijn van
complexe, intelligente dieren zoals de
octopus, maar ook dat van insecten
en garnalen. Zij hebben volgens God-
frey-Smith net zo goed een bewust-
zijn en een perspectief op de wereld.
Met Erno Eskens.

OORDELEN MET ARENDT
23 JUNI 2021
€ 25,

‘Oordeel niet’, hoor
je mensen wel
eens zeggen. Niks
ervan, zegt Hannah
Arendt, oordeel
juist wél. ‘Het
meeste kwaad

wordt gedaan door mensen die nooit
tot een oordeel komen over goed en
kwaad’, schrijft ze dan ook. Maar 
verstandig oordelen is makkelijker 
gezegd dan gedaan. 
Met Marthe Kerkwijk.

DOSTOJEVSKI’S IDIOOT 
30 JUNI 2021
€ 25,

2021 is Dostojevski-
jaar; de grote schrij-
ver werd precies
200 jaar geleden
geboren. Tot zijn
grootste creaties
behoort Vorst 

Mysjkin, de idioot. In hem geeft 
Dostojevski de mooiste mens gestalte.
Maar waarom lopen Mysjkins pogin-
gen een paradijs op aarde te schep-
pen toch in het honderd? 
Met Florian Jacobs.

SCHRIJFCURSUSSEN  DEELS
ONLINE
€ 1.250,

Speel je al een tijd
met het idee om
een filosofisch
boek te schrijven?
Dan helpen deze
cursussen je goed
op weg. Werk thuis

in de online leeromgeving van schrij-
versacademie Editio en pitch je con-
cept voor uitgever Florian Jacobs en
literair agent Marlies Bonnike.
Met Bob van der Burg.

SCHRIJF HET VERHAAL VAN JE
LEVEN
START: 15 MEI 2021
Voor (auto)biografische projecten.
Met Mieke Bouma.

ONTWIKKEL JE EIGEN
FILOSOFISCHE BOEK
START: 18 SEPTEMBER 2021
Voor filosofische fictie of non-fictie.
Met Marc van Dijk.
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Summerschools
Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de bossen bij
Leusden. Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee. Indien gewenst kun je overnachten in een van onze
comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

19-23 JULI 2021
v.a. € 800,- 

1418 JULI 2021
v.a. € 800,- (exclusief het boek Schul-
dig. Een verkenning van mijn geweten)

SCHULDIG. EEN VERKENNING
VAN HET GEWETEN 

Wat knaagt daar aan mijn
geweten?

Veel mensen hebben last van
schuldgevoelens. Wat is dat
eigenlijk voor gevoel? Hebben we
er iets aan, of plaagt het geweten
ons vooral? Jannah Loontjens
neemt je in deze cursus mee op
een zoektocht naar de rol en
betekenis van schuldgevoelens in
de geschiedenis van de filosofie.
Door close reading van literaire en
filosofische teksten wordt
duidelijk hoe gedachten over
schuld, zonde en deugdelijkheid
in de loop der tijd zijn veranderd.
Wat betekent dat voor ons
hedendaagse geweten? In de
cursus nemen we teksten onder
de loep van onder meer
Aeschylus, Spinoza, Kierkegaard,
Freud en Arendt.

1923 JULI 2021
v.a. € 800,-

REIZEN MET RILKE

'Blijven is nergens' 
– Rainer Maria Rilke

Filosoof en Rilke-kenner Florian
Jacobs heeft de afgelopen jaren
de dichter Rainer Maria Rilke
achterna gereisd. Hij bezocht de
plekken die Rilke verdichtte.
Tijdens deze summerschool
neemt hij je mee naar Praag,
München, Berlijn, Rusland, de zee,
Parijs, Venetië, Spanje en andere
Europese oorden. In de gedichten
die hij op of over deze plekken
schreef, spreekt Rilke zijn lezer aan
op diens verhouding tot de
wereld. Rilke is daarmee een
filosofisch dichter bij uitstek. Voor
liefhebbers van poëzie, reizen,
filosofie en literatuur.

1418 JULI 2021
v.a. € 800,-

AFRIKAANSE EN LATIJNS
AMERIKAANSE FILOSOFIE

Tijd voor nieuwe tijden

Door kennis te maken met
filosofieën uit Afrika en Latijns-
Amerika ontwikkel je een frisse
kijk op de wereld. Zo biedt de
Nigeriaanse filosoof Sophie
Oluwole een alternatief voor het
denken in opposities en toont
Zera Yacob, een tijdgenoot van
Descartes, dat kritische
argumentatie niet een puur
Westers fenomeen is. In deze
zomercursus ontdek je niet alleen
onderbelichte aspecten in de
geschiedenis van de filosofie,
maar ook dat er meerdere
concepten van ‘tijd’ mogelijk zijn.
Kan een ander tijdsbegrip ons
behoeden voor de
klimaatcatastrofe en bevrijden
van koloniaal denken? Met
Renate Schepen.

1216 JULI 2021
v.a. € 800,-

FILOSOFIE EN
BOOGSCHIETEN

Denken met lichaam en geest

Wegens succes herhaalt de ISVW
deze summerschool, waarbij je
niet alleen je geest, maar ook je
lichaam aan het denken zet. Hoe
dachten oosterse en westerse
filosofen over het lichaam en de
geest? De colleges van filosoof
Jan Flameling kun je aan den
lijve toetsen tijdens workshops
boogschieten en haikuschrijven
van Jac Rongen. Na deze
interdisciplinaire cursus zit het
niet meer alleen tussen je oren.

1216 JULI 2021
v.a. € 800,- (exclusief het boek Odys-
seus' onvoltooide reis)

ODYSSEUS’ ONVOLTOOIDE
REIS

'Als je de tocht aanvaardt naar
Ithaka/wens dat de weg dan lang
mag zijn' - Kaváfis

Nadat Homerus hem als held had
laten schitteren in de Odyssee, is
Odysseus in de westerse literatuur
steeds weer opgedoken. Ieder
tijdperk heeft hem gevormd naar
zijn eigen beeld en gelijkenis.
Grootheden als Dante,
Shakespeare, Joyce en Walcott
hebben zich de held allemaal
toegeëigend. Hoe komt het dat
juist Odysseus zo tot onze
verbeelding is blijven spreken? In
deze summerschool lezen we een
keur aan prachtige teksten met
Jabik Veenbaas.

MUZIEK ZIT TUSSEN JE OREN!

Muziekfilosofie is zo’n beetje de oudste tak van de filosofie, als we
denken aan Pythagoras en zijn school. In die traditie ging het niet om
de reflectie op muzikale composities, maar om de natuurlijke rijkdom
van het systeem waardoor muziek überhaupt tot klinken kan komen.
Dat systeem is kenbaar door inzicht in de juiste proporties. Plato legt het
in de Timaeus netjes uit, zonder erbij te zeggen dat dit deel van zijn
verhaal eigenlijk over muziek gaat. Een tweede traditie is bijna even
oud, en daarin vervult muziek dezelfde taak als de andere kunsten:
zij imiteert de wereld buiten de kunst. Hoe zij dit kan doen, en waarin
haar middelen en effecten verschillen van die van schilderkunst en
poëzie – daar zijn bibliotheken over vol geschreven. Veel jonger is de
traditie die niets wil weten van dat mimetische karakter van muziek:
muziek staat op zichzelf, zij is muziek en verder niets. 

WEGENS 
SUCCES 

HERHAALD

Vrijwel alle muziekfilosofie vanaf de Oudheid tot en met de 20e eeuw
heeft een van deze drie benaderingen als uitgangspunt. Maar sinds kort
waait de wind uit een andere hoek, en is – voor het eerst – de luisteraar
centraal komen te staan. Wat doen we eigenlijk, als we naar muziek
luisteren? onder leiding van filosoof Albert van der Schoot, met
bijdragen van een keur aan hedendaagse auteurs over muziekfilosofie
onder wie Erik Heijerman, Jos Kessels en Leo Samama.
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28 JULI  1 AUGUSTUS 2021
v.a. € 940,-

TAO & QIGONG

Het innerlijk lichaam als leidraad
voor levenskunst

In de taoïstische levenskunst van
Laozi en Zhuangzi staat niet het
intellect, maar het lichaam
centraal: het innerlijke lichaam
wijst de weg naar balans en een
actieve levensvoering in de
maatschappij. Die houding wordt
wuwei genoemd. Wuwei betekent
niet ‘niet-handelen’, zoals zo vaak
wordt gedacht, maar trefzeker
handelen vanuit een ervaring van
openheid en ruimte. Deze
summerschool is gewijd aan de
levenskunst van wuwei. Woei-
Lien Chong behandelt de
klassieke teksten, waarna Robert-
Jan Schippers je de traditionele
oefeningen uit qigong en
taijiquan laat ervaren. 

Summerschools
Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de bossen bij
Leusden. Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee. Indien gewenst kun je overnachten in een van onze
comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

21-25 JULI 2021
v.a. € 850,- 

2125 JULI 2021
v.a. € 940,-

SOCRATISCH GESPREK

Je eigen ervaring tot op het bot
onderzoeken

Als we Plato mogen geloven
bestookte Socrates op de Griekse
Agora de Atheners te pas en te
onpas met vragen, totdat zij in
hun eigen woorden verstrikt
raakten. 2500 jaar na dato is het
socratisch gesprek nog steeds
een geijkte methode om je eigen
ervaring tot op het bot te
onderzoeken en scherpe filosofie
te bedrijven. Tijdens deze
summerschool voeren
deelnemers een klassiek
socratisch gesprek. Eén gesprek
van vijf dagen is een unieke
ervaring! Met een duidelijke vraag
werken we methodisch toe naar
een antwoord. Met Sandra Aerts
en Ine te Rietstap.

26 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

DE STOÏCIJNSE WEEK

‘Het leven is wat onze gedachten
ervan maken’ – Marcus Aurelius

Het stoïcisme is een praktische
filosofie die gericht is op het
bereiken van een goed leven,
voor jezelf en voor anderen.
Tijdens de stoïcijnse week
beoefen je samen met andere
cursisten vijf dagen lang de weg
van de Stoa, gebaseerd op het
internationale concept van de
jaarlijkse Stoic Week.
Elke dag staat een ander leerdoel
centraal: hoe ontwikkel je een
praktische wijsheid? Hoe oefen je
moed en doorzettingsvermogen?
Hoe leef je volgens de natuur?
Hoe breng je je emoties tot rust?
Tijdens de stoïcijnse week leer je
niet alleen over principes van de
Stoa, maar ook hoe je deze
levensfilosofie in de praktijk kunt
brengen. 
Met Dennis de Gruyter.

913 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

VRIJ ZIJN EN INSPIRATIE  

Leer leven met de handrem eraf

In deze summerschool gaan wij
het avontuur van bewustzijn aan:
een persoonlijke ontdekkingsreis
naar wie we zijn, naar ons vrij zijn
en onze inspiratie. We onder-
zoeken de aard van ons eigen
bewustzijn en de verschillende
vormen van onze intelligentie.
Wat is ons verhaal en wat voor
overtuigingen stimuleren of
beperken ons? Stap voor stap
bevragen we onszelf en de ander.
We wisselen persoonlijk onder-
zoek af met experimentele
oefeningen, groepsdialogen en
inspirerende filosofische ver-
handelingen vanuit verschillende
tradities. 
Met Rogier Huffnagel.

INLEIDING IN DE FILOSOFIE
Ga je mee op reis door de geschiedenis van de Westerse filosofie? Met Jan Flameling
gaan we van de stadstaat Athene in de 4e eeuw voor het begin van onze jaartelling
naar het Nederland van de 21ste eeuw. We maken kennis met de baanbrekende
denkers in de oudheid, de moderne tijd en onze tijd: van Plato via Descartes, Spinoza,
Hobbes, Rousseau, Kant, Mill, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Arendt, Levinas,
Foucault en Nussbaum naar Braidotti en Raworth. We komen ook te weten dat de
behandeling van vijf belangrijke thema’s - het ware, het goede, het schone, de
samenleving, de mens – bepaald wordt door drie verschillende begrippenkaders die in
verschillende tijden de ideeën van filosofen beheersten.

Tijdens deze summerschool komt elke dag een andere discipline binnen de filosofie
aan de orde. Op woensdag beginnen we met kentheorie en wetenschapsfilosofie.
Wanneer kun je zeggen dan je iets weet? En beroep je je dan vooral op je verstand of
op je ervaring, en welke rol speelt taal daarbij? donderdag gaan we verder met de
ethiek. Wat is het goede leven? Wat is een goed karakter? Wat bedoelt Mill met het
schadebeginsel en welke rol speelt het gelaat van de ander bij Levinas? Vrijdag komt
de esthetica aan de orde. Is schoonheid slechts een kwestie van smaak? En wat is
kunst? Waarom stelde Nietzsche dat het leven een kunstwerk is? Zaterdag is sociale en
politieke filosofie aan de beurt. Wat is een rechtvaardige samenleving? Waarom
spraken Hobbes en Rousseau over een sociaal contract en welke politieke uitdagingen
zien filosofen vandaag? Op zondag sluiten we af met filosofische antropologie en
neurofilosofie. Wat is de relatie tussen ons lichaam en onze geest? Zijn we onze
hersenen? Met deze en andere fascinerende vragen vormt deze overzichtscursus een
uitstekend startpunt voor je eigen ontdekkingsreis in de filosofie.

26 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,- (exclusief het boek
Hersenbeest)

TYPISCH MENSELIJK 

Denk jij of denken je hersenen?

Mensen willen zichzelf begrijpen.
Hoe voelt het om een mens te
zijn? Wat maakt ons uitzonderlijk
ten opzichte van andere dieren?
Hoe kunnen we onszelf op een
wetenschappelijke manier
kennen zonder het bijzondere
van mensen weg te redeneren?
Filosofen zoeken al eeuwen een
antwoord op deze vragen. Sinds
kort roert ook de stem van de
hersenwetenschappen zich in dit
debat. Tijdens deze zomerweek
verkent Marjan Slob hoe
hersenwetenschappers denken
over typisch menselijk geachte
verschijnselen als vrije wil en
(zelf )bewustzijn, en tegen welke
grenzen zij aanlopen. We
verbinden dit met de visie van
enkele filosofen. 

WEGENS 
SUCCES 

HERHAALD

WEGENS 
SUCCES 

HERHAALD

WEGENS 
SUCCES 

HERHAALD

In vogelvlucht
langs de grote
vragen van de

filosofie
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Summerschools
Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie
wandelingen in de bossen bij Leusden. Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch,
koffie/thee. Indien gewenst kun je overnachten in een van onze comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

30 AUGUSTUS3 SEPTEMBER 2021
v.a. € 800,-

'Waar ik mij regelmatig over
verwonder, is dat er zoiets als
betekenis is' – Paul van Tongeren

DE PARELS VAN PAUL

Voor deze summerschool
selecteert Paul van Tongeren
zijn filosofische favorieten. Stuk
voor stuk zijn dat parels uit de
geschiedenis van de filosofie,
literatuur, film en muziek, die
aanzetten tot denken over
levenskunst, vriendschap en
eindigheid. Uiteraard kunnen
Nietzsche en Aristoteles daarbij
niet ontbreken, maar ook andere
denkers en schrijvers passeren de
revue. We lezen tekstfragmenten,
luisteren naar muziek en bekijken
‘s avonds een film of
documentaire. 

1115 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

‘De wereld is een oceaan van
onzekerheid besprenkeld met een
paar eilandjes van stabiele vorm’ 

HET ECOLOGISCHE DENKEN
VAN BRUNO LATOUR

Bruno Latour is zonder twijfel een
van de belangrijkste denkers van
onze tijd. In deze summerschool
besteedt Jan Flameling
aandacht aan Latours invloedrijke
Actor-Network Theory (ANT), uit
zijn boek Reassembling the Social
(2005). Vervolgens bespreken we
Latours voorstel om alle ‘actanten’
(menselijke en niet-menselijke
actoren) te betrekken bij politieke
besluitvorming in een Parlement
van de dingen (2020). Hoe kunnen
we ons in het antropoceen
verhouden tot de wereldwijde
opwarming van de aarde en het
massale uitsterven van soorten? 

2327 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

Als de 20e eeuw het tijdperk van
de mens was, dan is de 21e eeuw
de tijd van het beeld

VAN BEELDVERBOD NAAR
BEELDCULTUUR  

Sinds de grotschilderingen van
Lascaux, 15000 jaar geleden,
maken mensen beelden van
zichzelf en de wereld. In de
geschiedenis van de filosofie en
van de religie hebben denkers
zich altijd afgevraagd wat de
betekenis van deze menselijke
verbeeldingskracht is. Zijn
beelden gevaarlijk? Vormen ze
het hoogtepunt van onze
creativiteit? Mag God verbeeld
worden? 
In deze zomerweek volgt
Laurens ten Kate de
verbeeldingstheorieën van Mozes
en Plato, Kant en Heidegger,
Arendt, Sloterdijk en Nancy, om
uit te komen bij de huidige
beeldcultuur, waarin beelden
langzamerhand de wereld lijken
over te nemen. 

1822 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

‘Wie zich aan deze experimenten
waagt, zet zijn hele bestaanswijze
op het spel’ – Giorgio Agamben

NIETZSCHE, FOUCAULT,
AGAMBEN

Friedrich Nietzsche, Michel
Foucault en Giorgio Agamben
staan bekend om hun
provocerende, originele
denkwijzen. Hun kritiek op de
westerse moraal is fel. Sommigen
verwijten hen dat hun kritiek puur
destructief is. Maar is dat terecht?
Waaruit bestond hun kritiek
eigenlijk? Ype de Boer neemt je
mee van Nietzsches moraalkritiek
naar Agambens kritiek op politiek.
Voor iedereen die niet bang is zijn
of haar eigen opvattingen
radicaal op het spel te zetten. 

WEGENS 
SUCCES 

HERHAALD

1620 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

Duik in de rijke geschiedenis van
de Joodse levenskunst

JOODSE FILOSOFIE EN
MYSTIEK

Joodse filosofen zijn van oudsher
meesters in de levenskunst.
Samen met Rico Sneller en
Michel Dijkstra onderzoek je
wijsgerige en mystieke noties als
En Sof, Tzim Tzum en het Heilige
Tetragrammaton. Naast een
inleiding in de hoofdaders van
het Joodse denken, waarbij onder
andere het chassidisme en Martin
Buber aan de orde komen, is er
ruimte voor excursies naar het
oosterse denken en de literatuur. 

23-27 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,- 

FILOSOFIE VAN NU

Filosoferen is nooit ten einde. Zo ook niet in 2021. Waar
denken we nu eigenlijk over na? Welke levende denkers
kun je echt niet over het hoofd zien? In deze week
bespreken we hedendaagse denkers die filosoferen over
de wereld die ons allemaal aangaat. Hoe duiden
filosofen als Donna Haraway, Bruno Latour, Timothy
Morton, Chantal Mouffe, Angela Davis, Giorgio
Agamben, Mogobe Ramose, en vele anderen onze tijd?
Overdag bestaat het programma uit korte colleges over
actuele ideeën van internationale denkers; in de
avonden geven vooraanstaande Nederlandse en
Vlaamse filosofen een column ten beste.

Zo gaan we in vogelvlucht langs de nieuwste ideeën
over kunstmatige intelligentie, diversiteit, natuur en
democratie. Wil je ook weten wie vooropgaan in het
duiden van onze tijd? Na deze week met Ype de Boer,
Marthe Kerkwijk, Jos de Mul, Renate Schepen,
Florian Jacobs, Jan Flameling en vele anderen ben je
helemaal bij.

913 AUGUSTUS 2021
v.a. € 800,-

Zonder geheimen kun je jezelf niet
zijn

DE STIEKEME
SUMMERSCHOOL

Is transparantie altijd goed?
Verliezen we in onze surveillance-
samenleving onze geheimen en
daarmee ook onze vrijheid?
Tijdens deze cursus doe je veel
filosofische en psychologische
kennis op over de betekenis van
geheimen voor mens en
samenleving. Die kennis leidt tot
belangrijke inzichten op veel
terreinen: wat is de betekenis van
geheimen in relaties? Waarom
moet je als burger geheimen
kunnen hebben? Met filosoof en
privacy-deskundige Florentijn
van Rootselaar onderzoek je
daarnaast je eigen geheimen met
filosofische schrijf- en
gespreksoefeningen.
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Evenementen

2627 JUNI 2021
v.a. € 330,- (exclusief boeken)

‘Alle heilige rechten van de
mensheid worden geschonden
door blinde gehoorzaamheid’ –
Mary Wollstonecraft

DE OORSPRONG VAN DE
MENSENRECHTEN

34 SEPTEMBER 2021
v.a. € 340,- (exclusief het boek Waar
kunnen we landen)

Samen met het Humanistisch
Verbond en Stichting Socrates
organiseert ISVW een prikkelend
programma van twee dagen
waarin de Socrateshoogleraren
met vuur en vlam uitdagende
stellingen verdedigen over de
meest prangende uitdagingen
van onze tijd. Welk antwoord
biedt het ecohumanisme op de
vraag van Bruno Latour: Waar
kunnen we landen? De
begeleiding is in handen van
Dick Middelhoek.

SOCRATES SUMMERSCHOOL
 ECOHUMANISME

DE
VERTRAAGDE

TIJD
(verzend) antiquariaat

Woestijgerweg 52, 
3817 SL  Amersfoort

Telefoon: 033 461 77 16
E-mail:

pjotr.jansen@planet.nl

Eigenaar: Peter Jansen

Specialisaties:
• Filosofie 

• Literatuur 
• Rusland

Boekenzoekdienst: 
Laat mij weten (mail, 

telefoon) 
welk boek u zoekt!

advertentie

BEST OF BERLIN

34 JULI 2021
v.a. € 320,- (exclusief het boek 
Chinese filosofie)

'Het Chinese denken zoekt de zin van
het menselijk leven in het aardse
bestaan' - Karel van der Leeuw

CHINESE FILOSOFIE 

910 OKTOBER 2021
v.a. € 330,-

We zijn homo educandus,
wezens die veel kunnen leren

HOMO EDUCANDUS

1112 SEPTEMBER 2021
v.a. € 330,- (exclusief het boek
Een zekere twijfel)

‘Wat kan ik weten? Wat moet ik
doen? Wat mag ik hopen? Wat is
de mens?’ – Immanuel Kant

FILOSOFIE VOOR BEGINNERS 

Wat hebben Winston Churchill en John F.
Kennedy gemeen? Beiden nodigden de
Brits-Letse filosoof Isaiah Berlin (1909-1997)
uit om hem uit te horen over zijn politieke
filosofie. Het begrip ‘vrijheid’ is niet los te
denken van Berlin, en weinig denkers wisten
pluralisme en de rijkdom van ideeën zo
kraakhelder voor het voetlicht te brengen.
Als ooggetuige van de Russische Revolutie
streed Isaiah Berlin een denkers-leven lang
voor individuele vrijheden en een open,
pluralisme huldigende samenleving. Op de
112e verjaardag van Berlin vieren drie Berlin-
bewonderaars zijn werk: schrijver Arnon
Grunberg, vertaler Thomas Heij en filosoof
en uitgever Florian Jacobs.

5 EN 6 JUNI 2021
v.a. € 320,-

‘De vos weet van
alles, maar de egel
weet één groot iets’

‘Vrijheid is de mogelijkheid
om te handelen, niet de
handeling zelf’

© Isaiah Berlin Literary Trust

In 1948 werd de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens aangenomen door de
Verenigde Naties. Het idee dat
mensen bepaalde rechten
hebben, en dat die rechten
universeel zijn, heeft een lange
geschiedenis. Een belangrijke
periode in die geschiedenis is de
Verlichting. Vertaler en
deskundige van de
Verlichtingsfilosofie, filosoof Jabik
Veenbaas, bespreekt in dit
weekend drie belangrijke denkers
over mensenrechten: Edmund
Burke, Thomas Paine en Mary
Wollstonecraft.

Karel van der Leeuw (1940-2015)
was docent oosterse wijs-
begeerte aan de Universiteit van
Amsterdam. Vier van zijn vrienden
voltooiden zijn boek Chinese
filosofie, zodat het postuum kon
verschijnen. Tijdens dit weekend
spreken drie van hen, Jan Bor,
Jan De Meyer en Dianne
Sommers over een aantal
bijzondere thema’s in de Chinese
filosofie. Een feest voor iedereen
met interesse in deze rijke
filosofische traditie. 

Wij zijn geen homo sapiens. Daar-
voor doen we te veel domme
dingen. We zijn veeleer homo
educandus, wezens die heel veel
kunnen leren. Laten we vanuit dat
besef ons onderwijsbestel eens
drastisch hervormen. Claire
Boonstra, oprichter van Operation
Education, en mede-auteur van
het Onderwijsvragenboek, helpt
ons bij het formuleren van vaak
over het hoofd geziene onder-
wijsvragen. Sjef Drummen,
onderwijskunstenaar en oprichter
van het Roermondse Agora-
onderwijs, laat ons zien hoe vitaal
radicaal ander onderwijs kan zijn.
Jan Bransen, filosoof en schrijver
van Gevormd of vervormd?, helpt
ons als een volgeling van Socrates
– horzel én vroedvrouw –
nadenken over een werkbaar
nieuw onderwijsbestel.

Al die mooie filosofiecursussen,
maar waar moet je beginnen?
Trouwens, wat is dat eigenlijk,
filosofie? Als dit je eerste
gedachten zijn, ben je niet de
enige en is dit weekend echt iets
voor jou. Onno Zijlstra laat je in
een weekend kennismaken met
enkele van de belangrijkste
ideeën en filosofen uit de
geschiedenis van de westerse
filosofie. Zo ontdek je vanzelf
welke filosofische vraag jou het
meest fascineert. 
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DE NATUUR WAS HIER 

Filosofieweken
Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de bossen bij
Leusden. Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee. Indien gewenst kun je overnachten in een van onze
comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

De natuur biedt mensen een leefbare habitat. Maar hoe lang nog? Het
vooruitzicht dat de mens zijn eigen leefomgeving om zeep helpt stelt de
vraag naar de relatie tussen de mens en de natuur op scherp. We leven in
het antropoceen, het geologische tijdperk waarin de mens de belangrijkste
factor is in klimatologische veranderingen. Maar betekent dat nu dat we
met onze technologie de natuur kunnen bedwingen, en zo klimaatrampen
kunnen voorkomen? Of is het hoog tijd dat we de macht van de natuur er-
kennen en onze eindigheid onder ogen zien?
Ook kun je je afvragen wat de natuur in sociale en politieke zin betekent.
Wat zijn we toekomstige generaties verschuldigd? Heeft de natuur rech-
ten? En zo ja, wie dan? Dieren, planten, rivieren of ecosystemen? In deze
cursus onderzoeken we deze vragen aan de hand van filosofen als Bruno
Latour, Timothy Morton, Donna Haraway, Henk Oosterling en anderen. We
voegen de daad bij het woord door middel van guerilla gardening en door
zitting te nemen in het Parlement der Dingen. Met Florentijn van Rootse-
laar, Henk Oosterling, Jan Flameling, René ten Bos, Lydia Baan Hof-
man, Hans Mulder, Erik Kaptein, Peter Smith, Jaap Tielbeke, Lisa Doe-
land en Laura Burgers.

Deze cursusweek sluit aan bij het thema van de Maand van de Filosofie.

Waarom 
zou ik?

Petra van der Kooij

152 blz. | € 17,50

‘Ga op zoek naar het
kleinste dat je er zelf aan

kunt doen en doe dat
tenminste’

28 APRIL2 MEI 2021
v.a. € 800,-

1014 MEI 2021
v.a. € 800,-

Wie was Socrates volgens
moderne filosofen?  

HET RAADSEL SOCRATES

Elke grote filosoof – van Hegel en
Kierkegaard tot Nietzsche en
Derrida – heeft zijn eigen
‘Socrates’. Geloof het of niet: elk
van die ‘Socratessen’ is
geloofwaardig. Hoe dat kan?
Socrates vormt het grote raadsel
van de westerse filosofie. In deze
cursus richt Rico Sneller zich op
enkele van de meest markante
benaderingen van Socrates. En
passant komen, door het prisma
van ‘Socrates’, belangrijke
momenten uit de geschiedenis
van de westerse filosofie aan bod.
Uiteraard zullen we ook een
aantal cruciale Platoonse dialogen
zelf bestuderen. 

BEELD: RENSKE RUIJSENAARS

2630 APRIL 2021
v.a. € 800,- (exclusief het boek Mo-
derne levenskunsten)

Levenskunsten maken het leven
lichter

TIEN LEVENSKUNSTEN  

Tegenwoordig hebben veel
mensen het gevoel geleefd te
worden. Ze hebben moeite met
het vinden van rust, het constant
keuzes moeten maken en het
indelen van hun tijd. Hoe moet je
hiermee omgaan? En hoe kun je
je leven zin geven? In het boek
Moderne levenskunsten. De mens
en de kunst van het leven komen
tien levenskunsten aan bod die
daarbij kunnen helpen. Het gaat
o.a. om de kunst met rust te laten,
de kunst je eigen ritme te vinden,
de kunst van het kiezen en de
kunst van het genieten. Levens-
kunsten maken het leven lichter,
geven energie en versterken de
levendigheid. Tijdens deze
cursusweek met Dick Klein-
lugtenbelt bespreken en
oefenen we deze tien
levenskunsten.

37 MEI 2021
v.a. € 800,-

RENÉ GUDE OF HET OPTIMISME  

Oud-Denker des Vaderlands en directeur van de ISVW René Gude
stond bekend om zijn optimistische levenshouding. Toch had hij
geen naïef geloof in het goede; hij kon als geen ander beamen dat
het leven geen feest is. Gude zag optimisme als doelbewust streven
naar een nieuwe situatie of ‘optimum’. ‘De optimist beschouwt het
als zijn morele opdracht om ervoor te zorgen dat het optimum van
morgen beter zal zijn dan dat van vandaag’, zei hij.
Hoe wist hij dit optimisme zelf te realiseren? Want ook het pessi-
misme en de depressie kende hij van binnenuit. Tijdens deze
cursusweek interviewt filosofiejournalist Marc van Dijk bijzondere
gasten over René Gude en zijn denkwijze. Aan de hand hiervan
gaan we op zoek naar de optimist, de pessimist en de depressionist
in onszelf. Met Erno Eskens, Désanne van Brederode, Babs van
den Bergh en Bert Keizer.

Heeft de natuur
recht op
zelfbehoud?

‘De optimist stemt in met de wereld, 
inclusief alle ellende’ 
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FILOSOFIE MET DE
VLINDERSLAG 

2529 OKTOBER 2021
v.a. € 800,- (exclusief het boek
Authentiek)

‘Word wie je bent’ – Friedrich
Nietzsche

AUTHENTICITEIT 

Filosofieweken
Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de bossen bij
Leusden. Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee. Indien gewenst kun je overnachten in een van onze
comfortabele hotelkamers. Kijk op isvw.nl.

1822 OKTOBER 2021
v.a. € 800,-

DE ACTUALITEIT VAN
HANNAH ARENDT

NIETZSCHES VROLIJKE
WETENSCHAP 46 MEI 2021

v.a. € 495,- (exclusief het boek De vrolijke
wetenschap)

Het werk van Friedrich Nietzsche is heerlijk om
te lezen. Het is een aaneenschakeling van losse
opmerkingen, aforismen en liederen, een
grabbelton van ingevingen en inzichten.
Nietzsche heeft zijn vondsten grotendeels
wandelend bedacht. Als je wandelt kom je
namelijk los van de cultuur waarin je zit. Je
ontdekt dat overtuigingen gevangenissen zijn
en dat je geen consequent denkend mens hoeft
te zijn, kortom: dat je vrij bent. En die
wetenschap stemt je vrolijk.
Tijdens deze lees- en wandeldriedaagse lezen
we samen De vrolijke wetenschap van Nietzsche.
Dit beroemde werk bevat een aantal van zijn
belangrijkste ideeën, zoals ‘God is dood’ en ‘Amor
fati’. Het programma bestaat uit elke ochtend
een inleidend college van Erno Eskens, elke
middag een bespreking van de gelezen
fragmenten, en verder vooral veel tijd om
zelfstandig te lezen en te wandelen. 

De essentie van
Arendt

Lieve Goorden

‘Goorden vat de
hoofdwerken van

Arendt samen en laat
zien dat ondanks de
vaak negatieve toon,

Arendts werk een
hoopvolle kern heeft.’ -

Taede Smedes, NBD
Biblion

192 blz. | € 17,50

2529 OKTOBER 2021
v.a. € 800,- (exclusief het boek
Filosofie met de Vlinderslag)

‘Hoe weet ik of ik Zhuangzi ben
die droomde dat hij een vlinder
was, of een vlinder die droomt dat
hij Zhuangzi is?’

Lekker jezelf zijn, worden wie je
bent, op reis gaan om jezelf te
vinden – de wil om authentiek te
zijn is alomtegenwoordig. Het
ideaal van authenticiteit stamt uit
de romantiek en raakte in de jaren
zeventig in zwang bij het grote
publiek. Sindsdien willen we
allemaal handelen in overeen-
stemming met wie we echt zijn. 
In intellectuele kringen is
authenticiteit de laatste jaren 
juist verdacht. De doorslaande
verheerlijking van het eigen ego
heeft het ideaal geen goed
gedaan. Onderzoek tijdens deze
cursus wat het betekent om
authentiek te zijn in een tijd van
massamedia, egocultuur en
consumentisme. 
Met Onno Zijlstra.

Zhuangzi, een van de twee grote
grondleggers van het filosofisch
daoïsme, staat wereldwijd bekend
om zijn literaire stijl, sprankelende
humor en levenslust. Hoewel
Zhuangzi vaak wordt voorgesteld
als een zorgeloze levensgenieter
die door het leven ging onder het
motto ‘zwerven vrij en blij’, gaan
de filosofie en levenskunst die
achter dit motto schuilgaan veel
dieper dan meestal wordt
gedacht. Tijdens deze week zullen
we ons verdiepen in de levens-
filosofie van Zhuangzi en een
aantal sleutelpassages uit Laozi’s
Daodejing. Met Woei-Lien
Chong. Deze cursus is warm
aanbevolen als vervolg op de
summerschool ‘Tao & Qigong’ (zie
pag. 5) maar ook uitstekend op
zichzelf te volgen.

2730 DECEMBER 2021
v.a. € 675,- (exclusief het boek De
lege hemel)

‘Wat is de mens tenslotte? Een
niets in vergelijking met het Al,
een Al in vergelijking met het
niets’ – Blaise Pascal

DE LEGE HEMEL. OVER
EENZAAMHEID 

Het woord ‘eenzaamheid’ duikt op
in beleidsnotities. Het gaat dan
over een probleem dat
geïsoleerde bejaarden en
buitengesloten jongeren treft, dat
in de donkere dagen rond Kerst
sterker wordt en dat om een
oplossing vraagt. Maar er is meer
te zeggen over eenzaamheid.
Filosofen beschrijven
eenzaamheid al eeuwen. Wellicht
omdat filosofen vaak solitaire
types zijn, maar vooral omdat
eenzaamheid onlosmakelijk
verbonden is met de condition
humaine. In deze cursus
bespreekt Marjan Slob denkers
als Pascal, Dennett en De
Beauvoir, die eenzaamheid zien
als een bijzonder menselijk
vermogen. 

BEELD: RENSKE RUIJSENAARS

Weinig denkers kunnen vandaag
de dag op zo’n grote belangstel-
ling rekenen als Hannah Arendt.
Hoe komt dat? Arendt legt als
geen ander de vinger op de zere
plek wanneer ze duistere tijden
analyseert.  Voelen wij ons
aangesproken door haar waar-
schuwingen over het kwaad? Of
zijn het haar hoopvolle ideeën
over politiek, onderwijs en liefde
voor de wereld die zo mooi
aansluiten bij actuele gevoelig-
heden? Met een keur aan
sprekers, onder wie Laurens ten
Kate, Dirk De Schutter (o.v.b.),
Klaas Rozemond, Baukje Prins,
Henriëtta Joosten, Merel Boers
en Joop Berding bespreken we
het werk en leven van Arendt, en
de implicaties daarvan voor onze
eigen tijd.

‘Hebt gij niet
gehoord van

de dolle
mens?’ 

‘Politiek is veel te belangrijk om
aan de politici over te laten’ 
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1819 DECEMBER 2021
v.a. € 330,-

V EXISTENTIALISTISCHE
PSYCHOANALYSE

2728 NOVEMBER 2021
v.a. € 330,-

IV SIMONE DE BEAUVOIR EN
VIOLETTE LEDUC

1617 OKTOBER 2021
v.a. € 330,-

II ABSURDISME EN
ENGAGEMENT

2526 SEPTEMBER 2021
v.a. € 330,-

I HET KALE BESTAAN

67 NOVEMBER 2021
v.a. € 330,-

III LICHAAM EN EXISTENTIE

Het leven biedt twee
mogelijkheden. Of we verschuilen
ons achter de autoriteiten van
onze jeugd – dat is leven in
kwade trouw. Of we blijven
staande in onze verlatenheid en
besluiten zelf wat we moeten
doen. Alleen in het laatste geval
komen we tot vrijheid en ont-
wikkelen ons waarachtig tot
mens. We bespreken Sartres 
Het zijn en het niet en het
existentialisme van Kierkegaard.
Gastdocent: Paul van Tongeren.

Het bestaan is volgens Albert
Camus absurd. Dat is geen reden
om bij de pakken neer te zitten
maar voorwaarde voor een
bestaan in oprechtheid en geluk.
Sartre legt het accent op de
vrijheid en hoewel hij die
beschouwt als een loden last, is
ook Sartres ethiek optimistisch,
want gericht op ontvoogding en
authenticiteit. 
Gastdocent: Hans Achterhuis.

Volgens Merleau-Ponty wordt de
menselijke ‘existentie’ bepaald
door menselijke zintuigen. De raaf,
de wolf en de orka hebben
andere zintuigen. Ze existeren
anders, hebben een andere
‘wereld’, zou je zeggen. Maar
volgens Merleau-Ponty hebben ze
helemaal geen ‘wereld’ en
‘existeren’ ze niet. In dit weekend
zullen we betogen dat niet alleen
mensen, maar ook dieren en zelfs
planten existeren. 
Gastdocent: Jan Flameling.

Simone de Beauvoir is vooral
bekend door haar existentialis-
tische analyse van man-vrouw-
verhoudingen. Ze inspireerde veel
vrouwen, onder wie de Franse
schrijfster Violette Leduc, om hun
eigen ervaringen te beschrijven.
Hoe verhoudt haar engagement
zich tot haar bijdragen aan de
fenomenologie? 
Gastdocenten: Liesbeth
Schoonheim en Maren Wehrle.

‘Het onbewuste bestaat niet’, zei
Sartre. Ludwig Binswanger en
Jean-Paul Sartre ontwikkelden
volgens de richtlijnen van Husserl
en Heidegger een
‘existentialistische psychoanalyse’.
Ze zetten zich af tegen Freud en
betoogden dat psychoanalyse
niet moet graven in het verleden,
maar een weg moet bieden naar
de toekomst.

EXISTENTIALISME
Basiscursus 

In ieders leven doen zich momenten van crisis voor die de mens terugwerpen op zichzelf. In dergelijke situaties hebben de adviezen van
vertrouwde raadgevers – ouders, vrienden, dominees, priesters, God – geen inhoud meer en verzinken ze in betekenisloosheid. De mens staat
plotseling alleen, oog in oog met zijn onbarmhartige lotsbestemming. Deze visie, dat het leven niets meer is dan het kale bestaan tot we er zelf
iets beters van maken, wordt existentialisme genoemd. In deze cursus onderzoek je met Maarten van Buuren de waarde en reikwijdte van
deze gedachte.

Speel! 
De lessen van Jan Wijn

182 blz. | € 19,95

Sandra Kooke

‘Elke aspirerende
musicus en elke

muziekliefhebber zou
het moeten lezen, want
de behartenswaardige
zinnen klotsen van de

bladspiegel.’ - Erik
Voermans, Het Parool

De egel 
en de vos

176 blz. | € 14,95

Isaiah Berlin

‘Het perfecte essay om
Berlin te leren kennen.’ 

- Thijs Kleinpaste. de
Nederlandse Boekengids

‘Mensen, het is 
lastig maar 
het kan…’

De woorden van Jan Terlouw

192 blz. | € 17,50

Marjolein Westerterp

‘Een boek vol
opbeurende wijsheden

uit zijn rijke loopbaan als
schrijver, weten-

schapper, politicus,
bestuurder, vader en
opa.’ - MAX Vandaag

Een draad in het
weefsel

206 blz. | € 24,95

Ellen Boleij

‘Een verademing om te
lezen.’ - Robert van

Putten, Groen

De schoonheid van
angst

304 blz. | € 24,95

Saskia Kalb

‘Een boek met
levenswijsheid dat nog

eens tot herlezen
aanzet.’ – Johan

Reijmerink, Filosofie-
Tijdschrift
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Masterclasses
MASTERCLASS GIORGIO AGAMBEN

MASTERCLASS DE KERN VAN...

IMMANUEL KANT 
 DE CATEGORISCHE
IMPERATIEF
24 APRIL 2021

ALBERT CAMUS  DE
MYTHE VAN SISYPHUS
1 MEI 2021

ZHUANGZI  HET
VERHAAL VAN KOK DING
12 JUNI 2021

ANNA J. COOPER 
 CONFLICT EN
VOORUITGANG
3 JULI 2021

HANNAH ARENDT 
 VITA ACTIVA EN DE
MENSELIJKE CONDITIE
18 SEPTEMBER 2021

GEORGE ORWELL 
TEGEN TOTALITARISME
16 OKTOBER 2021

DONNA HARAWAY 
EEN CYBORGMANIFEST
13 NOVEMBER 2021

ISAIAH BERLIN  DE
EGEL EN DE VOS
11 DECEMBER 2021

Het lezen van een
filosofisch essay is nooit
voltooid. Zelfs een betoog
dat goed te volgen is vraagt
om herlezing, en nog eens,
en dan ontdek je dat je er
steeds meer vragen over
hebt. Tijdens deze
masterclass lees je met
Marthe Kerkwijk een met
zorg gekozen, klassiek
tekstfragment in een dag.
Zo maken we aan de hand
van sleutelteksten kennis
met de kernargumenten
van filosofen.

€ 150,- per bijeenkomst,
exclusief boeken. 
Zie isvw.nl voor de titels en
verdere informatie

‘In de moderne
bio-politiek is de

soeverein degene
die beslist over 

de waarde of
waardeloosheid
van het leven als

zodanig’ 

Filosoof Giorgio Agamben
(1942-) is een van de
belangrijkste en meest
provocerende denkers in de
hedendaagse filosofie. In
deze masterclass dompelt
Ype de Boer je vijf
weekenden onder in
Agambens analyse van de
westerse politiek. Drie
weekenden zijn gewijd aan
Homo sacer en twee aan
The Use of Bodies.

v.a. € 330,- per weekend,
exclusief de boeken Homo
Sacer en The Use of Bodies.

‘Lezen is 
denken met
andermans 

hoofd’ 
– Arthur

Schopenhauer

MASTERCLASS 
ZENMEESTER DŌGEN 
Wegens succes verzorgt Michel Dijkstra in 2021 een
nieuwe selectie van teksten van de dertiende-eeuwse Eihei
Dōgen, de grootste zenmeester die Japan heeft
voortgebracht. In zijn werken probeert hij voortdurend het
hart van zijn leerlingen te openen voor de ongehoorde
rijkdom van de wereld om ons heen. 

€ 150,- per bijeenkomst

‘Een bloem
valt, ook al
hebben we

haar lief’

OP DE WEG ZIJN MAN
EN VROUW GELIJK
10 APRIL 2021

DICHTEND DENKEN
1 MEI 2021

EEN ZENBOEKET
5 JUNI 2021

SELECTIE UIT EIHEI
KOROKU
3 JULI 2021

HOMO SACER I
2223 MEI 2021

HOMO SACER II
1213 JUNI 2021

HOMO SACER III
34 JULI 2021

THE USE OF BODIES I
1819 SEPTEMBER 2021

THE USE OF BODIES II
67 NOVEMBER 2021

Door coronamaatregelenhebben we cursussen
moeten verschuiven. Datbetekent dat je alsnogmee kunt doen! Alle

bijeenkomsten zijn
uitstekend los te volgen.Zie isvw.nl voor het

inhoudelijke programma.

Literaire klassiekers staan vaak bol van de filosofische vragen. Voor deze masterclass
vroegen we onze docenten een favoriet literair meesterwerk te bespreken in het licht
van filosofische meesterwerken. Dat wordt smullen van spannende verhalen,
filosofische diepgang en mooie films en literatuur. 

v.a. € 330,- per weekend, exclusief het literaire meesterwerk in kwestie.

MASTERCLASS MEESTERWERKEN

FRANKENSTEIN VAN
MARY SHELLEY
– met Daniël Muller
1011 APRIL 2021

HET VERHAAL VAN DE
DIENSTMAAGD VAN
MARGARET ATWOOD 
– met Marthe Kerkwijk
1516 MEI 2021

TROTS EN VOOROORDEEL
VAN JANE AUSTEN 
– met Rosa Slegers
1213 JUNI 2021

HET GOUDEN PAVILJOEN
VAN YUKIO MISHIMA 
– met Michel Dijkstra
1920 JUNI 2021

ELEMENTAIRE DEELTJES
VAN MICHEL
HOUELLEBECQ 
– met Maarten van Buuren
1718 JULI 2021

WACHTEN OP GODOT VAN
SAMUEL BECKETT 
– met Arthur d’Ansembourg
31 juli-1 augustus 2021

BLAUWBAARD VAN
CHARLES PERRAULT 
– met Albert van der Schoot
1112 SEPTEMBER 2021

HET LEIDEN VAN DE
JONGE WERTHER VAN
GOETHE 
– met Wim Dooge
1617 OKTOBER 2021

DE ODYSSEE VAN
HOMERUS
– met Moïra Müller
1314 NOVEMBER 2021

‘Wendbaar 
is de tong 

van de
stervelingen,
talrijk daarin
de woorden’ 

– Homerus 
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19 EN 20 FEBRUARI 2022
v.a. € 330,-

V MARTHA NUSSBAUM
TODAY

15 EN 16 JANUARI 2022
v.a. € 330,-

IV STREVEN NAAR EEN
RECHTVAARDIGE
SAMENLEVING

20 EN 21 NOVEMBER 2021
v.a. € 330,- 

II FILOSOFIE ALS
LEVENSKUNST

16 EN 17 OKTOBER 2021
v.a. € 330,- 

I DE BROOSHEID VAN ONS
BESTAAN

18 EN 19 DECEMBER 2021
v.a. € 330,-

III VOELEN, VERBEELDING EN
ONDERWIJS

Martha Nussbaum is een van de meest gelezen hedendaagse denkers. Het werk van Nussbaum laat zich lezen als een oproep om samen te zorgen voor
een rechtvaardige en menswaardige samenleving waarin iedereen de kans krijgt zijn vermogens (capabilities) volledig te ontwikkelen. Nussbaum staat
bekend om haar bijzondere aandacht voor de rol van emoties, verhalen en verbeelding in onze morele oordeelsvorming. In deze masterclass met Jan
Flameling verdiepen we ons in het gedachtegoed van deze belangrijke filosoof door fragmenten uit haar omvangrijke oeuvre te lezen in het licht van
denkers uit heden en verleden.  

Masterclasses
MASTERCLASS MARTHA NUSSBAUM

MASTERCLASS POSTMODERNISME EN DE TERUGKEER NAAR KANT

Nussbaum is een groot kenner
van de tragedieschrijvers en
filosofen uit de Griekse oudheid.
Met name Sophocles’ Antigone en
Aristoteles’ Ethica Nicomachea
hebben een sterke invloed op het
werk van ‘Aristoteles’ kleindochter’.
We lezen delen uit De breek-
baarheid van het goede en
vergelijken dat met Awee Prins’
idee van de broosheid van ons
bestaan.

Volgens Nussbaum zijn literaire
teksten belangrijk voor de
ontwikkeling van ons empathisch
en kritisch vermogen, vermogens
die onmisbaar zijn voor wereld-
burgerschap. Literatuur spreekt
namelijk onze emoties en
verbeeldingskracht aan. We lezen
onder meer Oplevingen van het
denken en fragmenten uit het
werk van John Stuart Mill en
Richard Rorty.

Welke voorwaarden zijn nood-
zakelijk voor een menswaardig
bestaan? Is het mogelijk om de
universele aspecten van het
menszijn te formuleren en toch
ruimte te laten voor culturele
verschillen? Nussbaum doet een
poging in haar boek Mogelijk-
heden scheppen. We vergelijken
haar capability approach met de
duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen van de VN en Kate
Raworths Donuteconomie.

Nussbaum heeft haar leven en
loopbaan gewijd aan de
‘grensgebieden van het recht’:
urgente publieke debatten die de
solidariteit van mensen onderling
oprekken tot voorbij verouderde
grenzen van natie, religie en
gender. Maar daar blijft het niet
bij. We lezen fragmenten uit
Animals. Expanding the humanities,
dat eind 2021 verschijnt. 

2829 MEI 2022
v.a. € 330,-

V SCHONE KUNST IS KUNST
VAN HET GENIE

IV DE DEDUCTIE VAN DE
ZUIVERE ESTHETISCHE
OORDELEN

2728 NOVEMBER 2021
v.a. € 330,-

II DE ANALYTICA VAN HET
SCHONE

2526 SEPTEMBER 2021
v.a. € 330,-

I HET REFLECTEREND
OORDEELSVERMOGEN

2930 JANUARI 2022
v.a. € 330,-

III DE ANALYTICA VAN HET
VERHEVENE

In de inleiding van de Kritiek van
het oordeelsvermogen legt Kant uit
waarom hij deze derde kritiek wil
schrijven. Hij benadrukt dat hij in
dit werk op zoek is naar een
verbinding tussen zijn eerste twee
kritieken: de Kritiek van de zuivere
rede en de Kritiek van de praktische
rede. Wat is eigenlijk de
grondgedachte van deze kritieken
en wat verstaat Kant onder kritiek?
In de uitwerking van die vraag
zullen we kennismaken met het
reflecterend oordeelsvermogen.
Gastdocent: vertaler Frans van
Peperstraten.

De thematiek van het verhevene,
ofwel het sublieme, speelt niet
alleen een belangrijke rol in de
esthetica van Kant, maar werd
richtinggevend voor de poëzie en
kunst van de romantiek en de
avant-garde in de 20e eeuw. In
deze bijeenkomst gaan we na wat
de aard is van de esthetische
ervaring van het sublieme en
waarin dit verschilt van het
schone. Volgens Kant gaat het
sublieme gepaard met een
bewustwording van onze morele
bestemming. Om deze kwestie
helder te krijgen zullen we tevens
stilstaan bij het onderzoek van
Jean-François Lyotard.

In dit deel van de kritiek van het
oordeelsvermogen legt Kant
verder uit waarom oordelen over
het schone en het sublieme
weliswaar subjectief zijn, maar
vanwege hun reflexieve karakter
toch aanspraak kunnen maken op
algemene instemming.
Interessant daarbij is dat we
volgens Hannah Arendt in deze
aanspraak van het esthetische
oordeel een aanzet vinden voor
een politieke filosofie. Waarom is
volgens haar Kants analyse van
het schone van belang voor het
politieke leven?

Kants opvatting dat mooie
kunstwerken hun oorsprong
hebben in de genialiteit van de
kunstenaar was niet alleen
bepalend voor de ontwikkeling
van de romantiek, maar werkt
door in het hedendaagse idee dat
kunstwerken origineel en
oorspronkelijk moeten zijn. Wat is
de aard van het genie en hoe zijn
de verbeelding en rede werkzaam
in diens scheppende activiteit?
Om de betekenis hiervan te
overdenken zullen we te rade
gaan bij Gilles Deleuze.

De Kritiek van het oordeelsvermogen van Immanuel Kant kon in de 20e eeuw op veel belangstelling rekenen. De postmoderne tijd had namelijk voor een
nieuw probleem gezorgd: hoe kunnen we een weloverwogen oordeel vormen? Postmoderne denkers als Derrida, Lyotard, Arendt en Deleuze keren
terug naar Kants derde kritiek, de belangrijkste moderne klassieker over esthetica en kunstfilosofie. Met Arthur d’Ansembourg.

In dit deel van de Kritiek van het
oordeelsvermogen onderzoekt
Kant het esthetische oordeel. Wat
bedoelen we eigenlijk als we
zeggen dat iets mooi is? Van
belang daarbij is dat dit oordeel is
gebaseerd op een heel specifiek
soort gevoel. Wat is het karakter
van dit esthetische gevoel en hoe
verschilt het van andersoortige
gevoelens? Kant benadrukt dat
het esthetische gevoel voortkomt
uit een spel van verbeelding en
verstand. De kwestie trok de
aandacht van Jacques Derrida. We
zullen daarom onderzoeken hoe
hij de esthetica van Kant
deconstrueert.

De hellenistische filosofen stelden
zichzelf voor als geneesheren van
de geest. Volgens de stoïcijnen, de
scepticisten en epicuristen is
filosofie geen abstracte weten-
schap maar juist een uiterst
praktische therapie om te kunnen
komen tot levenskunst of geluk.
We bespreken Nussbaums The
Therapy of Desire en Joep
Dohmens Over levenskunst.

2627 MAART 2022
v.a. € 330,-

De prijzen zijn exclusief de boeken Kritiek van het oordeelsvermogen van Immanuel Kant (vert. Jabik
Veenbaas) en Oordelen zonder regels. Kant over schoonheid, kunst en natuur van Frans van Peperstraten.
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ZIN GEVEN AAN WERK  

START: 910 OKTOBER 2021
v.a. € 3.250,- 

Kan je stilte horen? Kan een robot denken? Krijgt een groter kind ook een
groter stuk taart? Bestaat ‘niets’? Is een neptulp een echte neptulp?
Mogen volwassenen liegen? 

Kinderen en jongeren stellen vragen en zijn nieuwsgierig naar de
wereld. Door te filosoferen verbeteren kinderen hun denkvaardigheden
en leren ze samen een filosofisch probleem te onderzoeken en
analyseren. Maar hoe leid je de deelnemers naar een echt filosofisch
gesprek? Hoe zorg je ervoor dat dit niet het zoveelste kringgesprek
wordt? Met een goede theoretische basis en veel oefening en
persoonlijke feedback leidt deze opleiding je op tot level 2
kinderfilosoof (‘professional’), erkend door het Centrum Kinderfilosofie
Nederland. Docenten Ed Weijers, Ieva Rocena en Lies Pycke worden
bijgestaan door gastsprekers Kristof van Rossem, Fabiën van der
Ham en Pieter Mostert.

START: 23 OKTOBER 2021
v.a. € 3.995,- 

Hoe breng ik mensen echt met
elkaar in gesprek?

In een socratisch gesprek gaan
twee of meer mensen met elkaar
in gesprek over een
fundamentele vraag of kwestie
die voor hen van belang is. De
begeleider van een socratisch
gesprek bemoeit zich niet met de
inhoud van het gesprek maar
stuurt actief op de vorm. In deze
cursus maak je kennis met de
theorie van Socrates en wat de rol
is van de gespreksleider. Zo leer je
op je eigen manier de kneepjes
van dit ambacht. Met Hans
Bolten en Kristof van Rossem.

START: 2829 SEPTEMBER 2021
v.a. € 6.995,- 

Formuleer een idee en je
organisatie krijgt richting

In deze leergang bekwaam je je in
het begeleiden van
visieontwikkeling als creatief
onderzoeksproces. Je verkent de
morele dimensies van persoonlijk
leiderschap. We werken met de
eidoskoop, de door Jos Kessels
ontwikkelde methode voor
socratisch onderzoek. Je verdiept
je in klassieke en hedendaagse
denkers, kunst en de rol van
verbeeldingskracht in het
onderzoeksproces. Met Luuk
Stegmann, Jan Ewout Ruiter,
Jos Kessels, Moïra Müller,
Marjan Slob, Marthe Kerkwijk
en Kiki Verbeek.

SOCRATISCH
GESPREKSLEIDER

Filosofie voor professionals 

VISIEONTWIKKELING IN
ORGANISATIES

FILOSOFEREN MET KINDEREN EN JONGEREN

START: 1112 MEI 2021
v.a. € 4.600,- 

Een integrale kijk op
samenwerken en samenleven

In deze opleiding passen we de
Ubuntu-filosofie – ‘ik ben omdat
wij zijn’ – toe op persoonlijke,
professionele, organisatorische en
maatschappelijke vraagstukken,
om zo gezamenlijk bij te dragen
aan het geheel waar we zelf
onderdeel van zijn. De aanpak in
deze opleiding is interdisciplinair
en concreet. Gastdocenten uit
filosofie, psychologie,
journalistiek, literatuur,
wetenschap en kunst tonen hoe
Ubuntu-filosofie werkt in hun
vakgebied. Met Annette
Nobuntu Mul en gastdocenten
Babah Tarawally, Li An Phoa,
Mpanzu Bamenga, Henk
Haenen, Andries Baart, Jali
Lamin Kuyateh, Leontien van
Hooft, Marten Bos en Jo Caris.

UBUNTU, LEIDERSCHAP EN
BURGERSCHAP

START: 2425 JANUARI 2022
v.a. € 4.600,- 

Leer ethisch reflecteren van
Aristoteles, Nussbaum, Foucault
en Socrates

In verschillende sectoren – zoals
de gezondheidszorg, het
onderwijs, de politiek en het
bedrijfsleven – is er een
groeiende behoefde aan ethische
reflectie. Deze opleiding voorziet
in deze behoefte door
professionals te leren methodisch
te reflecteren op morele kwesties
en daarmee op te treden als
gespreksleider tussen
verschillende belanghebbenden.
Met Dick Kleinlugtenbelt,
Margreet Stolper, Bert
Molewijk en Frouk Weidema.

MOREEL BERAAD

OPLEIDINGEN

START: 45 OKTOBER 2021
v.a. € 2.500,- 

‘Ieder mens wil creëren bij het
mooie, zowel lichamelijk als
geestelijk.’ – Diotima

Hoe maak je je werk betekenisvol
in het licht van je eigen waarden,
wanneer de werkelijkheid nogal
eens daarmee schuurt? Hoe vind
je zingeving tussen de
begrotingen, deadlines en
botsende belangen? In deze
opleiding leer je ruimte vinden in
je werk voor vrijheid en betekenis
aan de hand van denkers als
Socrates, Aristoteles, de stoïcijnen,
Nietzsche, Sartre, De Beauvoir,
Foucault, Arendt en oosterse
filosofen. Met Marlou van
Paridon, Michel Dijkstra, Peter
Henk Steenhuis en Laurens ten
Kate.

WA R M  A A N B E V O L E N  V O O R  H E T  O N D E R W I J S

FILOSOFISCH PRACTICUS 

START: 67 NOVEMBER 2021
v.a. € 4.750,-

Bij wie ga je te rade als je
vastloopt in een filosofisch
vraagstuk? Bij de filosofisch
practicus. Deze opleiding biedt
intensieve scholing in wat de
Gilde-methode is gaan heten: de
door Harm van der Gaag
ontwikkelde Socratische
gespreksdiscipline voor 1-op-1-
gesprekken. Sinds de opleiding
van start ging, vijf jaar geleden,
heeft een zestigtal mensen zich
deze methode eigen gemaakt. Zij
zijn verenigd in het Gilde van
Filosofisch Practici, waartoe
iedereen die de opleiding heeft
voltooid kan toetreden.
Sommigen van hen openen een
eigen filosofische praktijk,
anderen benutten de methode in
hun huidige professionele
context.

Wortels van
levenskunst

176 blz. | € 24,95

Hong Zicheng

‘Niet de handeling zelf of
het resultaat ervan, maar

enkel de intentie telt,
want het is de intentie
die terugslaat op jezelf.’

Gevormd of
vervormd?

216 blz. | € 24,95

Jan Bransen

‘Eindelijk, eindelijk. Een
boek over onderwijs; en
dus over mensen.’ - Jan
Winters, Van Twaalf tot

Achttien

Het aanbod voor professionals is btw-vrij met uitzondering van de kosten voor verblijf, zoals maaltijden
en overnachtingen. De genoemde prijzen zijn exclusief deze btw. Kijk ook op isvw.nl/opleidingen
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START: 15 SEPTEMBER 2021 
€ 275,- per bijeenkomst

Filosofie voor professionals 

FILOSOFIE EN HET LOKAAL BESTUUR

OPLEIDINGEN

START: 2 OKTOBER 2021 
IN AMSTERDAM
€ 995, 

SOCRATISCH GESPREK VOOR
BEGINNERS IN AMSTERDAM

DE KUNST VAN HET
VRAGENSTELLEN

VERSCHILLENDE DATA
v.a. € 1.275,- 

FILOSOFISCH KOMPAS

START: 9 OKTOBER 2021
€350,- (€ 250,- voor deelnemers
FMKJ)

Als socratisch gespreksleider ben
je een instrument van de wijsheid

De belangrijkste ideeën uit de filosofie voor het lokaal bestuur Echt begrijpen waar mensen het
over hebben

Oriënteer je in de filosofie

Socrates zette mensen aan tot zelf
denken in plaats van op de
mening van anderen af te gaan.
De socratische gespreksmethode
leidt tot betere gesprekken
doordat deelnemers hun
oordelen uitstellen en goed naar
elkaar luisteren. Gesprekken
blijven concreet. Dat leidt tot
betere uitwisseling van
informatie, beter begrip van
elkaars perspectief, beter contact
en beter denken. Met Marlou
van Paridon.

Onze hedendaagse lokale democratie is het resultaat van een
eeuwenlang proces. Al bij het ontstaan van de eerste democratie
dachten Socrates, Plato en Aristoteles na over de optimale
staatsinrichting. Sindsdien hebben denkers als Locke, Arendt en
Fukuyama invloedrijke ideeën gehad. Wij leven vandaag in het resultaat
van hun fundamentele gedachtegoed. In deze reeks woensdag-
middagen toetsen we de belangrijkste ideeën uit de filosofie aan de
praktijk van het lokale bestuur. Een filosoof verzorgt een inleiding,
waarna je de ideeën met een prominente bestuurder met ervaring in
de lokale democratie bespreekt. Deze reeks is speciaal ontworpen voor
lokale bestuurders en beleidsmedewerkers die in de actuele discussies
steviger in hun schoenen willen staan. De middagen zijn los van elkaar
te bezoeken. Met filosofen als Daan Roovers, Hans Boutellier,
Bastiaan Rijpkema, bestuurders als Sybe Schaap, Jac Wallage en
Ahmed Marcouch en vele anderen. Deze opleiding wordt
aangeboden door het Nederlands Gesprek Centrum, in samenwerking
met Binnenlands Bestuur en de ISVW. 

Met de juiste vragen kun je
iemand ertoe verleiden stil te
staan bij de waarden die ten
grondslag liggen aan het leven
van alledag. Dan ontdek je wat je
klanten, collega’s of
medebestuurders precies willen.
Wat houdt hen bezig? Wat bezielt
hen? In deze tweedaagse training
leer je vragen te stellen op het
scherpst van de snede, zodat aan
het licht komt wat er werkelijk toe
doet. Met Hans Bolten.

Door het ontwikkelen van een
filosofisch kompas kan een
gespreksleider richting geven aan
het gesprek zonder het denken
van deelnemers over te nemen.
Deze cursus is voor deelnemers
aan de opleiding Filosoferen met
kinderen en jongeren verplicht
indien zij geen bachelor filosofie
hebben afgerond, en is daarnaast
zeer geschikt voor iedereen die
zich wil oriënteren in de filosofie.
Met Ed Weijers.

Anagrammenpuzzel
Dertien anagrammen van de namen van dertien denkers. Tip: alle dertien namen zijn ergens in deze
programmakrant terug te vinden. Van boven naar beneden vormen de juiste oplossingen een filoso-
fisch citaat. Van wie is dit citaat? Om kans te maken op een filosofiebon van € 100,- of één van de vijf
exemplaren van de graphic novel Kameraden (1968-1972) van Maurice van Turnhout en Matijs van de
Kerkhof stuur je het citaat én de naam van de filosoof van wie dit citaat afkomstig is uiterlijk 10 april
naar info@isvw.nl, onder vermelding van je naam en adres. 

Het aanbod voor professionals is btw-vrij met uitzondering van de kosten voor verblijf, zoals maaltijden
en overnachtingen. De genoemde prijzen zijn exclusief deze btw. Kijk ook op isvw.nl/opleidingen
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Maak gedurende een zaterdag kennis met een filosofische methode en leer hoe deze methode voor jou en
jouw organisatie kan werken. Crash Courses hebben een actief karakter. Smaken ze naar meer? Dan ben je klaar
voor een van onze opleidingen. Wil je ze allemaal volgen? Dan kun je gaan voor het certificaat ‘Basisopleiding
Filosofische gespreksvaardigheden’.  € 285, per Crash Course.

Utilisme

192 blz. | € 29,95

Kameraden
(1968-1972)

184 blz. | € 22,50

Filosofie voor professionals

INDABA  BETROKKEN
BESLUITVORMING

Jeremy Bentham &
John Stuart Mill

Waarom iedereen
mag doen wat hij
wil, zolang hij of zij

anderen niet
schaadt.

Wu Wei, Ubuntu, 
Buen Vivir

Levenskunsten uit de
hele wereld

208 blz. | € 19,95

Maurice van Turnhout &
Matijs van de Kerkhof

Het eerste deel van
Lichtstadfamilie –

een drieluik
graphic novels over

de geschiedenis
van Eindhoven. Het
verhaal begint eind

jaren zestig, een
roerige tijd vol

rellen, ideologische
rebellen en een

enkele bom.

CRASH COURSES

ZIN GEVEN AAN WERK

11 SEPTEMBER 2021

Wat geeft werk betekenis?
Werk is een belangrijke fac-
tor van zingeving voor veel
mensen. Tegelijkertijd komt
die zingeving in onze mo-
derne, stressvolle tijd onder
druk te staan. Tijdens deze
crash course biedt Marlou
van Paridon je stoïcijnse
technieken om gemoeds-
rust en levensgeluk in je
werk te bevorderen. Deze
crash course sluit goed aan
bij de opleiding ‘Zin geven
aan werk’. 

MOREEL BERAAD

10 APRIL 2021

Een moreel beraad helpt bij
het nemen van een beslis-
sing in zaken waarbij ge-
voelige morele kwesties
een rol spelen. Je verhel-
dert en onderzoekt elkaars
standpunten en posities,
versterkt wederzijds begrip
en samenwerking, en ont-
wikkelt en toetst beleid.
Deze crash course met
Dick Kleinlugtenbelt sluit
goed aan bij de opleiding
‘Moreel beraad’. 

VISIEONTWIKKELING IN
ORGANISATIES

8 MEI 2021

Weten wat je wilt: het lijkt
makkelijk, maar dat is het
vaak niet. Niettemin wordt
voortdurend van ons ver-
wacht dat we een duide-
lijke, evenwichtige en over-
tuigende visie presenteren.
Hoe pak je dat aan? In deze
crash course bepaal je je wil
met beproefde, toege-
spitste vormen van socra-
tisch onderzoek.’ Met Jan
Ewout Ruiter en Luuk
Stegmann. Deze crash
course sluit goed aan bij de
opleiding 'Visieontwikke-
ling in organisaties'

FILOSOFEREN MET
KINDEREN EN
JONGEREN

1 MEI 2021

Kan je stilte horen? Kan een
robot denken? Krijgt een
groter kind ook een groter
stuk taart? Kinderen en jon-
geren stellen vragen en zijn
nieuwsgierig naar de we-
reld. Vind je het boeiend
om met hen in gesprek te
gaan en hen écht te laten
denken? Ed Weijers laat
zien wat filosoferen voor
kinderen en jongeren kan
betekenen. Deze Crash
Course sluit goed aan bij
de opleiding ‘Filosoferen
met kinderen en jongeren’.

FILOSOFISCH
PRACTICUS

15 MEI 2021

Wat is een filosofisch practi-
cus? Hoe komt een filoso-
fisch practicus met een
cliënt tot de kern van de
zaak? Als filosofisch practi-
cus voer je één-op-één-ge-
sprekken volgens de door
Harm van der Gaag ont-
wikkelde socratische ge-
spreksmethode. Tijdens
deze bijeenkomst maken
deelnemers kennis met de
methode en de verschil-
lende aspecten die komen
kijken bij een filosofische
praktijk. Deze Crash Course
sluit goed aan bij de oplei-
ding ‘Filosofisch practicus’.

19 JUNI 2021

De indaba is een oud Zoe-
loe-gebruik waarbij alle be-
trokkenen worden gehoord
om in een complexe zaak
tot een oplossing te ko-
men. Deze methode is met
succes toegepast bij de
slotfase van de klimaattop
in Parijs in 2015 en komt te-
gemoet aan de behoefte
aan erkenning van elke
deelnemer. De vraag ‘wie
zijn wij?’ is daarbij belang-
rijk. Deze Crash Course met
Annette Nobuntu Mul
sluit goed aan bij de oplei-
ding ‘Ubuntu, leiderschap
en burgerschap’.

Michel Dijkstra &
Simone Bassie

Honderd manieren 
om te leven in

honderd puntgave
beschrijvingen. Leer
van de hele wereld.

De publieke
sfeer in de 
21e eeuw

144 blz. | € 19,95

De bevrijdings-
filosoof

176 blz. | € 19,95

Henriëtta Joosten

‘Zonder fatsoenlijk
functionerende
publieke sfeer

staan onze vrijheid
en de veerkracht

van de
samenleving 
op het spel.’

Het filosofisch
gesprek

144 blz. | € 19,99

Wil Heeffer

‘In Latijns-Amerika
moet je iemands

biografie erbij
vertellen om te

begrijpen hoe die
persoon denkt. Het
is intrinsiek aan het

werk zelf. Ze
hebben mijn huis
vernield.’ - Enrique

Dussel, Trouw

Kristof Van Rossem

‘Hoe stel je de 
juiste vraag, 

met de juiste
woorden, op 

het juiste
moment?’

Het aanbod voor professionals is btw-vrij met uitzondering van de kosten voor verblijf, zoals maaltijden
en overnachtingen. De genoemde prijzen zijn exclusief deze btw. Kijk ook op isvw.nl/opleidingen
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goed leven|beter denken

Jouw bijdrage is een investering in denkkapitaal.
Voor € 50,- per jaar kun je al lid worden van de
Vrienden van de ISVW. Als Vriend heb je voor
slechts € 10,- toegang tot de filosofische cafés
(normaal € 25,-). Vrienden kunnen tegen de 
gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het
Vriendenweekend en aan excursies. Daarnaast

kun je de ISVW Gold card aanschaffen. Kijk voor meer informatie op
vrienden-isvw.nl.

‘Om gelukkig te worden heeft een mens 
voortreffelijke vrienden nodig’ - Aristoteles

COLOFON UITGAVE: INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE | ISVW | DODEWEG 8, 3832 RD LEUSDEN | 033 465 07 00
INFOISVW.NL | VORMGEVING HENK DROOG | PLATLAND | DRUKWERKVERZORGING BURO HANS

Landgoed ISVW
Centraal gelegen bij Amersfoort
Gratis parkeren
Bereikbaar van station Amersfoort met
ISVW shuttle, regio taxi OV-fiets of bus
(lijn 19) 
41 eenpersoonskamers
76 tweepersoons comfortkamers 
2 suites  
Gratis draadloos internet 

Ook vriend worden
van de ISVW?

Korting met de ISVW Gold Card

De ISVW Gold Card biedt je de
mogelijkheid om vaker cursus-
sen te volgen met een aan-
trekkelijke korting. De aanschaf-
prijs van de kaart is € 1.250,-. 
De kaart geeft een jaar lang 60%
korting op alle ISVW-publieks-
cursussen inclusief de kosten van het verblijf op basis van
beschikbaarheid. De kaart is geldig vanaf 1 september t/m 31
augustus, of van 1 januari t/m 31 december. De kaart geldt voor alle
cursusweken, basiscursussen, activiteiten in ’t land en losse ISVW-
evenementen. 

Voorwaarden:

l De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de ISVW en alleen door
Vrienden aan te schaffen.

l De Gold Card geldt niet voor beroepsopleidingen en trainingen of voor
boeken  van ISVW Uitgevers en kan niet met terugwerkende kracht toege-
past worden.

l Gold Card-houders dienen zich vooraf aan te melden voor de cursus of
opleiding waaraan zij willen deelnemen. 

l Bij annulering of wijziging van het arrangement binnen twee weken voor
aanvang brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

Deze krant is klimaatneutraal
gedrukt. Voor meer informatie
zie: www.climatepartner.com/en

Adopteer een vogel
Met de komst van het Vrien-
denbos is de biodiversiteit op
Landgoed ISVW flink verbterd.
Meer soorten bomen en
planten leiden tot meer
soorten insecten en die dienen
weer als voedsel voor allerlei
soorten vogels. 

Zoals je weet bouwen vogels
nestjes. In afgelopen zomers
kozen twee mezenparen en een
stel roodborstjes voor de krukken
op ons terras. Dat geeft te
denken: zijn filosofen goed
gezelschap voor jonge vogeltjes
of kunnen ze geen beter
onderkomen vinden? Daarom
bieden we onze gevleugelde
vrienden, met jouw hulp, graag
een paar mooie vogelhuisjes. 

Voor € 17,50 adopteer je een 
koolmees, pimpelmees, ringmus,
boomkruiper of grauwe vliegen-
vanger, en hangen wij een nest-
kastje voor hen op. 

Kijk voor meer informatie op isvw.nl/vogeltjes

Doorlopen en
stilstaan

De essentie van
Dōgen

440 blz. | € 29,95 240 blz. | € 17,50

Henk Smeijsters

‘Contempleren is niet
alleen goed voor de
aarde en het fysieke
voortbestaan van de

mens, maar vooral ook
voor haar geestelijke

welzijn.’ – Henk
Smeijsters, Bij Nader

Inzien

Michel Dijkstra

‘Een inkijk in een andere
wereld, inspiratie voor

de meditatie en de
wijsheid van een grote

zenmeester.’ - Erik
Hoogcarspel,

Boeddhistisch Dagblad


