
 

 

 

 Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 
 

Programma Summerschool:   
Dier en mens 
De band tussen mensen en andere dieren 

 
Woensdag 20 juli t/m zondag 24 juli 2022 
 

 
Woensdag  20 juli  

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Introductie: de (huis)dieren in ons leven 

11.15 uur Koffie/thee 

11.45 uur Dieren in de geschiedenis 

De geschiedenis van de mens en onze beschaving hangt sterk samen met 
die van andere dieren: van de strijd om de macht tussen kracht (de grote 

katten) en intelligentie (wijzelf), via de domesticatie van de 'big five' tot 
de verovering van de 'Nieuwe Wereld' met zwaarden, paarden en (toen 

al!) ziektekiemen. 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Gastcollege Erno Eskens:  
Dieren in de filosofie 

Ons samen leven met dieren wordt sterk beïnvloed door hoe wij over hen 

(en onszelf) denken. Van de klassieke wereld via de christelijke 
Middeleeuwen en Descartes tot aan de dag gelden de begrippen 'dier' en 

'mens' voor velen nog als een tegenstelling, zelfs ruim anderhalve eeuw 
na Darwin. 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Vervolg Dieren in de filosofie 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Film (met inleiding en discussie) 

21.30 uur Einde programma van dag 1 / aan de bar 

 



 

 

 

 Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 

 
Donderdag  21 juli  

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Dieren in de populaire cultuur 
Dat wij worden aangetrokken door dieren met bepaalde kenmerken heeft veel 

te maken met (onze en hun) 'natuur', maar wordt weer versterkt door onze 
cultuur. Disney is er groot mee geworden - en wij met de dieren van Disney. 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Vervolg Dieren in de populaire cultuur  

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Dieren in de mediacultuur 

Niet alleen animatiefilms, ook natuurdocumentaires creëren een sterk cultureel 

bepaald beeld van dieren. Beelden van dieren reflecteren de realiteit, maar 
construeren ook het 'dierbeeld' in ons hoofd. En hoe zit dat met beelden van 

dieren die niemand wil (laten) zien, zoals dieren in de bio-industrie? 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Vervolg Dieren in de mediacultuur  

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Film (met inleiding en discussie) 

21.30 uur Einde programma van dag 4 / aan de bar 

 
Vrijdag  22 juli  

Vanaf 07.00 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Dieren in de biologie 
Nu biologen snel veel ontdekken over allerlei cognitieve vermogens van andere 

dieren, realiseren we ons dat het beslist geen vermenselijking is om daarover 

ook bij hen te spreken. Maar dat roept wel heel wezenlijke vragen op, want 
wat *ís* dat dan precies: intelligentie? En taal? Of cultuur? 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Zintuigen en intelligentie bij dieren 

Hoe weten andere dieren wat zij wel en wij soms niet weten? En hoe doe je 
onderzoek naar de wereld van wezens die je niet begrijpt? Over tests, puzzels 

en raadsels voor dieren én de wetenschappers die daar onderzoek naar doen. 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Emoties, taal en cultuur bij dieren 
Het volgende level: wat gaat er in de hoofden van dieren om? En hoe kunnen 

ze dat soort dingen met ons delen? We kijken naar hun gedrag, meten hun 

lichaamswaarden of communiceren met gebaren. Maar ook nieuwe software 
ontwikkeld mét dieren zelf opent verrassende mogelijkheden. 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Avondwandeling (naar de koeien) 

21.30 uur Einde programma van dag 3 / aan de bar 
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Zaterdag 23 juli  

Vanaf 07.30 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Dieren en ethiek 
Als mensenrechten de basis zijn van onze (westerse?) samenleving, en wij in 

niets wezenlijks verschillen van andere dieren, wordt het dan niet de hoogste 
tijd voor rechten voor dieren? En hoe zouden die er in theorie uit moeten zien? 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Vervolg Dieren en ethiek 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

14.00 uur Gastcollege Dieren in recht en politiek 

In de praktijk leeft er nog veel weerstand tegen het idee van dierenrechten, 

maar de echte strijd daarvoor is ook pas net begonnen. Hoe wordt die strijd 
concreet gevoerd in domeinen zoals de politiek, de rechtspraak en de media? 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Vervolg Dieren in recht en politiek 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner in het restaurant 

20.00 uur Film (met inleiding en discussie) 

21.30 uur Einde programma van dag 2 / aan de bar 

 
 
Zondag  24 juli  

Vanaf 07.30 uur Ontbijtbuffet in het restaurant 

09.30 uur Slotgesprek: (terug)kijken naar dieren 

We moeten echt anders naar dieren gaan kijken, over ze denken en met ze 
omgaan. Maar hoe kunnen de in deze week opgedane inzichten helpen voor 

meer gelijkwaardige vormen van samenleven met ander(soortig)e wezens? 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Vervolg Slotgesprek 

12.30 uur Lunchbuffet in het restaurant 

Aansluitend Einde van de Summerschool ‘Dier en mens’ 

 


