Programma : Wie denk je wel dat je bent?
Ieder van ons heeft een eigen, unieke persoonlijke identiteit. In de dagelijkse omgang is dat
een vanzelfsprekend uitgangspunt, waar we elkaar ook volop op aanspreken Toch is dit hele
idee van een uniek, persoonlijk ‘zelf’ filosofisch verrassend lastig te onderbouwen. Je
lichaam verandert immers volop in de loop van je leven, en ook je karakter blijft niet
volkomen stabiel. Wat maakt jou dan eigenlijk tot wie je gisteren was en morgen zult zijn?
Zoek je het in een innerlijke kern, of toch eerder in je lichaam? Schuilt wie je bent wellicht in
het verhaal dat je over jezelf vertelt? Of juist in je maatschappelijke rol? En over de
maatschappij gesproken: draag je echt alleen verantwoordelijkheid voor wat je ‘zelf’ hebt
gedaan - en wat kun je daar eigenlijk mee bedoelen?
Deze cursusdagen onderzoeken we enkele belangrijke filosofische stellingnames over
persoonlijke identiteit. We gaan die filosofische posities wegen op hun zeggingskracht door
ze te betrekken op wat we uit eigen ervaring kennen. Soms doen we dat plenair, soms in
kleinere groepjes – en wie wil kan de thematiek uitdiepen via een individuele schrijfopdracht.
Het filosoferen begint dit keer al tijdens het voorstelrondje!

Woensdag

3 augustus
Klassieke westerse denkers over identiteit

09.45 uur

Aankomst met koffie/thee

10.30 uur

Start programma: kennismaking en inleiding op het thema

11.15 uur

Koffie/thee

11.30 uur

Interactief college: het zelf bij Plato, Descartes en Locke

12.30 uur

Lunchbuffet

14.00 uur

Discussie in groepjes

15.30 uur

Koffie/thee

15.45 uur

Filosofische problemen rond identiteit

17.00 uur

Aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Toelichting schrijfuitnodiging

21.30 uur

Aan de bar

Donderdag

4 augustus
Een verhaal over jezelf: narratieve identiteit

07.00 uur

Ontbijtbuffet

09.30 uur

Interactief college: de denkweg van de Neo-Lockeanen

11.00 uur

Koffie/thee
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11.15 uur

Het geheugen als criterium?

12.30 uur

Lunchbuffet

14.00 uur

Identiteit en verantwoordelijkheid: veranderen en verjaren

15.30 uur

Koffie/thee

15.45 uur

Voor de rechtbank: een simulatie in groepen

17.00 uur

Aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Film + filmgesprek

21.30 uur

Aan de bar

Vrijdag

5 augustus
Neurofilosofie: op zoek naar het zelf in het lichaam

07.00 uur

Ontbijtbuffet

09.30 uur

Interactief college: de egotunnel van Thomas Metzinger

11.00 uur

Koffie/thee

11.15 uur

vervolg

12.30 uur

Lunchbuffet

14.00 uur

Discussie in groepen: presentatie op flappen

15.30 uur

Koffie/thee

15.45 uur

Tijd om te schrijven

17.00 uur

Aan de bar

18.00 uur

Diner

20.00 uur

Schrijfspreekuur

21.30 uur

Aan de bar

Zaterdag 6 augustus
Het zelf als performance
07.00 uur Ontbijtbuffet
09.30
uur

Interactief college – het dramaturgisch model van Goffman

11.00 uur Koffie/thee
11.15
uur

Discussie: toepassen van de theorie op eigen ervaringen

12.30 uur Lunchbuffet
14.00
uur

Close reading fragment Goffman

15.30 uur Koffie/thee
15.45
uur

Schrijven, schrijfspreekuur

17.00 uur Aan de bar
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18.00 uur Diner
20.00
uur

Identiteit in de beeldende kunst

21.30 uur Aan de bar
Zondag

7 augustus
Zelf, niet-zelf, en verantwoordelijkheid

07.00 uur

Ontbijtbuffet

09.30 uur

Wrap-up: rondgang langs de verschillende ideeën over het ‘zelf’ en
hun implicaties voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

11.00 uur

Koffie/thee

11.15 uur

Presentatie teksten, evaluatie, afscheid

12.30 uur

Lunchbuffet

Aansluitend Einde van de cursusweek
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