
 

 Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden 

Programma Basiscursus:   
Inleiding in de filosofie  

Weekend II – Het goede 
Zaterdag 19 november en zondag 20 november 2022 
 

 
Zaterdag 
19 november 

 

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Ethiek 
Vier benaderingen – van Aristoteles naar Levinas 
Aristoteles 

Filosofie als ‘politicologisch project’, het zelf als ‘gemeenschapswezen’ en 
een lichaam met bepaalde vermogens 

11.30 uur Koffie/thee 

11.45 uur Aristoteles: Ethica Nicomachea 
‘Volledig tot bloei komen’ (eudaimonia) als doel (telos) van het menselijk 
bestaan, voortreffelijkheid (arete) van karakter (ethos) als een houding 

(hexis) die je in staat stelt het midden (to meson) te bepalen 

13.00 uur Lunch 

Vanaf 14.00 uur Mogelijkheid tot inchecken op de hotelkamer 

14.30 uur Intermezzo: Spinoza: Ethica  
Over het streven te volharden in het bestaan (als onze aard), 
aandoeningen, handelen, goed als nuttig voor ons en deugd (als 
uitdrukking van het streven) 
Immanuel Kant 

Filosofie als ‘transcendentaalfilosofisch project’, Verlichtingsdenken en de 

opvatting van de mens als rationeel en autonoom subject 

16.00 uur Koffie/thee 

16.15 uur Immanuel Kant: Fundering voor de metafysica van de zeden 
Moreel handelen uit plichtsbesef, de categorische imperatief: handel 
alleen volgens die maxime waarvan je tegelijkertijd kunt willen dat ze een 
algemene wet wordt, de autonomie van de wil als het hoogste beginsel 
van zedelijkheid en de idee van vrijheid 
John Stuart Mill 

Utilitarisme, liberalisme en feminisme 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur John Stuart Mill: Utilisme  
Het utiliteitsbeginsel, de rol van morele genoegens en gevoelens, de 
mens als individu en sociaal wezen  
John Stuart Mill:  Over vrijheid  

Vrijheid van denken en spreken en het schadebeginsel 

21.30 uur Einde programma van dag 1 / aan de bar 
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Zondag 

20 november 

 

Vanaf 07.30 uur Ontbijt 

09.30 uur Emmanuel Levinas 
Het menselijk bestaan, Auschwitz, Martin Heidegger en het primaat van 
de ethiek 
Emmanuel Levinas: Het menselijk gelaat  
Autonomie als de reductie van het Andere tot het Zelfde en ethiek als 
luisteren naar het gelaat van de Ander en heteronomie als grondbeginsel 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Emmanuel Levinas: Anders dan zijn of het wezen voorbij 
Genieting - gevoeligheid (als kwetsbaarheid of blootstaan aan de ander) -
plaatsvervanging 

Terugblik 

12.30 uur Lunch 

Aansluitend Einde cursusweekend 

 


