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Voorwoord

Dit is de tweede dikke programmagids van de
ISVW. In deze gids treft u een compleet over-
zicht van  al onze opleidingen en cursussen tot
en met de zomer van 2016.

Wat staat ons in 2016 zoal te wachten? Het hon-
derdjarig bestaan van de ISVW natuurlijk, waar-
aan we uitgebreid aandacht besteden met feeste-
lijke jubileumdagen op het landgoed en met
een mooi jubileumboek. ISVW-ster Jan Flame-
ling verrijkt ons aanbod met een nieuwe basis-
opleiding, er zijn weer prachtige nieuwe be-
roepsopleidingen en de filosofieweken zijn we-
tenschappelijk verantwoorder dan ooit! Vincent
Icke komt maar liefst drie keer langs om de hui-
dige stand van de natuurwetenschap van ver-
schillende kanten te belichten. We gaan natuur-
lijk ook weer het land in, dit keer onder meer
met Spinozakenner Maarten van Buuren en
Joep Dohmen, die vertelt wat bildung betekent
voor uw leven. In de zomerweken kunt u uw
hart ophalen aan een bontgekleurd aanbod: ero-
tiek in de filosofie, een inleiding in Heidegger,
Miriam van Reijen over de zeven zonden en de
vijfentwintigste editie van de muziekweek zijn
maar een paar van de cursussen waarnaar we
uitkijken.

Al honderd jaar zet de ISVW zich in voor de filo-
sofiebeoefening in Nederland. Door alle stor-
men heen staat onze ‘kleine stille plek op aarde’
(woorden van de eerste voorzitter van de school,
Daniël Reiman) nog steeds fier overeind en zien
we de toekomst met hoopvolle verwachting te-
gemoet. Filosofie leeft in Nederland en de ISVW
levert daar al bijna 100 jaar een belangrijke bij-
drage aan. In deze gids vindt u onze prachtige
plannen voor het oude en het nieuwe jaar.  

Erno Eskens 
(programmadirecteur)

Willem Keizer 
(cursuscoördinator)

Florian Jacobs 
(cursuscoördinator)

Aletha van der Velde
(cursusadministratie)

Open dagen ISVW
Zondag 10 januari 2016
14.00 – 17.00 uur

Op deze open dag stellen we de nieuwste basis- en be-
roepsopleidingen en de activiteiten in ’t land voor. Dit
doen we aan de hand van presentaties en interviews met
de docenten. Daarnaast maakt de bezoeker kennis met
de nieuwste boeken van ISVW uitgevers en luiden we ons
jubileumjaar in. De dag wordt feestelijk afgesloten met
een optreden van stand-up filosoof Laura van Dolron. 

De toegang is gratis, maar aanmelden via
receptie@isvw.nl is verplicht. 

Zondag 22 mei 2016
14.00 – 17.00 uur

Op deze open dag presenteren we de sum-
mer schools van 2016. U kunt praktische in-
formatie inwinnen over de cursussen en
kennis maken met de docenten.

De toegang is gratis, maar aanmelden via
receptie@isvw.nl is verplicht. 

WEES MENSCH
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Cursus en opleidingen aanbod op Landgoed ISVW
De ISVW heeft een zeer gevarieerd cursusaanbod: er
zijn basis- en beroepsopleidingen, leesclubs, trainin-
gen, workshops, filosofieweken en de befaamde sum-
mer schools. Daarnaast biedt de ISVW ook cursussen in
andere delen van Nederland aan, onder de naam
‘ISVW in ’t land’. Hieronder vindt u in een korte be-
schrijving wat de specifieke kenmerken zijn van de
verschillende categorieën en hoe u zich kunt inschrij-
ven voor een cursus.

Basisopleidingen
De basisopleidingen van de ISVW zijn geschikt voor
iedereen die geïnteresseerd is in filosofie. De basisop-
leidingen bieden een gedegen inleiding op en een
overzicht van een filosofisch thema. Een basisoplei-
ding bestaat uit 5 weekenden (soms met een afslui-
tend examenmoment). De weekenden zijn ook los te
volgen. Er zijn drie mogelijke arrangementen: 
• Arrangement 1: U neemt deel aan de cursus, geniet

van lunch en diner en kiest ervoor om thuis te over-
nachten.

• Arrangement 2: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en overnacht op het landgoed
in een standaardkamer met ontbijt.

• Arrangement 3: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en overnacht op het landgoed
in een comfortkamer met ontbijt.

Soms worden de basisopleidingen afgesloten met een
certificaat. Het staat de cursist vrij om wel of niet deel
te nemen aan het afsluitende examen.

Beroepsopleidingen
De ISVW-beroepsopleidingen zijn bedoeld voor pro-
fessionals die op zoek zijn naar filosofische verdie-
ping binnen hun vakgebied. De beroepsopleidingen
zijn gericht op het verwerven van praktische vaardig-
heden die in een huidige baan toegepast kunnen wor-
den of een opening bieden tot een nieuwe (filosofi-
sche) baan, bijvoorbeeld als filosofisch practicus of so-
kratisch gespreksleider. De beroepsopleidingen vin-
den meestal doordeweeks plaats.

Trainingen
De ISVW heeft een breed aanbod van filosofische trai-
ningen op maat voor professionals op zoek naar ver-
dieping. Deze trainingen zijn op aanvraag beschik-
baar en kunnen ook in company verzorgd worden.
Een overzicht vindt u op onze website.

Workshops
Bij een workshop dompelt u zich een of twee dagen
onder in een filosofisch onderwerp. Deze workshops
zijn geschikt voor iedere geïnteresseerde.

Filosofieweken en summer schools
De filosofieweek is het paradepaardje van de ISVW.
Gedurende meerdere dagen begeleidt een kundige
docent u langs het pad van een filosofisch onder-
werp. Als u eindelijk eens die ene grote denker wilt
doorgronden of dat boeiende thema wilt uitdiepen
in een plezierige sfeer, dan bent u bij de ISVW aan het
juiste adres. Wederom kunt u kiezen uit drie arran-
gementen: 

Over de ISVW
De Internationale School voor Wijsbegeerte is al bijna 100 jaar in Nederland het kennis-
instituut waar de wereld van filosofie de praktijk ontmoet. De ISVW weet filosofie toegankelijk
te maken voor iedereen op zoek naar verdieping en inzicht. Als cursist wordt u ontvangen op
Landgoed ISVW, dat gelegen is op 6 hectare eigen bosgebied grenzend aan Landgoed Den
Treek-Henschoten. De perfecte omgeving om in gezelschap van gelijkgestemden en
professionele docenten te filosoferen, wandelen, dineren en het glas te heffen op het leven.
De ISVW is een non-profit organisatie. Alle inkomsten uit zaalverhuur en de hotelvoor-
zieningen komen volledig ten goede aan de filosofiebeoefening.
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• Arrangement 1: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en kiest ervoor om thuis te over-
nachten.

• Arrangement 2: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en overnacht op het landgoed
in een standaardkamer met ontbijt.

• Arrangement 3: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en overnacht op het landgoed
in een comfortkamer met ontbijt.

ISVW in 't land
De cursussen die de ISVW elders in het land uitzet,
bestaan uit korte, specialistische reeksen over een
denker of een filosofisch thema. Voor wie interesse
heeft in filosofie maar graag in de buurt van huis en
haard blijft, bieden wij een gevarieerd programma
van kundige docenten en boeiende lesstof.

Inschrijven 
U kunt zich inschrijven voor een cursus of opleiding
via www.isvw.nl.

Goldcard
De ISVW-Gold Card geeft u een jaar lang recht op het
bezoeken van cursussen, inclusief verblijf. U vindt
meer informatie over de Gold Card op de Vriendenpa-
gina in deze gids.

Accreditaties
Alle cursussen en opleidingen van de ISVW zijn geac-
crediteerd door de volgende organisaties:

• NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Oplei-
ding

• ANVW: Algemene Nederlandse Vereniging voor
Wijsbegeerte

• CRKBO: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
• Stichting Cedeo (onafhankelijk kwaliteitskeurmerk

voor opleidingen)

Landgoed ISVW heeft het Green Key
Goud certificaat. Green Key is het inter-
nationale milieukeurmerk voor bedrijven
in de toerisme- en recreatiebranche.
Goud is de hoogste gradatie.

Naast deze accreditaties worden afzonderlijke oplei-
dingen en cursussen veelal door specifieke organisa-
ties geaccrediteerd. Deze aanvullende accreditaties
treft u bij de betreffende opleidingen, trainingen of
cursussen. De basisopleidingen en beroepsopleidin-
gen van de ISVW zijn vrijgesteld van BTW. Dit geldt
niet voor de pensionprijzen.

Praktische informatie
• De recentste en gedetailleerde informatie over de

programma’s treft u op www.isvw.nl. Hier vindt u
ook video’s van docenten.

• Indien dit beschikbaar is, krijgt u via de digitale
leeromgeving van de ISVW direct na inschrijving
toegang tot de cursusteksten. Deze worden u ook
bij aanvang van de cursus als reader uitgereikt.
Niet alle cursussen maken gebruik van de digitale
leeromgeving.

• Uw standaardkamer kunt u opwaarderen naar een
comfortkamer (met o.a. een flat-screen-tv en een
balkon) met bijbetaling van € 17,50 per nacht. In-
dien u dit wenst, kunt u dit vermelden op het aan-
meldformulier. De comfortkamers zijn beperkt be-
schikbaar.

• Voorovernachten (op basis van beschikbaarheid) is
mogelijk voor € 50,-. Ontbijt is inbegrepen in dit
bedrag, maar de toeristenbelasting (ca. € 1,55 per
nacht) niet.

• Op al onze programma’s zijn de algemene voor-
waarden van toepassing. Deze kunt u vinden op
www.isvw.nl. Op verzoek zenden wij u graag een
exemplaar toe.

• Indien u geen gebruik kunt maken van uw reserve-
ring, kunt u deze kosteloos annuleren tot vijf dagen
voor aanvang. Er worden dan wel € 25,- administra-
tiekosten in rekening gebracht. Indien u binnen vijf
dagen voor aanvang annuleert, zijn wij genood-
zaakt om de arrangementskosten volledig te bere-
kenen.

• Het programma is onder voorbehoud van wijzigin-
gen.



Weekend 1. Zaterdag 13 en zondag 14 februari

De politieke sfeer & 
filosofie/wetenschap
In dit weekend is het precies een eeuw geleden dat
de Internationale School voor Wijsbegeerte werd op-
gericht. Op 13 februari 2016, om 11.50 uur, pas-
seerde de notariële acte waarmee de stichting ISVW
officieel ging bestaan. De oprichters stond een cen-
trum voor levens- en wereldbeschouwing voor ogen
waarin alle opvattingen welkom waren, waarin alle
theorieën kritisch werden bevraagd en waarin per-
soonlijke, maatschappelijke en culturele vorming

We bespreken deze vraag aan de hand
van het agoramodel van oud-ISVW-
directeur René Gude. Samen met Peter
Sloterdijk, Erno Eskens en Gerard van
Stralen ontwikkelde Gude een model
waarin hij vier levenssferen en vier 
trainingspraktijken onderscheidde. In de
levenssferen vindt het alledaagse leven
plaats; in de trainingspraktijken trek je je
terug om een vaardigheid te oefenen
die in de sferen van pas komt. Dit zijn 
de school (filosofie/wetenschap), de 
tempel (religie), het museum (kunst) en
de sportschool (sport). In elk van deze
trainingssferen leren we hoe we ons
beter kunnen gedragen in de vier 
levenssferen: de privésfeer, de private
sfeer, de publieke sfeer en de politieke
sfeer.

Volgens Gude bestond er een natuurlijke gelijkenis
tussen bepaalde sferen en trainingspraktijken. We 
bespreken de eeuwvraag in vier weekenden, waarin
steeds een sfeer en een corresponderende trainings-
praktijk centraal komen te staan.

Ieder weekend begint op zaterdag om 10.30 uur en
eindigt op zondag om 12.30 uur.

ISVW-jubileumjaar

Deelname
Arrangement 1:  € 1.226,- 
(4 weekenden, 4x diner met wijn, 
8x lunchbuffet en koffie/thee)
Arrangement 2: € 1.426,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt)
Arrangement 3:  € 1.496 
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt)

De weekenden zijn ook los te 
volgen. Prijs per weekend: 
Arrangement 1:  € 306,50 
Arrangement 2: € 356,50
Arrangement 3:  € 374,-

ISVW PROGRAMMAGIDS JUBILEUMPROGRAMMA6

In 2016 viert de Internationale School voor Wijsbegeerte haar 100-jarige bestaan.  

In een jubileumboek blikken we terug op een eeuw filosofie. Maar we kijken vooral

vooruit. Het hele jaar buigen we ons over de volgende eeuwvraag: wat moet er op

onze agenda staan in de komende honderd jaar? 
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Prof. Jos de Mul
neemt ons mee
door de recente
ontwikkelingen
in de neurowe-
tenschappen, bi-

otechnologie en robotica om zijn
licht te schijnen op hun betekenis
voor ons mensbeeld. 

Denker des 
Vaderlands prof.
Marli Huijer
bespreekt welke
antwoorden de
politiek en de

maatschappij moeten formuleren
om veranderingen van de mense-
lijke natuur in goede banen te 
leiden. (beoogd spreker).

Dr. Albert Jan
Kruiter laat ons
zien wat dit stre-
ven in de pu-
blieke sfeer in-
houdt. 

Prof. Ankersmit
gelooft niet
meer in een es-
thetische poli-
tiek. Hij denkt dat
de representa-

tieve democratie haar beste tijd
heeft gehad. Wat staat ons te
wachten?

Weekend 4. Zaterdag 19 en zondag 20 november

De publieke sfeer & 
de kunst
Kunst draait om verbeelding. Kunst kan ons een an-
dere wereld laten zien, soms zelfs een betere wereld.
In de publieke sfeer tref je eenzelfde streven van de
betrokken burger: zijn handelen richt zich op een
betere samenleving die er nog niet is. Hier raken de
publieke sfeer en de kunst elkaar.

Coen Simon
laat ons zien hoe
de financiële
sector opereert
en hoe een sys-
teem zijn doel

voorbij kan schieten. 

Prof. Frans de
Waal weet als
geen ander wat
er allemaal komt
kijken bij samen-
leven en de strijd

om te winnen en wat voor strate-
gieën mens en dier daartoe uit-
denken. (beoogd spreker).

Weekend 3. Zaterdag 3 en zondag 4 september 

De private sfeer & sport
De private sfeer draait om concurrentie. Dat woord
betekent letterlijk samen rennen. Volgens het agora-
model zijn de private sfeer en de sport natuurlijke
bondgenoten. In beide sferen draait het erom om de
beste te zijn en zijn sportiviteit en teamgeest van be-
lang. Maar is de liberalisering doorgeslagen? Moe-
ten we meer sportiviteit en teamgeest in de econo-
mie pompen? Ook de sporters zelf lopen zichzelf
nog wel eens voorbij. Zij gebruiken doping als lever-
age, zoals de financiële sector derivaten als econo-
mische doping gebruikt. We denken na over de ana-
logie tussen strijd in de private sfeer en competitie
in de wereld van sport.

Prof. Maarten
van Buuren  on-
derzoekt de be-
tekenis van de
Bijbelse tien ge-
boden voor het

leven van nu. (beoogd spreker). 

Vervolgens pre-
senteert prof.
Dohmen de se-
culiere tien ge-
boden, waarmee
hij invulling

geeft aan een privésfeer zonder re-
ligieus fundament. De vraag waar-
over beide denkers zich dan zullen
buigen is of religie of levenskunst
uitsluitend een privéaangelegen-
heid kan zijn.

Weekend 2. Zaterdag 7 en zondag 8 mei 

De privésfeer & religie
Religie bindt mensen en geeft heldere leefregels.
Veel religieuze leefregels hebben betrekking op de
inrichting van het alledaagse leven en gaan over
voedsel, seksualiteit en andere omgangsnormen.
Daarom bestaat er volgens Gude een natuurlijke
band tussen religie en de privésfeer. In het westen
lijkt religie op haar retour. Waarom eigenlijk? Zijn
we transcendentie zat, of willen we af van de regels
voor het privéleven? Maar kunnen we zonder leefre-
gels?

centraal zou staan. Nog altijd is onze school een
centrum voor levens- en wereldbeschouwing waarin
bildung centraal staat.

Volgens Gudes agoramodel heeft de trainingsprak-
tijk van de school, waarin filosofie en wetenschap
hun natuurlijke plaats hebben, een band met de po-
litiek. Dit weekend kijken we wat de filosofie en de
wetenschap de politiek zullen voorschotelen. Vervol-
gens stellen we onszelf de vraag hoe de politiek zal
reageren op de filosofische en wetenschappelijke
ontwikkelingen van de 21e eeuw.
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Docent
Jan Flameling
studeerde
wijsbegeerte in
Groningen,
Keulen, Berkeley
en Amsterdam.

Hij geeft workshops aan
organisatieadviseurs, artsen en
apothekers en cursussen aan de
ISVW.

Wat verstaan wij onder het ‘zelf’? Hoe vatten wij onszelf op? Wat betekent ‘zelf’
in begrippen als zelfredzaamheid en zelfbewustzijn en in uitdrukkingen als
zorg voor het zelf en jezelf zijn? Hoe verhouden onze interpretaties zich tot de
opvattingen van de westerse filosofen? Hoe hebben zij de afgelopen
vijfentwintig eeuwen over ons, de mens, het zelf gedacht?

Gedurende vijf bijeenkomsten houden we ons bezig met deze vragen en maken
we kennis met het verhaal van de filosofen over onszelf. Elk weekeinde lezen we
de teksten van denkers en voeren we gesprekken over de implicaties van hun
denkbeelden voor onze eigen opvattingen over het zelf, onszelf. De
basisopleiding kent drie verhaallijnen: 

Het zelf: een geschiedenis

We komen te weten hoe filosofen het zelf respectievelijk de mens
achtereenvolgens opvatten als in essentie een geestelijke substantie dan wel een
lichaam. Een prachtige reis van een platonische ziel die wil ontsnappen aan de
vergankelijkheid naar een mens bestaande uit een lichaam met een brein.

Bronnen van het zelf

We komen te weten hoe het zelf achtereenvolgens wordt opgevat als politiek
dier, als ondeelbare geest en als wezen dat altijd verbonden met de wereld is.

Zorg voor het zelf

Welke verschillende opvattingen van zorg voor het zelf zijn er gedurende de ge-
schiedenis van de westerse (en oosterse) filosofie uitgedacht? We behandelen
denkers uit de oudheid, de Renaissance, de moderne tijd en onze tijd.

Weekend 1 Lichaam – ziel – geest? • Van Plato tot Nietzsche

We maken kennis met het ‘lichaamsvijandige’ uitgangspunt van de westerse
wijsbegeerte: Plato over de ziel die schouwt, René Descartes over de geest die
heldere voorstellingen weet te maken en Friedrich Nietzsches kritiek op li-
chaamsverachting.

Door passages te bespreken uit teksten als Phaidon en Meditationes, komen we te
weten hoe deze grote filosofen voorstelden om onszelf op te vatten. Door passa-
ges uit Also sprach Zarathoestra te bespreken, komen we te weten waarom
Nietzsches werk ook wel wordt omschreven als keerpunt in de ontwikkelingen
van de westerse filosofie.

Weekend 2 Een lichaam met hersenen! • Antonio Damasio en Alva Noë

We maken kennis met Antonio Damasio’s bijdrage aan het begrip van de mens,
hij ziet het weten altijd als een voelend weten.
Daarmee bindt hij de strijd aan met Descartes’ filosofie waarin het denken van
de mens bestaat uit een bijzondere niet grijpbare substantie (mind stuff). Ook be-

BASIS
OPLEIDINGEN

Geschiedenis van de filosofie

ISVW PROGRAMMAGIDS BASISOPLEIDINGEN

De geschiedenis van het zelf. Wie
zijn wij door de eeuwen heen?
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studeren we de opvattingen van Alva Noë over interactie tussen lichaam/brein
en wereld en het belang van spiegelneuronen. Door passages te bespreken uit
teksten als The feeling of what happens en Out of our heads, komen we te weten hoe
we afscheid kunnen nemen van de ‘somafobische’ opvatting van het zelf.

Weekend 3 Het zelf - van zoön politikon via ego naar Dasein • Aristoteles –
Descartes t/m Sartre – Heidegger

We maken kennis met de opvattingen van het zelf als een levend wezen dat in
een gemeenschap leeft (Aristoteles), het zelf als ‘ik’ als een ‘enkeling’ (Descartes
en Sartre) en het zelf opgevat als een ‘erzijn’ dat altijd in betrekking tot de we-
reld is (Martin Heidegger).

Door passages te bespreken uit teksten als Ethica Nicomachea, en Sein und Zeit,
komen we te weten dat het voorstel van de denkers van de moderne tijd om
onszelf op te vatten als ‘enkeling’ niet vanzelfsprekend hoeft te zijn.

Weekend 4 Zorg voor het zelf • Van Sokrates tot Nietzsche

We maken kennis met filosofie als levenskunst: Sokrates’ zorg voor het zelf,
Epicurus’ gematigde hedonisme, Seneca’s therapie van verlangens, het huma-
nisme in de Renaissance (Erasmus en Montaigne) en Nietzsches opvatting van
het zelf als kunstwerk.

Door passages te bespreken uit teksten als Protagoras, Brief aan Menoikeus, Epistu-
lae, Essais en Also sprach Zarathoestra te bespreken, komen we te weten hoe filoso-
fen in de Oudheid, de Renaissance en aan het einde van de moderne tijd filoso-
fie als therapie opvatten.

Weekend 5 Hedendaagse levenskunst • Michel Foucault en Luce Irigaray

We maken kennis met de opvattingen van Michel Foucault over de discoursbe-
paaldheid van zelfwording en de rol van oefenpraktijken. Daarnaast gaan we te
rade bij Luce Irigaray die nadenkt over het man-vrouw onderscheid in de wes-
terse wijsbegeerte en het belang van de oosterse oefenpraktijk.

Door passages te bespreken uit teksten als L’ordre du discours, Le courage de la vérité
en Entre Orient et Occident, komen we te weten hoe hedendaagse denkers ‘zorg
voor het zelf’ anders zijn gaan begrijpen en welke implicaties dit voor de vorm-
geving van ons eigen leven zou kunnen hebben. 

Data
• Zaterdag 23 en zondag 

24 januari 2016
• Zaterdag 20 en zondag 

21 februari 2016
• Zaterdag 12 en zondag 

13 maart 2016
• Zaterdag 9 en zondag 10 april

2016
• Zaterdag 21 en zondag 22 mei

2016
• Examendag op 12 juni 2016

Aanvang za. 10.30 uur  – zondag
12.30 uur einde met afsluitende
lunch

Deelname
Arrangement 1: € 1.556,- 
(5 weekenden, 5 x diner met wijn, 
10 x lunchbuffet en koffie/thee)
Arrangement 2: € 1.806,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt)
Arrangement 3: € 1.893,50 
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt)

De weekenden zijn ook los te 
volgen.Prijs per weekend: 
Arrangement 1:  € 306,50  
Arrangement 2:  € 356,50 
Arrangement 3:  € 374,-
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Docent
Prof. dr. Henk
Procee stu-
deerde af in de
scheikunde en
de weten-
schapsfilosofie

en promoveerde op een cultuur-
filosofisch onderwerp. Van 1976 tot
1983 was hij verbonden aan de
ISVW, eerst als stafmedewerker,
later als directeur. Van 1983 tot
2011 was hij directeur van het Stu-
dium Generale en bijzonder hoog-
leraar wijsbegeerte aan de Univer-
siteit Twente.

Als niets zo praktisch is als een goede theorie, dan moet filosofie wel heel prak-
tisch zijn. In de basiscursus Denkinstrumenten wordt aan deze uitspraak vorm
en inhoud gegeven. Filosofen denken niet alleen, zij denken ook na over dat
denken. In de geschiedenis van de filosofie onderscheiden we verschillende ma-
nieren om de werkelijkheid te leren kennen. Zeven van die manieren komen in
de cursus aan de orde. De oudste is de metafysische aanpak, waarvoor Plato
model staat. Hierbij gaat het erom door te dringen tot de kern, tot de essentie
van iets. Een compleet andere aanpak is bij iemand als Kant aan te treffen, voor
wie niet iets wezenlijks maar de mogelijkheidsvoorwaarden van kennis cen-
traal staan. In tegenstelling tot Kant denken pragmatisten als William James
juist in termen van de effecten. Analytische filosofen concentreren zich op het
gebruik van taal en concepten, waar fenomenologen juist de menselijke erva-
ring het volle pond willen geven. Filosofen van de hermeneutiek stellen verha-
len centraal, terwijl dialectische denkers op zoek zijn naar strijd en tegenstel-
lingen.

Deze zeven stromingen en benaderingen komen in de cursus aan de orde. Niet
alleen in hun theoretische hoedanigheid, maar ook praktisch. Dat laatste bete-
kent: ze leren hanteren als denkinstrumenten om conceptuele en concrete pro-
blemen aan te pakken. Je begint met een praktische kwestie en haalt die vervol-
gens door een aantal mallen: Wat is er de kern van? Wat zijn de voorwaarden?
Hoe zien de effecten eruit en voor wie? Welke verhalen zijn erover te vertellen?
Welke spanningen zitten erin? De ervaring leert dat zo’n kwestie na al deze vra-
gen niet alleen rijker wordt maar vaak ook veel hanteerbaarder. Om op dat
punt uit te komen gaat de cursist, naast de presentaties door de docent en het
lezen van teksten, zelf aan de slag met oefeningen om de denkinstrumenten in
de vingers te krijgen.

Weekend 1 Metafysica: doordringen tot de essentie

Dit weekend begint met de introductie tot de cursus. We nemen daarna een
omweg via zoiets vanzelfsprekends als waarnemen. Het zal blijken dat zelfs in
dat domein sprake is van veel meer construerende arbeid dan we vaak denken.
Na deze omweg betreden we gewaarschuwd de filosofische hoofdroute, die van
het denken. We zoomen in op de metafysica en op het daarmee verbonden den-
ken in termen van essenties. Plato is de belangrijkste vertegenwoordiger van dit
denken en we lezen zijn teksten. Ook bekijken we een deel van de film The Ma-
trix. De cursist maakt ook oefeningen: hoe kom je tot de kern?

Weekend 2 Transcendentalisme en pragmatisme

In dit weekend combineren we twee zeer verschillende filosofische stromingen
met de bijbehorende denkinstrumenten. Als eerste is dat de transcendentale fi-
losofie van Immanuel Kant, waarbij we het opsporen en analyseren van vooron-
derstellingen centraal stellen. Als tweede komt het pragmatisme van denkers

Denkinstrumenten: van filosofie
naar praktijk

BASIS
OPLEIDINGEN

Praktische filosofie
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als William James en Charles Sanders Peirce aan de orde. Hierbij ligt de nadruk
op de vraag: Wat zijn de gevolgen? En ook nog: Voor wie?

Weekend 3 Analytische filosofie en fenomenologie

Ook in dit weekend komen twee stromingen aan de orde. Dat zijn de analyti-
sche filosofie waarin de taal centraal staat en de fenomenologie waarin de
menselijke ervaring voorrang krijgt. Bij de analytische filosofie wordt inge-
zoomd op Wittgenstein en Popper, twee filosofen die om zin en onzin van el-
kaar te scheiden veel werk maakten van correct taalgebruik, precieze concep-
ten en bewijsbaarheid. Bij de fenomenologie zijn Husserl en Levinas de gidsen.
Bij hen is het centrale thema hoe we contact krijgen met de werkelijkheid zon-
der te worden gehinderd door vooringenomenheid als gevolg van taal, belan-
gen en ideeën. Naast het lezen van teksten gaan we ook weer oefenen. We leren
om zo scherp mogelijk met taal om te gaan, en we krijgen door hoe taal in de
weg kan staan van de ‘echte’ ervaring.

Weekend 4 Dialectisch denken en de hermeneutiek

De stromingen die dit weekend centraal staan zijn de dialectiek en de herme-
neutiek. De dialectiek, met als hoofdfiguren Hegel en Marx, concentreert zich
op tegenstellingen en hun dynamiek. Bij Hegel vooral in het denken, bij Marx
ook maatschappelijk. De werkelijkheid is een strijdtoneel. Wat wordt uitgeslo-
ten, wie heeft er belangen bij? Zo luiden hier de grote vragen. De hermeneu-
tiek, met als boegbeelden Ricoeur en Gadamer, is daarentegen met verhalen
bezig. Verhalen die niet zozeer om strijd gaan, maar om zingeving en beteke-
nis. Zowel het interpreteren als het maken van verhalen hoort tot de herme-
neutiek.

Weekend 5 Werken met denkinstrumenten

Dit weekend bevat de grande finale van de cursus. We halen alle denkinstrumen-
ten uit de kast om zelf gekozen thema’s te analyseren, van meerdere kanten te
bekijken en op nieuwe manieren te benaderen. De docent zal een voorbeeld
geven met het thema geluk. De deelnemers geven hun eigen inbreng.

Data
• Zaterdag 30 en zondag 31 januari

2016
• Zaterdag 5 en zondag 6 maart

2016
• Zaterdag 9 en zondag 10 april

2016
• Zaterdag 21 en zondag 22 mei

2016
• Zaterdag 11 en zondag 12 juni

2016

Aanvang za. 10.30 uur  – zondag
12.30 uur einde met afsluitende
lunch.

Deelname
Arrangement 1: € 1.552,45 
(5 weekenden inclusief het boek
Denkgereedschap 2.0 
een filosofische onderhoudsbeurt,
5 x diner met wijn, 10 x lunchbuffet
en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.802,45 
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.889,95 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt).

De weekenden zijn ook los te 
volgen. Prijs per weekend: 
Arrangement 1:  € 306,50 
Arrangement 2:  € 356,50
Arrangement 3:  € 374,-.
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Westerse mystieke filosofie, bestaat dat eigenlijk? We zijn vaak geneigd te den-
ken dat juist oosterse filosofie een mystiek karakter heeft en dat de westerse
wijsbegeerte op dat gebied een stuk minder te bieden heeft. Toch zijn er in de
kern van de westerse cultuur vele invloedrijke denkers geweest die wel degelijk
‘mystiek’ te noemen zijn. Evenals de wijsgeren die meestal tot de canon van het
westerse denken worden gerekend, schreven ook zij over de structuur van de
werkelijkheid, over de mogelijkheid van kennis, over menselijke vrijheid en
over de oorsprong van goed en kwaad. En zij hebben de ideeën van meer be-
kende denkers veelvuldig beïnvloed. De moderne westerse wereld is gevormd
door polemiek en dynamiek, tussen de kerk en het vrije denken, geloof en rede,
en mystiek en wetenschap. In deze historische bewegingen heeft de mystieke fi-
losofie een centrale plaats gehad.

Deze basisopleiding biedt een inleiding tot de brede traditie van de westerse
mystieke filosofie alsook tot de zogenaamde ‘westerse esoterie’ en een aanlei-
ding tot het stellen van nieuwe vragen over kernmomenten van de westerse cul-
tuurgeschiedenis en wijsbegeerte. U maakt kennis met het ‘andere’ denken van
het westen.

Terugkerende thema’s zijn: 
• De aard van het ‘zelf’ en ervaringskennis
• Menselijke vrijheid, creativiteit en verbeeldingskracht
• Dualiteit en eenheid van man en vrouw
• Erotiek en liefde
• De basisprincipes van de werkelijkheid en de ideeënleer
• Alomvattende kennissystemen en (pan)theïsme
• Het geloof dat alle of vele wijsheidstradities dezelfde kern hebben

Weekend 1 Oudheid, mystiek aan de basis van het westerse denken

De mystiek was een centraal ingrediënt van de eerste Griekse filosofie. De pre-
sokraten worden vaak de filosofen van de ‘eerste principes’ genoemd: zij waren
de eerste westerse metafysici en de vaders van het rationele denken. Tijdens dit
weekend bekijken we de minder belichte aspecten van hun werk en leven: be-
schrijvingen van de aard van eenheid of getallensymboliek, de rol van dromen
en visioenen en claims van godgelijkheid. Vervolgens behandelen we Plato, de
grootste bron van de westerse mystieke filosofie. We spitsen ons toe op drie as-
pecten van zijn werk: de weg van liefde naar de aanschouwing van ‘de schoon-
heid’, het pythagorisme en de aard van het Ene, en de onbeschrijfbaarheid van
bepaalde vormen van kennis. In de derde eeuw systematiseerde de Griekse filo-
soof Plotinus Plato’s filosofie en ook in de overduidelijk mystieke hermetische
filosofie werd het platonisme opgenomen.

Docent 
Joyce Pijnen-
burg is historica,
filosoof en filoso-
fisch consulent.
Eerder was zij
werkzaam voor

de Bibliotheca Philosophica Her-
metica en de leerstoelgroep Ge-
schiedenis voor Hermetische Filo-
sofie en verwante stromingen
(Universiteit van Amsterdam). Zij is
coauteur van verschillende werken
en bezig met de afronding van een
proefschrift over Giordano Bruno
en de moderniteit. Naast haar re-
guliere werkzaamheden is zij be-
stuurslid van de Vrije Gemeente en
van de Nederlandstalige tak van de
Society for Women in Philosophy
(SWIP-NL).

BASIS
OPLEIDINGEN

Westerse mystieke filosofie
Geschiedenis van de filosofie
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Data
• Zaterdag 30 en zondag 31 januari

2016
• Zaterdag 12 en zondag 13 maart

2016
• Zaterdag 9 en zondag 10 april

2016
• Zaterdag 28 en zondag 29 mei

2016
• Zaterdag 11 en zondag 12 juni

2016

Aanvang zaterdag 10.30 uur  – 
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Deelname
Arrangement 1: € 1.532,50 
(5 weekenden, 5 x diner met wijn, 
10 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.782,50 
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.870,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

De weekenden zijn ook los te 
volgen. Prijs per weekend: 
Arrangement 1:  € 306,50 
Arrangement 2:  € 356,50 
Arrangement 3:  € 374,-

Weekend 2 Late oudheid en middeleeuwen: zelf- en godskennis en kerkelijke
polemiek

In de eerste eeuwen na Christus nam de platonistische filosofie nieuwe vormen
aan. Ze raakte sterk vermengd met de mysteriereligies in de Grieks-Romeinse
wereld.
Maar met de geleidelijke overheersing van de katholieke orthodoxie was er
steeds minder tolerantie voor “heidense” ideeën. Hoewel de christelijke theolo-
gie diep wortelde in het platonisme, werden de mystieke filosofie en de hier-
mee vaak verbonden mysteriereligies verbannen of verboden. Toch zouden zij
niet verborgen blijven liggen in de traditionele theologie, maar een plaats vin-
den in middeleeuws West-Europa. We behandelen de gnostiek, de negatieve
theologie, Ramon Llull, Hildegard von Bingen en Meister Eckhart.

Weekend 3 Renaissance: herontdekking van “heidense” mystiek

Na eeuwen van vergetelheid werden tijdens het humanisme de meeste werken
van Plato, veel platonisten en hermetisten in het westen herontdekt en ver-
taald. Dit was grotendeels het werk van de Florentijnse filosoof, arts en theo-
loog Marsilio Ficino. Ook de tijdens de late middeleeuwen opgekomen crisis in
het westerse denken nam hiermee een nieuwe wending. Ficino beijverde zich
om te laten zien hoe deze “heidense” filosofie toch harmonieerde met het
Christendom. Giovanni Pico della Mirandola liet zich door Ficino inspireren in
zijn opvatting dat alle wijsheidtradities een vergelijkbare kern hadden. Even-
eens aan bod komen o.a. Johannes Reuchlin en Guillaume Postel.

Weekend 4 Vroegmoderne en moderne periode: wetenschap en romantiek

Historici geloven over het algemeen niet meer in een wetenschappelijke revolu-
tie. Maar hoe moeten we de experimentele wetenschap en het rationalisme an-
ders noemen? We bekijken hoe de mystieke filosofie door theorieën over inner-
lijke ervaringskennis, kabbala en alchemie in het moderne denken verweven
raakte, onder andere in wetenschappelijke speculaties en in de romantiek. Aan
bod komen Giordano Bruno, Isaac Newton, Jacob Boehme, Emanuel Sweden-
borg en Franz von Baader.

weekend 5 Laat modern tot heden: oriëntalisme, psychologisering en nieuwe spiritualiteit

Mystiek blijkt nooit weggeweest te zijn uit het westerse denken. Kunnen we ei-
genlijk wel spreken van een geseculariseerde samenleving? Deze vraag zal tij-
dens dit weekend misschien niet helemaal worden beantwoord, maar we gaan
wel ons best doen. In het laatste weekend zullen we kijken naar de historische
wisselwerking tussen mystieke filosofie en psychologie, de invloed van oosterse
bronnen, holistisch denken en de zogenaamde ‘human potential movement’.
Specifieke aandacht zal uitgaan naar verschillende theosofen, Carl Gustav Jung
en Ken Wilber.
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Markante denkers
100 jaar filosofie aan de
Internationale School 
voor Wijsbegeerte

Florian en Frans Jacobs 

De Internationale School voor
Wijsbegeerte, het centrum van de
publieksfilosofie in Nederland,
bestaat honderd jaar. In die tijd
ontving de ISVW tal van beroemde
denkers waaronder Martin Heidegger,
Karl Popper, Emanuel Levinas en vele
anderen. Ook veel Nederlandse
denkers waren en zijn er actief,
waaronder Clara Wichmann-Meijer,
J.D. Bierens de Haan en René Gude. 

Filosofen Florian Jacobs en Frans
Jacobs duiken in de rijke geschiedenis
van de ISVW en portretteren de
opvallendste, invloedrijkste en meest
gedreven denkers; stuk voor stuk met
een eigen verhaal. Ze schetsen
daarmee tegelijk een beeld van een
eeuw filosofie in Nederland. 

€ 24,95 | 320 BLZ. | PAPERBACK MET FLAPPEN 

Florian Jacobs studeerde filosofie en
literatuurwetenschap aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij heeft gepubliceerd bij
Filosofie Magazine en het tijdschrift Filosofie.
Hij is werkzaam bij de ISVW. Ook is hij een
internationaal gediplomeerd schaaktrainer. 

Frans Jacobs is voorzitter van het
curatorium van de ISVW en emeritus
hoogleraar wijsgerige ethiek aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij maakte
lange tijd deel uit van het bestuur van de
ISVW en verzorgde er talloze cursussen.

Verschijnt  
februari 

2016
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Docenten
Prof. Eugene
Sutorius droeg
als advocaat,
rechter en
hoogleraar
strafrecht aan de

Universiteit van Amsterdam drie
verschillende toga’s tijdens zijn
werkzame leven. Op dit moment
geeft hij voor het Instituut voor
Interdisciplinaire Studies in
Amsterdam  het vak  Retorica aan
honours-studenten van alle
faculteiten van UvA en VU.

Mr. Thomas van
Neerbos geeft
met Eugene
Sutorius en
theatermaakster
Marijn Moerman

al jaren de honoursmodule Retori-
ca aan studenten van de beide
Amsterdamse universiteiten. Hij
werkt als programmamaker bij De
Balie, is de tekstschrijver van meni-
ge (non-gouvernementele) orga-
nisatie en daarnaast ook organi-
sator van de European Press Prize.

Marijn
Moerman
studeerde in
2003 af aan De
Theaterschool
van de Amster-

damse Hogeschool van de
Kunsten.  Sindsdien geeft ze les en
maakt ze voorstellingen.  Marijn
speelde in verschillende toneel-
groepen, en is op dit moment te
zien bij The Dutch Factory.

Data
• Zaterdag 19 en zondag 

20 december 2015 
Aanvang za. 10.30 uur – zo. 17.00
uur einde.

Deelname
Arrangement: € 1.064,50 
(1 x overnachting comfortkamer,
diner met wijn, 2 x lunchbuffet en
koffie/thee).  

De ISVW organiseert in december 2015 de Beroepsopleiding Retorica voor
rechters. Hier professionaliseren wij uw overtuigingskracht door ontwikkeling
van uw ethos, uw empathie en uw timing enerzijds en de effectiviteit van uw
woorden, uw argumenten en uw stijl anderzijds.

Voor elke rechter gaat het steeds om de aanvaarding van uw boodschap, uw
gezag! 
Of het nu gaat om de regie van een zitting, de overtuigingsslag tijdens de
beraadslaging in raadkamer, de adequate afhandeling van incidenten, het
motiveren van uw beslissingen, de omgang met gemaakte fouten, de omgang
met de lastige verdachte, getuige of rollenspeler (advocaat, OM, deskundige) en
intervisie, uw moet overtuigen in rol en in boodschap. 

Dit klemt in een tijd waarin het openbare karakter van de rolvervulling meer
dan ooit gestalte krijgt in door de media verslagen en becommentarieerde
terechtzittingen en uitspraken, krimpende budgetten en de besteding ervan,
doordat anderen dan de professionals zelf de context van de rechtspleging mede
bepalen en daarmee de traditionele ‘compagnons’ van de rechter in het gedrang
komen: de beslissingsnoodzaak, het maatschappelijk belang van
rechtvaardigheid, een eerlijk proces, de ‘gestileerde’ uitwisseling van
argumenten in het proces,  het bewaken van onafhankelijkheid en de openbare
verantwoording in de vorm van zitting en vonnis of beschikking.

In deze cursus wordt actief gewerkt aan professionalisering van uw
overtuigingskracht. Met behulp van een gedegen inleiding in de grondslagen
van de klassieke retorica en gebruikmakend van alle relevante resultaten van
modern empirisch onderzoek in de cognitieve wetenschap. 

Ook aan stemgebruik, mimiek, gestiek, houding en tekstregie (voor de vorm) en
woordkeus, voorbeeldgebruik, compositie en effectief schrijven (voor de inhoud)
wordt in praktische oefeningen aandacht besteed. Deze beroepsopleiding begint
ongeveer waar een cursus  presentatie- of gesprekstechniek eindigt.

BEROEPS
OPLEI-

DINGEN

Beroepsopleiding Retorica 
voor rechters

Praktische filosofie
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Docenten
Hoofddocent is
Dick Middel-
hoek. Hij is trai-
ner, spreker,
coach en sociaal
ondernemer.

Prof. dr. Ton Derksen is emeritus
hoogleraar wetenschapsfilosofie
aan de Radboud Universiteit Nij-
megen en de Universiteit van Til-
burg. 

Dr. Erno Eskens is filosoof en poli-
ticoloog. 

Dick Kleinlugtenbelt is socioloog
en filosoof. Hij werkt als senior be-
leidsmedewerker kwaliteit en
ethiek in de geestelijke gezond-
heidszorg.

Marijn Moerman is theatermaak-
ster.

Marlou van Paridon is bedenker
en trainer van programma’s die bij-
dragen aan zin en energie in wer-
ken en leven.

Ieva Rocena is trainer, consultant
en studiecoach.

Prof. mr. Eugène Sutorius maakte
ooit carrière als advocaat en is te-
genwoordig als hoogleraar straf-
rechtwetenschap verbonden aan
de Universiteit van Amsterdam.

Ed Weijers is filosoof.

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet kennen. Maar
hoe doen we dat? Het antwoord is: door ausbildung (vakopleiding) en bildung
(persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming) te combineren in onze
school- en lespraktijk. In deze opleiding, die bij uitstek geschikt is voor school-
leiders in het primaire onderwijs, kijken hoe we meer handen en voeten kun-
nen geven aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel
handelen hand in hand gaan.

Module 1:  Wat is bildung?

Om een beeld te krijgen van bildung verdiepen we ons in het agoramodel, zoals
dat is opgesteld door René Gude (i.s.m. de filosofen Sloterdijk, Eskens en van
Stralen). We maken een praktische vertaalslag om zijn model toepasbaar te
maken voor de school, docenten en leerlingen. 
Leerdoelen: U maakt kennis met het moderne bildungsideaal. U leert te werken
met het agoramodel, een instrument om concreet aan de slag te gaan met bil-
dung in uw school.
Docenten: dr. Erno Eskens en Dick Middelhoek.

Module 2: Sokratisch gesprek over waarden in het onderwijs 

Het agoramodel beschrijft de wereld in termen van levenssferen en trainings-
praktijken. De levenssferen (de privésfeer, de private sfeer, de publieke sfeer en
de politieke sfeer) vragen om bepaalde kwaliteiten. In de trainingspraktijken (fi-
losofie/wetenschap, religie, kunst en sport) trainen we deze kwaliteiten. In dit
weekend onderzoeken we de kwaliteiten en waarden per levenssfeer en trai-
ningspraktijk. Welke waarden en kwaliteiten horen terug te keren in of zelfs
centraal te staan in het onderwijs? 
Leerdoelen: u leert de waarden die in uw school centraal staan zorgvuldig te
verwoorden en te rubriceren. U maakt kennis met het sokratisch gesprek, een
argumentatieve dialoogvorm die u in uw school en in uw onderwijs kunt toe-
passen.
Docenten: Marlou van Paridon en Dick Middelhoek.

Module 3: Retorica en terugblik op de bildung

Hoe kun je met taal overtuigen? Is het verhaal sterker dan het argument? En
waarom zijn je uitstraling en het kunnen ‘lezen’ van je publiek essentieel voor
het veroveren van ‘spreekrecht’? Waarom moet je de emoties van je publiek ver-
dienen zonder erom te vragen. Hoe werkt framing eigenlijk en wat doet een
metafoor?
Leerdoelen: U leert uw verhaal en uw standpunten helder onder woorden te
brengen, en deze met de nodige pathos (houding), logos (woordgebruik) en
ethos (morele gesteldheid) te brengen.
Docenten: prof.mr. Eugene Sutorius, Marijn Moerman en Dick Middelhoek.

Module 4: Ethiek in de school 

Wie zich wil voorbereiden op een wereld die er nog niet is, moet voorbereid

Bildung voor PO-schoolleiders

BEROEPS
OPLEIDINGEN

Praktische filosofie
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zijn op de dilemma’s die op ons wachten. Dit weekend oefenen we hoe we kun-
nen omgaan met ethische dilemma’s in en om de school. Aan bod komen de
drie grote ethische stromingen: utilisme, deugdenethiek en regelethiek.
Leerdoelen: U leert de klassieke ethische standpunten herkennen, rubriceren
en toepassen. U leert daarnaast de waarden die centraal staan in uw school te
verwoorden in ethische termen, en krijgt zo beter zicht op de levensovertui-
ging van uw eigen school.
Docenten: Dick Kleinlugtenbelt en Dick Middelhoek.

Module 5: Filosoferen met kinderen en jongeren (en collega’s)

In dit weekend leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen
en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te
vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Aan de hand van voorbeel-
den, oefeningen en feedback maakt u kennis met het vak. U ontdekt dat de ge-
sprekstechniek ook handig is in de omgang met uw collega’s.
Leerdoelen: U leert hoe u met kinderen een diepgravend gesprek kan voeren.
Daarnaast wordt u duidelijk hoe u deze gespreksvorm kunt integreren in het
onderwijs op uw school.
Docenten: Ed Weijers, Ieva Rocena en Dick Middelhoek.

Module 6: Denkvaardigheden en waarheidsvinding 

We hebben een natuurlijke neiging om ons te vergissen. Maar we kunnen ons
wapenen tegen tunnelvisie. Dat doen we door denkvaardigheden te trainen en
ons te verdiepen in waarheidsvinding.
Leerdoelen: u leert uzelf betrappen op elementaire denkfouten bij het vaststel-
len van de waarheid. Deze kennis leert u toe te passen op voorbeelden uit de al-
ledaagse praktijk bij u op school. U ontdekt welke processen uw oordeelsvor-
ming vervormen en leert beslissingen nemen op een methodische wijze. 
Docenten: prof. dr. Ton Derksen en Dick Middelhoek.

Data
• Vrijdag 15 en zaterdag 16 januari

2016 
• Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart

2016 
• Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart

2016 
• Vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2016 
• Vrijdag 13 en zaterdag 14 mei

2016 
• Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2016

Aanvang vrijdag 16.00 uur – 
zaterdag 17.00 uur einde.

Deelname
AVS-leden betalen € 5.995,- voor
zes bijeenkomsten (incl. 6x diner
met wijn, 6x comfortkamer met
ontbijt, 6x lunch en koffie/thee). 
Als niet-lid betaalt u € 6.595,-. 
U ontvangt, naast een praktische
syllabus, een aantal boeken bij
deze cursus.
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Docenten
Dick Kleinlug-
tenbelt is socio-
loog en filosoof.
Hij werkt als se-
nior beleidsme-
dewerker kwali-

teit en ethiek in de geestelijke ge-
zondheidszorg. Op diverse plekken
geeft hij lezingen en cursussen op
het gebied van levenskunst en
ethiek. Hij begeleidt sokratische
gesprekken en verzorgt trainingen
gespreksleider moreel beraad,
onder meer bij het VU-Medisch
Centrum.

Dr. Bert Mole-
wijk is universi-
tair docent mo-
reel beraad en
klinische ethiek
bij de afdeling

metamedica van het VU-Medisch
Centrum in Amsterdam. Ook is hij
senior researcher en programma-
leider moreel beraad.

Margreet Stol-
per is als onder-
zoeker en trainer
verbonden aan
het VU-Medisch
Centrum.

Prof. dr. Guy
A.M. Widders-
hoven is hoogle-
raar Filosofie en
Medische Ethiek
en hoofd van de

afdeling Metamedica van het VU-
Medisch Centrum. Hij publiceerde
artikelen en boeken over herme-
neutische ethiek, moreel beraad en
ethiek van de chronische zorg.

In verschillende sectoren van de samenleving – zoals de gezondheidszorg, het
onderwijs, de politiek en de bedrijfswereld – is er een groeiende behoefte aan
ethische reflectie. Deze beroepsopleiding speelt hierop in door professionals
methodisch te leren reflecteren op morele kwesties als gespreksleider.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie van theoretische achter-
gronden van moreel beraad en het zelf leren begeleiden van moreel beraad (ge-
spreksleiderschap). Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden in deze
beroepsopleiding. De opleiding is in de eerste plaats een vaardigheidsoplei-
ding: zij draait om leren door te doen en om leren door te reflecteren op erva-
ringen. De theorie wordt steeds verbonden met morele praktijken en met onze
ervaringen. Het zijn geen ethieklessen. We werken voortdurend aan en in een
lerende omgeving. Uw groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 mensen.

Inhoud van de opleiding

Moreel beraad is een overkoepelend begrip voor diverse vormen van systemati-
sche, ethische reflectie op concrete ervaringen. Hierbij maken we gebruik van
verschillende methodes. Het uitgangspunt is dat ethiek niet abstract is, maar
alledaags en praktisch. Ethiek is een integraal onderdeel van het alledaagse
werk en toont zich in houding en handelen. Moreel beraad gaat over het onder
ogen zien van morele kwesties en vragen, die openhartig te bespreken en dialo-
gisch te onderzoeken. Moreel beraad helpt bij het nemen van een beslissing;
het verhelderen, begrijpen en onderzoeken van elkaars posities en standpun-
ten; teamvorming; het versterken van de samenwerking en het ontwikkelen, in-
voeren en toetsen van beleid.

Methodes

In de opleiding worden verschillende gespreksmethodes van moreel beraad ge-
traind, zoals de morele dilemmamethode, de sokratische dialoog, een aristote-
lische gespreksmethode voor moreel onderzoek van emoties, een stoïcijnse ge-
spreksmethode voor moreel onderzoek van leef- of werkregels en de processtap-
pen van moreel beraad. Binnen de diverse methodes wordt aandacht besteed
aan onder meer: de houding en rollen van een gespreksleider, gespreksregels,
soorten uitgangsvragen, de verdieping van dialogisch onderzoek, de kunst van
het vragen stellen, timemanagement en observatie- en reflectieformulieren.
Specifieke aandacht zal worden gegeven aan de organisatie, implementatie en
evaluatie van moreel beraad in de eigen werksituatie.

Doelen

De doelen van de opleiding zijn het zelfstandig begeleiden van moreel beraad
en het opbouwen en (h)erkennen van een eigen stijl van gespreksleiderschap,
alsook het verkrijgen van basale kennis van ethiek en de implementatie en eva-

Moreel beraad
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Data
• Maandag 18 en dinsdag 

19 januari 2016
• Maandag 22 en dinsdag 

23 februari 2016
• Maandag 14 en dinsdag 15 maart

2016
• Maandag 25 en dinsdag 26 april

2016
• Maandag 6 en dinsdag 7 juni

2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
dinsdag 17.00 uur einde.

Deelname
De deelnamekosten zijn € 4.995,-
(inclusief 5x overnachting in een
comfortkamer met ontbijt, 5x diner
met wijn, 10x lunch en koffie/thee).
U kunt de beroepsopleiding ook
volgen zonder op Landgoed ISVW
te overnachten. Dan zijn de deel-
namekosten € 4.450,-.

luatie van moreel beraad. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen, die we
regelmatig evalueren en bijstellen.

Vaardigheden

Naast deze algemene doelen gaat het om vaardigheden als het hanteren van de
gespreksregels, het leren opschorten van eigen en andermans oordelen om ze
te onderzoeken, actief luisteren, scherpzinnig observeren, deelnemers in een
onderzoekshouding brengen en discussies bijsturen, het leiden en in stand
houden van dialogisch onderzoek, het kunnen herkennen van een geschikte en
minder geschikte casus voor moreel beraad, het verbinden van de casus met
een relevante onderzoeksvraag, het faciliteren van oordeelsvorming, het onder-
zoeken van standpunten en het hanteren van een eigen afronding. Na het vol-
gen van de beroepsopleiding heeft u voldoende ervaring om gesprekken over
moreel beraad te begeleiden. Voorts beschikt u over voldoende theoretische
achtergrondinformatie en praktische informatie over het organiseren van mo-
reel beraad in uw werksituatie.

Programma

Het programma is een combinatie van theorie en praktijk. Filosofische benade-
ringen worden aangevuld met praktische oefeningen in de verschillende (ge-
spreks)methoden.

Theorie

• Theorie van emoties van Aristoteles en Nussbaum
• Michel Foucaults parrhesia (vrijmoedig spreken) en ethos
• De dialogen van Sokrates en de sokratische dialoog

Praktijk

• Oefeningen in de morele dilemmamethode
• Oefeningen in de sokratische dialoogmethode
• Oefeningen in de stoïcijnse methode
• De kunst van vragen stellen en leren doorvragen
• Certificering

Tijdsinvestering

De beroepsopleiding omvat in totaal tien dagen, verdeeld in vijf modules van
twee dagen: maandag (drie dagdelen) en dinsdag (twee dagdelen). Houdt u reke-
ning met een voorbereidingstijd van ongeveer vier uur per week (lezen en prak-
tijkopdrachten).
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Een interactieve opleiding voor wie ruimte wil maken voor zin en betekenis in
organisaties

Inhoud

In deze opleiding leert u leiding geven vanuit zin en betekenis. Niet alleen
werkt u – als voorbeeldfiguur voor uw omgeving – aan uw eigen bronnen van
zin en betekenis, maar u leert ook hoe u in het hart van een weerbarstige orga-
nisatie ruimte kunt maken voor betekenis. 
U gaat actief aan de slag met filosofische theorieën en methodieken. In drie
blokken van elk twee dagen komt het gedachtegoed van grote denkers als So-
krates, Plato, Aristoteles, David Bohm, Spinoza en Hannah Arendt aan bod.

Bouwstenen voor zinvol werken is een interactieve opleiding. Als cursist leert u
niet alleen anderen begeleiden naar zinvol werken, maar dient u ook als voor-
beeldpersoon voor uw omgeving. U werkt daarom in zes dagen toe naar uw
‘persoonlijke blauwdruk’ waarin uw eigen zin en betekenis, kwaliteiten, loop-
baanankers, waarden en richting helder worden. Bovendien wordt u getraind
in het toepassen van sokratische gesprekstechnieken, waaronder sokratisch
coachen en moreel beraad.

Doelgroep en toelating

Deze opleiding is bestemd voor directie, hr- en bmw management, coaches,
trainers, adviseurs en iedereen die op zoek is naar zin en betekenis. Filosofische
voorkennis is niet vereist. U wordt geacht de basisvaardigheden van leiding
geven en coachen te beheersen.

Op woensdag 2 december 2015 vindt een kosteloze voorlichtingsbijeenkomst
plaats bij de ISVW. Deze start om 17.00 uur en eindigt om 18.00 uur. U kunt
zich aanmelden via receptie@isvw.nl. 

Theoretisch deel

• Plato en de ziel; persoonlijke en collectieve drijfveren.
• Sokrates, het Symposium; Eros als drijvende kracht achter het individu en het

collectief. Ieders potentie om te scheppen.
• Het agoramodel van René Gude en Peter Sloterdijk; zin als ambacht, de leefsfe-

ren en trainingspraktijken.
• Nietzsche en amor fati, over verantwoordelijkheid nemen en onder ogen zien.
• Spinoza’s gedachtegoed over denkfouten en emotiemanagement om tot effec-

tiever handelen te komen.
• Aristoteles’ deugdenethiek als visie op het goede leven.
• David Bohm over denken als obstakel.
• Jidduh Krishnamurti over betekenis en verbinding.
• Hannah Arendt en het begrip nataliteit als principe voor politiek handelen en

het benutten van de tussenruimte in organisaties.

Bouwstenen voor zinvol werken
Docenten

Hoofddocent is
Marlou van Pa-
ridon. Zij stu-
deerde Philoso-
phy of Manage-
ment and

Organizations aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam. Zij werkte ruim
25 jaar in managementfuncties bij
overheid en bedrijfsleven. In 2012
verscheen haar boek de ZIN aan
het werk, over betekenis geven in
werk en organisaties.

Dr. Erno Eskens
is programma-
directeur en uit-
gever bij de In-
ternationale
School voor

Wijsbegeerte. In 1992 was hij 
betrokken bij de oprichting van 
Filosofie Magazine, het tijdschrift
waarvan hij later hoofdredacteur
werd. In 2015 publiceerde hij Beest-
achtige geschiedenis van de filosofie.

Dr. Miriam van
Reijen doceerde
jarenlang aan
verschillende
universiteiten en
hogescholen. Zij

is bestuurslid van de Vereniging
Het Spinozahuis en lid van de Ver-
eniging voor Filosofische Praktijk
(VFP). Zij schreef onder meer Spi-
noza in bedrijf: van passie naar actie
(2013).

Dr. Laurens ten
Kate is filosoof
en theoloog. Hij
is thans verbon-
den aan de Uni-
versiteit voor Hu-

manistiek te Utrecht als universitair
hoofddocent godsdienstfilosofie
en religiestudies.
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Data
• Maandag 25 en dinsdag 

26 januari 2016
• Maandag 29 februari en 

dinsdag 1 maart 2016
• Maandag 4 en dinsdag 5 april

2016

Aanvang maandag 09.30 uur – 
dinsdag 16.00 uur einde.

Deelname
De deelnamekosten zijn 
€ 2.964,25 (inclusief  het boek De
ZIN aan het werk, 3x overnachting
in een comfortkamer met ontbijt,
3x diner met wijn, 6x lunch en 
koffie/thee). 
U kunt de beroepsopleiding ook
volgen zonder op Landgoed ISVW
te overnachten. Dan zijn de deel-
namekosten € 2.637,25.

Praktisch deel

• Het sokratische gesprek en het sokratisch coachen; methodieken voor indivi-
duele en collectieve begeleiding waarbij vrije ruimte ontstaat tussen gespreks-
partners. Zó dat de ander verantwoordelijkheid gaat nemen voor eigen hande-
len, spreken en betekenis geven.

• Moreel beraad, een variant op het sokratisch gesprek; reflecteren op eigen waar-
den en de waarden van de organisatie.

• Persoonlijke blauwdruk. Deelnemers werken in de loop van de opleiding aan
een persoonlijke blauwdruk waarin eigen bronnen van zin en betekenis, kwa-
liteiten en loopbaanankers, waarden, doelen en dromen zichtbaar worden.

• Ethisch kompas. Werken met de kardinale deugden.
• Toepassen van theorie op eigen thematiek.
• Integratie van disciplines.
• Certificering.

Module 1: Bronnen van zin en betekenis

Gastdocent is dr. Erno Eskens. Hij behandelt het agoramodel van René Gude en
Peter Sloterdijk.

Module 2: Vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding

Gastdocent is dr. Miriam van Reijen. Zij behandelt Spinoza’s gedachtegoed over
denkfouten en emotiemanagement om tot effectiever handelen te komen.

Module 3: De kaders en de tussenruimte

Gastdocent is dr. Laurens ten Kate, filosoof en theoloog. Hij behandelt Hannah
Arendt en het begrip nataliteit als principe voor politiek handelen en het be-
nutten van de tussenruimte in organisaties.

Tijdsinvestering

U wordt verzocht tussentijds aan opdrachten te werken. De extra studietijd be-
draagt ca. 4 uur per opleidingsblok. De opleiding wordt afgesloten met een cer-
tificaat waartoe een examen wordt afgenomen op de laatste opleidingsdag.
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Docent
Rogier Huffna-
gel studeerde
westerse en oos-
terse filosofie en
had een interna-
tionale carrière

in het bedrijfsleven die hij combi-
neerde met vele retraites in India.
Hij begeleidt al meer dan twaalf
jaar als executive coach professio-
nals en topexecutives, de hele
mens in de professie. Rogier inspi-
reert mensen om zich te openen
en zichzelf en hun talenten te ont-
dekken en te leven. Hij begeleidt
transities en is klankbord, adviseur
en vriend voor mens en organisa-
tie.

In deze indringende masterclass gaan wij het ‘avontuur van ons bewustzijn’
aan. Een persoonlijke ontdekkingsreis naar wie we zijn, naar ons leiderschap
en vooral naar ons vrij zijn en onze inspiratie. Een integrale benadering waarin
wijzelf en onze ervaring centraal staan en niet de theorie.

Wij creëren deze wereld en marktorde met ons denkvermogen, maar kunnen
de ontwikkelingen met datzelfde denkvermogen steeds moeilijker hanteren.
Het lijkt telkens ingewikkelder om oplossingen te vinden voor de complexe
vraagstukken waarmee we worden geconfronteerd. Alles wat zeker lijkt, blijkt
niet langer zeker. De wereld daagt ons uit te veranderen, om verder te kijken en
tot nieuwe oplossingen te komen. Om onszelf en de wereld geestelijk te verhef-
fen. Hiertoe lijkt een nieuwe visie op onszelf en de wereld nodig. Een nieuwe
visie op leiderschap wellicht.

Maar wat is krachtig leiderschap eigenlijk? Leiderschap draait om onszelf als
leider en om de visie die we hebben op onze organisatie en de wereld. Vertegen-
woordigen wij zelf de veranderingen die nodig zijn in de wereld, zijn wij open
en onbevangen, kunnen wij verbinden en inspireren? Wij hebben zelf de sleu-
tel in handen. ‘Ken jezelf’ stond al boven het orakel van Delphi. Door onszelf te
onderzoeken worden wij ons bewust van wie we zijn. Onze essentie ligt immers
altijd al in onszelf besloten. Alles draait om de juiste balans, tussen ons li-
chaam, ons gevoel, onze ratio en intuïtie. Balans voorkomt eenzijdigheid; het
geeft ons vitaliteit en het vermogen te verbinden en te inspireren. Balans be-
paalt in hoge mate ons succes en geluk.

Wie wij zijn vormt de motivatie van al ons handelen. In ons handelen zijn we
vrij. Maar hoe bewust zijn wij van ons vrij zijn? Verstaan we de kunst om ons-
zelf te ontdekken en onze talenten te ontwikkelen? Weten wij wat ons uniek
maakt, wat onze maat en waarde is in de wereld? De wereld heeft leiders nodig
die zich hiervan bewust zijn. Waar sta jij? Je kunt veel betekenen, als leider, als
mens!

Programma

Het programma wordt vloeiend opgebouwd gedurende vier modules van tel-
kens twee dagen.
Rogier Huffnagel neemt ons mee in dit avontuur en deelt zijn eigen levenserva-
ring. Stap voor stap bevragen we onszelf en de ander. Door dit bevragen ‘ope-
nen’ we ons bewustzijn, waarin alles besloten ligt. Het doel is zelfinzicht en ge-
waarwording, vrij zijn in alles wat we doen. Dit geeft geestelijke lenigheid en
maakt het ons mogelijk om een breder palet van onszelf in ons handelen in te
zetten en daarmee te inspireren en te excelleren.

Module 1 gaat om het onderzoeken van de aard van ons bewustzijn. De ver-
schillende vormen van onze intelligentie en de werking van onze ‘mind’, die
bestaat uit onze gedachten en overtuigingen waarmee we onze wereld kleuren.

‘Wie ben ik als leider?’
Avontuur, reflectie en coaching

BEROEPS
OPLEIDINGEN

Praktische filosofie



23ISVW PROGRAMMAGIDS BEROEPSOPLEIDINGEN

Module 2 draait om ons eigen verhaal, de thema’s van onze levenslijn en de
rode draad in ons leven. Ook beschouwen we onze talenten en vaardigheden
die we gebruiken in ons dagelijks handelen en we vragen ons af hoe we deze in-
zetten.

Module 3 staat in het teken van het onderzoeken van ons leiderschap en onze
professionele thema’s. Wie zijn wij in onze rol en welke overtuigingen stimule-
ren of beperken ons? Wat is onze motivatie en waar zit de kracht van onze im-
puls? Hoe geven we daarmee ons leven en leiderschap vorm?

Module 4 draait om vrij zijn en inspiratie, om onze levenslessen, bezieling,
visie op onszelf en ons leiderschap. Wat is onze affirmatie die richting geeft
aan wie we zijn en wat we doen?

Aanpak

Persoonlijk onderzoek wordt afgewisseld met experimentele oefeningen,
groepsdialogen en inspirerende verhandelingen vanuit verschillende tradities.
Rode draad vormt zelfreflectie en uitwisseling, waarbij ook de kracht van medi-
tatie en stilte wordt ervaren. Voorbereiding is niet nodig, onbevangenheid wel.

Coaching

Aanvullend aan de masterclass voert Rogier met iedere deelnemer een tweetal
coachinggesprekken ter verdieping van het zelfinzicht en om nader in te gaan
op individuele thema’s.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor iedereen die een urgentie voelt om te werken
aan professioneel en persoonlijk leiderschap.

Tijdsinvestering

De masterclass kent vier modules van telkens twee dagen. De eerste dag heeft
drie dagdelen, de tweede dag twee dagdelen

Data
• Maandag 1 en dinsdag 2 februari

2016
• Maandag 29 februari en dinsdag

1 maart 2016
• Maandag 29 en dinsdag 30 maart

2016
• Maandag 25 en dinsdag 26 april

2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
dinsdag 17.00 uur einde.

Deelname
De deelnamekosten zijn € 4.600,-
(inclusief twee coaching-gesprek-
ken, 4x overnachting in een 
comfortkamer met ontbijt, 4x diner
met wijn, 8x lunch en koffie/thee).
U kunt de beroeps-opleiding ook
volgen zonder op Landgoed ISVW
te overnachten. Dan betaalt u 
€ 4.164,-.
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Docenten
Hoofddocenten zijn Peter van 
Dijken en Jan Marten Visser. 

Peter van Dijken
werkte vijftien
jaar als huisarts
en is momenteel
universitair do-
cent aan de

RUG/UMCG bij de vakgroep huis-
artsgeneeskunde. Zijn aandachts-
gebieden zijn professionele bege-
leiding en competentie-ontwikke-
ling in medisch onderwijs.

Jan Marten 
Visser studeerde
wijsbegeerte in
Leiden. Hij
werkte op direc-
tieniveau in het

bedrijfsleven en volgde daarnaast
diverse opleidingen tot coach en
counsellor. Momenteel doet hij on-
derzoek naar de wijsgerige voor-
onderstellingen van het neolibera-
lisme.

Dr. Jan Keij is
(voormalig) on-
derwijzer en filo-
soof. Hij promo-
veerde op Em-
manuel Levinas

aan de Universiteit van Amster-
dam. Hij verzorgt cursussen en le-
zingen voor de ISVW, de KNMG en
het Humanistisch Verbond.

Dr. Eite Veening
is een van de
grondleggers
van de filosofi-
sche consultatie
in Nederland. Hij

was docent/ manager in tal van
opleidingen in de zorg en had
ruim vijfentwintig jaar een eigen fi-
losofische praktijk.

Als zorgprofessional wordt u vaak dermate opgeslokt door de werkdruk dat er
geen tijd is voor reflectie op de dagelijkse praktijk. Wat willen we eigenlijk be-
reiken en waarom? Zijn we goed in wat we proberen te bereiken? Wat vraagt de
maatschappij van ons? Zijn dat reële doelen? Wat zijn de strategische kaders
van de moderne geneeskunde? Wat zijn de basale aannames achter het idee
van marktwerking in de zorg? Hoe willen mensen eigenlijk oud worden? Wan-
neer wordt leven lijden? Wat is het mensbeeld achter het maatschappelijke
debat rondom euthanasie?

Als deze en andere vragen uw interesse hebben, is deze leergang de manier om
grip te krijgen op de dilemma’s van de zorg en een kans om met vakgenoten
uw kennis en competenties te verbreden en verdiepen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die een professionele bijdrage wil leveren
aan het maatschappelijke debat over de belangrijke thema’s in de gezondheids-
zorg, zoals:
• Beleidsmakers en leden van raden van bestuur
• (Para)medische professionals die meedenken en meebeslissen over beleid
• (Para)medische professionals die de grote thema’s willen leren kennen

Voor medische professionals: ABAN-accreditatie voor deze leergang wordt aangevraagd bij
GAIA.

Doelen van de leergang

• We analyseren met u de argumenten rondom grote thema’s in de gezond-
heidszorg.

• U wordt getraind in thinking hard in de gezondheidszorg. We vergroten uw
conceptuele denkkracht en uw vermogen om argumentatiestructuren te ana-
lyseren. U krijgt een ‘zintuig’ voor verzwegen aannames.

• U leert de historische en intellectuele achtergrond rond een aantal belang-
rijke thema’s kennen. U leert de maatschappelijke context waarin denkbeel-
den opkwamen kennen en krijgt daarmee meer zicht op de geldigheid van
deze ideeën.

Inhoud en opbouw van de leergang

Module 1: ziekte en gezondheid

Begrippen als ziekte en gezondheid zijn aan verandering onderhevig. Deze ver-
anderingen kunnen samenhangen met een veranderend mensbeeld, maar
komen ook tot stand door een andere organisatie van de zorg en de spelers op
de zorgmarkt. Deze eerste module geeft u een overzicht van de historie van
ziekte, gezondheidszorg en de doelen van de geneeskunde, en reflecteert met u
op belangrijke trends binnen het vakgebied.
Gastdocent: dr. Eite Veening

Filosofie en gezondheidszorg 
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Module 2: marktwerking in de gezondheidszorg: zorgorganisatie en alternatieve
benaderingen

In deze module nemen we de organisatie van gezondheidszorg onder de loep.
Hoe is onze gezondheidszorg georganiseerd? Is zorg een markt? Wat is de in-
vloed van commerciële partijen op die markt? Wat voor mensopvatting gaat
schuil achter de gemaakte keuzes?

Module 3: de doelen van de geneeskunde

In deze module concentreren we ons op de doelen van de geneeskunde en de
gezondheidszorg in het algemeen. Wat zijn die doelen en worden ze gehaald?
Wat zegt de moderne focus op preventie eigenlijk over onszelf? Wat zijn de oor-
zaken en gevolgen van de medicalisering van de samenleving? En hoe ziet de
toekomst van de geneeskunde en de gezondheidszorg eruit? We schenken aan-
dacht aan het denken van filosofen als Ivan Illich, Michel Foucault, Thomas
Szasz en Hans Achterhuis.
Gastdocent: dr. Eite Veening

Module 4: kwaliteit van leven

Het begrip ‘kwaliteit van leven’ is een belangrijk concept in veel medische be-
sluitvorming, zeker rond terminale patiënten. Wat verstaan we onder dit con-
cept en wie bepaalt dat? Hoe verhoudt de mens zich tot het lijden en de dood
en hoe veranderde dat in de loop van de geschiedenis? We besteden aandacht
aan Oudgriekse denkers, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Emma-
nuel Levinas en aan verschillende ethische theorieën.
Gastdocent: dr. Jan Keij

Welke tijdsinvestering vraagt de cursus van u?

Elk van de vier modules begint dinsdagavond om 17:00 uur en eindigt de vol-
gende dag om 17:00 uur. Tussen de modules zijn er (beperkt) thuisopdrachten,
die de kwaliteit en diepgang van de bijeenkomsten verbeteren. Iedere module
vraagt ongeveer vier uur aan voorbereiding.

Netwerk

Deze leergang wil ook professionals en bestuurders in het veld van de gezond-
heidszorg bij elkaar brengen. Hiertoe levert elke deelnemer vooraf aan de cur-
sus een profiel en zijn of haar persoonlijke leerdoelen in. Zo kunnen deelne-
mers elkaar beter leren kennen.

Afronding en certificaat

Het is mogelijk om de opleiding met een certificaat af te ronden. Hiertoe wordt
naast de vier modules een aantal aanvullende eisen gesteld: een portfolio met
reflecties op de aangeboden thema’s en een filosofisch paper.

Data
• dinsdag 16 en woensdag 

17 februari 2016
• dinsdag 22 en woensdag 

23 maart 2016
• dinsdag 12 en woensdag

13 april 2016
• dinsdag 10 en woensdag

11 mei 2016

Aanvang dinsdag 17.00 uur  –
woensdag 17.00 uur einde.

Deelname
De deelnamekosten zijn € 3.991,-
(inclusief 4x overnachting in een
comfortkamer met ontbijt, 4x diner
met wijn, 4x lunch en koffie/thee).
U kunt de beroepsopleiding ook
volgen zonder op Landgoed ISVW
te overnachten. Dan zijn de deel-
namekosten € 3.555,-
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Docenten 
Steven de Waal
is een ervaren
bestuurder en
adviseur. Hij is te-
vens oprichter
en eigenaar van

de private denktank Public SPACE.
Steven verzorgt op dag 1 ter inspi-
ratie en prikkeling een lezing over
maatschappelijk leiderschap.

Teresa Cardoso
Ribeiro is politi-
coloog/ be-
stuurskundige
verbonden aan
PBLQ Centrum

voor Strategie en Leiderschap,
waar zij organisatieadvies geeft,
programma’s maakt en trainingen
verzorgt. Zij is auteur van De Infor-
matieparadox en De Zorg van het
Lokaal bestuur. 

Jan Flameling is
filosoof, werkt als
docent aan de
Internationale
School voor
Wijsbegeerte en

geeft trainingen in morele oor-
deels-vorming (en leiderschap) bij
de overheid en in de gezondheids-
zorg.

Aan bestuurders en hun organisaties worden paradoxale eisen gesteld. Van hen
wordt verwacht dat zij met hun technische kwaliteiten (steeds weer en nog
meer) efficiënt en effectief zijn. Anderzijds moeten zij flexibel zijn, weten hoe
je meebeweegt met de maatschappelijke, politieke en economische dynamiek
en zelf verantwoordelijkheid dragen voor morele keuzes die zich voordoen. Be-
stuurders moeten niet alleen gewoon besturen, maar ook medemenselijk zijn
en met gevoel voor bijzondere omstandigheden opereren. Van hen wordt ver-
wacht dat zij hoogwaardig presteren en altijd het goede voorbeeld zijn.

Volgens Steven de Waal is dat juist nu extra lastig, omdat er gelijktijdig twee
tegenstrijdige bewegingen plaatsvinden.

Enerzijds zitten we middenin de transformatie van de verzorgings- en verzeke-
ringsstaat, ogenschijnlijk op basis van een nieuw paradigma, namelijk een pa-
radigma dat een grotere rol inhoudt voor actief burgerschap. Tegelijk worden
de bestaande maatschappelijke ondernemingen steeds verder in overheidsre-
gels en overheidstoezicht ingesnoerd en daardoor juist ontdaan van hun wor-
tels in en partnership met actief burgerschap. Die liggen echter aan de basis
van hun oorsprong (het particuliere initiatief) en hun huidig wettelijk erkende
positie als uniek Nederlandse publiek/private constructie. Dit insnoeren heb-
ben we de laatste tijd gezien rond woningcorporaties (domeiningreep, woonau-
toriteit, bestuurderstoets), pensioenfondsen (beheer- beleggings- en rekenregels
vanwege de financiële crisis), onderwijs- en zorginstellingen (uitkomst debatten
over problemen in verpleeghuizen en falen, zoals Ruwaard van Putten, Phila-
delphia en MeaVita). Telkens is de door financieel-economische parameters be-
paalde beweging er een naar meer regels, meer inperking en verantwoording
en meer overheidstoezicht; er is dus geen vertrouwen in hun eigen herstellend
vermogen en ook niet in hun wortels in hedendaags actief burgerschap.

Volgens Jan Flameling en Teresa Cardoso Ribeiro biedt meer kennis van Aristoteles ook
2500 jaar later een effectief handelingsperspectief.

In de publieke opinie is er momenteel allerminst sprake van: “Bestuurder, jij
deugt!”. Wellicht kunnen hedendaagse bestuurders wat leren van hun Oud-
griekse collega Aristoteles, de filosoof die zich in de 4e eeuw v. Chr. voor de taak
gesteld zag het bestuur van de stadstaat Athene te reorganiseren. Zijn oplossing
luidde: Volg een training waarin je een houding eigen maakt die je in staat stelt om tus-
sen twee uitersten het juiste midden te houden. Als het je lukt, dan mag je jezelf voortreffe-
lijk noemen. Deugen leer je door te oefenen, door vrijmoedig te spreken over kwesties waar-
mee je geconfronteerd wordt. Als bestuurder deugen, leer je door ervaringen op te bouwen,
deze steeds weer met anderen te delen en te spiegelen en soms door over gemaakte fouten
verantwoording af te leggen. 

Wij nodigen u van harte uit om Aristoteles te volgen. In 24 uur helpen wij u
daar graag bij in samenspel met de andere deelnemende bestuurders. Met ons
zet u een eerste stap. U komt tot een propositie die antwoord geeft op de vraag:

Waardegeladen Besturen
Naar een Aristotelische benadering van het bestuur, waarbij 
besturen en deugen bewust hand in hand gaan.

BEROEPS
OPLEIDINGEN

Praktische filosofie
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hoe geef ik, in aanvulling op de bestuurlijke ervaring en technische kwaliteiten
die ik reeds in huis heb, op Aristotelische wijze concreet vorm aan waardegela-
den besturen in mijn bestuurlijke praktijk?

Programma

Dag 1: De waarde(n) van bestuurders

16.30 – 17.00 uur Inloop met een hapje
17.00 – 18.00 uur Kennismaking en uitwisseling van bestuurlijke uitda-

gingen
18.00 – 20.00 uur Key note Steven de Waal
20.00 – 21.30 uur We praten verder tijdens een gezamenlijk diner

Overnachting op Landgoed ISVW

Dag 2: Durven is deugen

Vanaf  7.00 uur Ontbijt
09.00 – 10.00 uur Introductie Aristoteles – van Athene naar Den Haag
10.00 – 10.30 uur Presentatie morele oordeelsvorming
10.30 – 11.00 uur Inventarisatie van bestuurlijke dilemma’s
11.00 – 12.30 uur Morele oordeelsvorming in kleine kring
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Plenaire bespreking morele oordeelsvorming
14.30 – 16.30 uur Individuele morele proposities bespreken o.l.v. Jan,

Steven en Teresa
16.30 – 17.00 uur Afsluiting

Data
De data worden vastgesteld zodra
voldoende deelnemers interesse
hebben getoond.

Deelname
€ 1.490,- (inclusief 1x overnachting
in een comfortkamer met ontbijt,
1x diner met wijn, 1x lunch en kof-
fie/thee). U kunt uw interesse in 
de opleiding kenbaar maken via
info@isvw.nl.
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‘Denken’ is als menselijke activiteit zo vanzelfsprekend en alledaags dat de
vraag naar de kwaliteit van het denkwerk weinig wordt gesteld. Toch is het
de kwaliteit van het denkproces die bepalend is voor de uitkomst(en) van het
denken. Ze is van grote invloed op het leven van degene die denkt en op zijn
of haar omgeving.

Problemen in het den-
ken of het gebrek aan
een passend intellectu-
eel instrumentarium
kunnen redenen zijn
om de hulp van een filo-
sofisch consulent, een
vak-denker, in te schake-
len. Tijdens de consul-
ten denkt de filosoof
mee met de bezoeker
van de praktijk over de
problemen en puzzels
die voortkomen uit het
leven van die bezoeker.
Mensen zijn ook wel-
kom om ‘gewoon’ over
een bepaald onderwerp
dieper na te denken
onder begeleiding van
een vak-denker. Mis-
schien heeft u behoefte
om zich een tijdje uit
het dagelijks leven
terug te trekken om zich te beraden op moeilijke beslissingen of complexe
denkklussen uit te voeren.

De filosofische retraite biedt hier alle gelegenheid voor. Een filosofische re-
traite kan tevens worden ingezet om bijvoorbeeld aan een boek te werken of
aan andere soorten teksten. De filosofisch consulent staat u graag bij.

Voor meer informatie, 
neem gerust contact op met
André de Vries, filosofisch
consulent van de ISVW. 
Hij is te bereiken via
andre.de.vries@isvw.nl.

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

Filosofische retraite
André de Vries

Dr. André de Vries promoveerde
in Groningen (RUG) op een revisie
van Poppers driewereldentheorie
en volgde de opleiding tot hoor-
nist aan het conservatorium van
de Hogeschool voor de Kunsten
(Arnhem). 

Even denken. 
Op gesprek bij 
de filosoof

André de Vries

Uitleg over het filosofisch
consult en de filosofische
retraite. Geschikt voor
mensen die in dialoog
met een vakdenker le-
vensvraagstukken willen
doordenken.
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Aardse mystiek

Aardse mystiek is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van
een God of een heilig geschrift. Zij ontplooit zich op grond van de dimensies
van het aardse bestaan, zoals ruimte, tijd, kleur en klank, goedheid, liefde en
eenheid. Zij komt voort uit verwondering over het bestaan en uit een besef van
de grenzen van de rationaliteit.

Denkers uit de oudheid keken verwonderd naar de kosmos, terwijl moderne
denkers het bestaans- of zijnsmysterie proberen te denken. In deze cursus be-
spreken we de filosofische bronnen van aardse mystiek. Bij klassieke denkers
als Anaximander, Heraclitus, Parmenides, Aristoteles, Epicurus, Zeno en Mar-
cus Aurelius zien we vormen van kosmisch bewustzijn en een daarop geba-
seerde levenskunst. Bij moderne denkers als Kant, Nietzsche, Heidegger en
Wittgenstein zien we een diepgaande reflectie op moraliteit, authenticiteit en
existentie.

We ontwikkelen een filosofische positie vanuit deze denkers. Ook gaan we te
rade bij schilderijen en gedichten om onze ervaringen te onderzoeken. De do-
cent vertelt, en geeft gelegenheid tot vragen en interactie. Deze cursus wil laten
zien dat er zoiets bestaat als een aardse mystiek die in harmonie is met het re-
delijke denken en met eisen van moraliteit.

Data
• Zondag 27 t/m woensdag 

30 december 2015

Aanvang zondag 12.30 uur –
woensdag 17.00 uur einde.

Deelname
Arrangement 1: € 634,- (inclusief
3x diner met wijn, 4x lunch en 
koffie/thee)
Arrangement 2: € 770,50 
(arrangement 1 + 3 x standaard-
kamer met ontbijt)
Arrangement 3: € 823,- 
(arrangement 1 + 3 x comfort-
kamer met ontbijt)

Docent
Arnold
Ziegelaar stu-
deerde natuur-
kunde en wijsbe-
geerte aan de
Universiteit Lei-

den. Sinds 2007 is hij docent gods-
dienstfilosofie aan de theologische
opleidingen van Hogeschool In-
Holland. In 2015 verscheen zijn
boek Aardse mystiek.

Levenskunst

FILOSOFIE
WEEK

Aardse mystiek Inleiding in de filosofie 
van de verwondering

Arnold Ziegelaar

Bestaat er zoiets als aardse mystiek - een levensbeschouwing die niet zweverig is en die in
harmonie is met het redelijke denken? Filosoof Arnold Ziegelaar betoogt van wel. In de
loop van de geschiedenis hebben tal van filosofen verslag gedaan van eenheidservarin-
gen, kosmische ervaringen of ervaringen van tijdelijke eeuwigheid. Ze verwerkten deze er-
varingen in hun filosofie van de levenskunst.  Vrijwel alle grote denkers hadden oog voor
wat Ziegelaar ‘het bestaansmysterie’ noemt. Klassieke denkers keken verwonderd naar de
kosmos, terwijl moderne denkers het bestaansmysterie proberen te naderen met termen
als existentie, authenticiteit en moraliteit. Voortbouwend in deze traditie ontwikkelt Ziege-
laar een kleine filosofie van de verwondering.

288 blz. | paperback met flappen | €  27,50 
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Waar zijn ze? De zoektocht naar 
buitenaards leven
Aan sterrenkundigen worden drie vragen altijd gesteld: wat was er voor de oer-
knal? Wat is een zwart gat? Bestaat er buitenaards leven?

In deze week gaan prominente wetenschappers in op de vraag naar buitenaards
leven. Prof. Mike Garrett  internationaal bestuurder van het SETI-programma
(Search for ExtraTerrestrial Intelligence) spreekt over de huidige stand van
zaken in de zoektocht. We bekijken een documentaire, die speciaal voor deze
kerstweek is gemaakt, van prof. Ewine van Dishoeck, wereldwijd de meest geci-
teerde onderzoeker op het gebied van astrochemie. Ook spreken drie experts
over communicatiemogelijkheden met buitenaards leven. Want stel dat ze er
zijn en dat wij hen vinden, hoe gaan we dan communiceren?

Het programma zal onder leiding staan van spreekstalmeester prof. Vincent
Icke, die ook eigen lezingen geeft over het heelal en zijn leefbaarheid. Samen
met filosoof Ed Weijers verheldert hij daarnaast de materie voor het publiek. Er
zijn immers ook altijd genoeg filosofische vragen te stellen.

Data
• Zondag 27 t/m woensdag 

30 december 2015

Aanvang zondag 10.30 uur –
woensdag 17.00 uur einde

Deelname
Arrangement 1: € 786,- (inclusief 
3 x diner met wijn, 4x lunch en 
koffie/thee)
Arrangement 2: € 922,50 
(arrangement 1 + 3 x standaard-
kamer met ontbijt)
Arrangement 3: € 975,- 
(arrangement 1 + 3 x comfort-
kamer met ontbijt)

Docenten
Prof. dr. Johan
Bolhuis is hoog-
leraar Cognitieve
Neurobiologie
aan de Universi-
teit Utrecht. In

2013 publiceerde hij samen met
taalkundige Martin Everaert het
boek Birdsong, Speech, and Langu-
age, over de opvallende overeen-
komsten tussen vogelzang en
menselijke taal.

Prof. dr. Mike
Garrett is sinds
2007 directeur
van ASTRON, het
Nederlands insti-
tuut voor radio-

astronomie dat behoort tot de we-
reldtop van de radioastronomie.
Daarnaast is hij als buitengewoon

hoogleraar verbonden aan de Uni-
versiteit van Leiden.

Prof. dr. Vincent
Icke is hoogle-
raar theoretische
sterrenkunde
aan de Universi-
teit Leiden en

bijzonder hoogleraar kosmologie
aan de Universiteit van Amster-
dam. In het voorjaar van 2016 ver-
schijnt zijn boek Einsteins origami
bij ISVW Uitgevers.

Charlotte Lem-
mens Icke stu-
deerde Neder-
lands aan de Uni-
versiteit van
Amsterdam en

deed een PAO Innovative Manage-
ment aan de UU. Verder is zij publi-

cist en oprichter van Wisselkunst.
Daarnaast is zij een actief bestuur-
der, conceptontwikkelaar, initiator,
filmer en toezichthouder.

Ed Weijers stu-
deerde wijsbe-
geerte in Leiden
en voltooide de
eerstegraads le-
rarenopleiding

aan de Universiteit Utrecht. Sinds
1991 is hij betrokken bij Centrum
Kinderfilosofie Nederland, waarvan
hij in 2006 voorzitter werd.

Wetenschap

FILOSOFIE
WEEK
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Data
• Maandag 22 t/m vrijdag 

26 februari 2016

Aanvang maandag 10.00 uur – 
vrijdag 15.30 uur einde.

Deelname
Arrangement 1: € 998,- (inclusief
4x diner met wijn, 5x lunch en 
koffie/thee)
Arrangement 2: € 1.180,- 
(arrangement 1 + 4x standaard-
kamer met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.250,- 
(arrangement 1 + 4x comfort-
kamer met ontbijt)

Docenten
Prof. dr. Carlo
Beenakker is
sinds 1992
hoogleraar in de
theoretische na-
tuurkunde aan

de Universiteit Leiden. In 1997 won
hij de Nationale Wetenschapsquiz.
In 1999 kreeg Beenakker de Spino-
zapremie van NWO.

Prof. dr. Frank
Linde deed zijn
promotieonder-
zoek in Californië
en werkte bij
CERN. Na een

professoraat aan de Universiteit
van Amsterdam werd hij directeur
van het Nikhef, het nationaal insti-
tuut voor subatomaire fysica. Sinds
januari 2015 is Frank Linde voorzit-
ter van APPEC (de General Assem-
bly van het Europese Consortium
voor Astrodeeltjesfysica).

Prof. dr. Mike
Garrett is sinds
2007 directeur
van ASTRON, het
Nederlands insti-
tuut voor radio-

astronomie dat behoort tot de we-
reldtop van de radio-astronomie.
Daarnaast is hij als buitengewoon
hoogleraar verbonden aan de Uni-
versiteit van Leiden.

Prof. dr. Vincent
Icke is hoog-le-
raar theoreti-
sche sterren-
kunde aan de
Universiteit Lei-

den en bijzonder hoogleraar kos-
mologie aan de Universiteit van
Amsterdam. In het voorjaar van
2016 verschijnt zijn boek Einsteins
origami bij ISVW Uitgevers.

Charlotte Lem-
mens Icke stu-
deerde Neder-
lands aan de Uni-
versiteit van
Amsterdam en

deed een PAO Innovative Manage-
ment aan de Universiteit Utrecht.
Verder is zij publicist en oprichter
van Wisselkunst. Daarnaast is zij
een actief bestuurder, conceptont-
wikkelaar, initiator, filmer en toe-
zichthouder.

Prof. dr. Gerard ’t
Hooft is een Ne-
derlandse na-
tuurkundige. Hij
wordt be-
schouwd als

toonaangevend in de theoretische
natuurkunde en won in 1999 de
Nobelprijs. Hij is hoogleraar aan de
Universiteit Utrecht en is ambassa-
deur van het Nederlandse Mars
One-project. ’t Hooft is Comman-

deur in de Orde van de Neder-
landse Leeuw en Officier in het
Franse Legioen van Eer.

Dr. Marcel Vonk
is een Neder-
lands natuurkun-
dige en poker-
speler. Hij won
op 5 juli 2010 het

$1,000 buy-in No-Limit Hold’em-
evenement (‘Event #54 ) van de
World Series of Poker 2010 en ver-
diende daarmee 570.960 dollar.

Ed Weijers stu-
deerde wijsbe-
geerte in Leiden
en voltooide de
eerstegraads le-
rarenopleiding

aan de Universiteit Utrecht. Sinds
1991 is hij betrokken bij Centrum
Kinderfilosofie Nederland, waarvan
hij in 2006 voorzitter werd.
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Vanwege de grote belangstelling voor de allereerste Frontiers of Physics-week
(in oktober 2015), organiseert de ISVW voor de tweede keer een grote natuur-
kundeweek. In deze week praten topwetenschappers u een week lang bij over
de nieuwste ontwikkelingen in de natuurkunde.

In de ochtenden verzorgt prof. Vincent Icke colleges over nieuwe theorieën,
waarin hij aandacht besteedt aan onder meer: de zwaartekracht, quanta, sym-
metrie, het ontstaan van het zonnestelsel, de relativiteitstheorie en de zoek-
tocht naar buitenaards leven. In de middagen maakt u kennis met andere top-
fysici. Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft, grondlegger van ‘het standaardmo-
del’, spreekt over elementaire deeltjes en de ‘theorie van alles’, Marcel Vonk
praat u bij over de snaartheorie (ja, hij gaat u ook vertellen hoe hij met wiskun-
dig inzicht ruim een half miljoen won bij een pokercompetitie);  Spinozaprijs-
laureaat Carlo Beenakker spreekt over de wonderbaarlijke eigenschappen van
grafeen, de (on)mogelijkheden van tijdreizen en Majorana-deeltjes. De sprekers
staan ook stil bij onverklaarde waarnemingen, onopgeloste problemen en wat
er nu nodig is om binnen één mensenleven verder te komen.

In de avonden bekijken we enkele documentaires en films (o.a. Einstein’s Light
van Nickolas Barris). Filosoof Ed Weijers ondervraagt de verschillende sprekers
over de filosofische betekenis van hun ontdekkingen. De colleges, begeleid en
opgenomen door Charlotte Lemmens, zijn toegankelijk voor iedereen met een
actieve belangstelling voor natuurkunde.

Wetenschap

FILOSOFIE
WEEK
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Data
• Maandag 2 t/m vrijdag 6 mei

2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
vrijdag 17.00 uur einde.

Deelname
Arrangement 1: € 872,- (inclusief
4x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 1.054,- 
(arrangement 1 + 4x standaard-
kamer met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.124,- 
(arrangement 1 + 4x comfort-
kamer met ontbijt)

De ISVW presenteert: de geschiedenis van het universum en de mensheid, in
één week.. Eén vloeiend verhaal, eindigend met een blik op de toekomst.

Toonaangevende wetenschappers delen met u de centrale inzichten uit hun
vakgebied, zodat u grip krijgt op het grootste verhaal dat we als mens kunnen
vertellen. Prof. Vincent Icke start bij de Big Bang en maakt u wegwijs in de ont-
wikkeling van sterren, planeten en natuurlijk de formatie van de planeet
aarde. Prof. Kroonenberg duikt de geologische geschiedenis van de aarde in en
zal inzichtelijk maken hoe de aarde werkt en hoe bijzonder ons huidige kli-
maat is. De evolutie van leven op aarde en hoe leven überhaupt is ontstaan zal
worden verzorgd door prof. Nico van Straalen. Met dr. Fred Spier kijken we naar
de ontwikkeling van de mens: wanneer liep de eerste mens rond en waar ont-
stonden de eerste samenlevingen? Met prof. Jos de Mul staan we stil bij de
maakbaarheid van de mens en de toekomst van Homo sapiens 3.0.

Big History 

Docenten
Prof. dr. Vincent
Icke is hoog-le-
raar theoreti-
sche sterren-
kunde aan de
Universiteit Lei-

den en bijzonder hoogleraar kos-
mologie aan de Universiteit van
Amsterdam. In het voorjaar van
2016 verschijnt zijn boek Einsteins
origami bij ISVW Uitgevers.

Prof. dr. Salo-
mon Kroonen-
berg is emeritus
hoog-leraar in de
toegepaste geo-
logie aan de TU

Delft. Van zijn hand verschenen
onder meer de boeken De mense-
lijke maat: de aarde over tienduizend
jaar (2006, herziene uitgave in
2008) en De binnenplaats van Babel

- Het raadsel van de spraakverwar-
ring (2014). In 2011 werd hij be-
noemd tot  Officier in de Orde van
Oranje Nassau.

Dr. Fred Spier is
universitair
hoofddocent
wereld- en
mensheids-ge-
schiedenis aan

de Universiteit van Amsterdam en
het Amsterdam University College.
Hij schreef Big History and the Fu-
ture of Humanity (2010).

Prof. dr. Nico
van Straalen is
hoogleraar diere-
cologie aan de
Vrije Universiteit
Amsterdam. In

zijn onderzoek is hij voornamelijk
geïnteresseerd in ecologische

kwesties. Hij schrijft een wekelijkse
column voor verschillende Neder-
landse dagbladen. 

Prof. dr. Jos de
Mul is hoogle-
raar filosofie van
mens en cultuur
aan de Erasmus
Universiteit Rot-

terdam. In 2002 werd zijn boek Cy-
berspace Odyssee bekroond met de
Socrates-Wisselbeker. Andere boe-
ken van zijn hand zijn De domesti-
catie van het noodlot (2006) en
Kunstmatig van nature (2014).

Wetenschap

FILOSOFIE
WEEK
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Data
• Maandag 2 t/m vrijdag 6 mei

2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
vrijdag 16.00 uur einde.

Deelname
Arrangement 1: € 800,- (inclusief
het boek Levinas in de praktijk, 
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet,
koffie/thee)
Arrangement 2: € 982,- 
(arrangement 1 + 4x standaard-
kamer met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.052,- 
(arrangement 1 + 4x comfort-
kamer met ontbijt)

De duistere en chaotisch lijkende geschriften van Levinas - oud-bezoeker van de
ISVW! - herbergen de diepzinnigste gedachten van de filosofie uit de 20e eeuw.
Die gedachten hebben geen betrekking op vrijblijvende abstracties, maar op
het concrete existeren. Ze bieden een grondige analyse van de wereld en een
goudmijn aan gedachten waarmee ieder zijn persoonlijke bestaan opnieuw kan
inrichten.

De zomerweek Een beeld van een mens was een klassieker onder de zomercur-
sussen. Talrijke malen is deze cursus tot grote tevredenheid van de cursisten ge-
geven. Het ‘wilde denken’ van Levinas wordt door Jan Keij in een strak geor-
dende systematiek blootgelegd, met daarnaast aandacht voor tekstlezing.

Voor iedereen die kennis wil maken met dit denken, maar ook voor iedereen
die ermee worstelt of die haar of zijn kennis over Levinas wil ophalen,  is deze
week heel geschikt. Binnen een week ver-ander-en door de filosofie van de
ander, binnen een week je leven laten opschudden, je vastgelopen gewoonte-
denken opschudden, dat is opnieuw mogelijk in mei 2016.

U krijgt deze week ouderwets, klassikaal onderwijs, de enig verantwoorde me-
thode om Levinas goed over te dragen. Dat onderwijs wordt aangenaam gelar-
deerd met PowerPoint en literaire citaten.

De inhoud van de cursus is gegrond op het boek Levinas in de praktijk. Dit boek is
inbegrepen in de cursusprijs en u krijgt het aan het begin van de cursus uitge-
reikt.

Een beeld van een mens. Inleiding
in de filosofie van Levinas

Docent 
Dr. Jan Keij was
15 jaar onder-
wijzer in het ba-
sisonderwijs, en
studeerde in
zijn vrije tijd filo-

sofie aan de Universiteit van Am-
sterdam (doctoraal 1985, cum
laude). In 1987 kreeg hij een pro-
motie-aanstelling als wetenschap-
pelijk onderzoeker aan diezelfde
universiteit. Heen en weer geslin-
gerd tussen zijn twee grote liefdes
in de filosofie, Nietzsche en Levi-
nas, koos hij na lang dubben voor
een promotie op de filosofie van
de Franse denker Emmanuel Levi-
nas.

Grote denkers

FILOSOFIE
WEEK
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Joris Voorhoeve was minister van buitenlandse
zaken ten tijde van het Srebrenica-drama. Inmiddels
is Voorhoeve lector aan het Haagse Hogeschool en
houdt hij zich bezig met de vraag wanneer het ge-
bruik van geweld legitiem is. Prof. dr. Hans Achter-
huis, vooraanstaand Nederlandse filosoof, schreef
na de val van de enclave van Srebrenica het boek Po-
litiek van goede bedoelingen, waarin hij zich over Sre-
brenica-kwestie boog. Ook Achterhuis is al jaren ge-
fascineerd door de vraag wanneer geweld legitiem
is. In het filosofisch café van de Vrienden treffen de
twee geweldsexperts elkaar voor het eerst. Onder
leiding van Paul Troost gaan zij met elkaar in ge-
sprek.

Datum
• Zondag 15 november 2015. Aanvang 15.00 uur - 17.00 uur einde.

Deelname
Toegang: € 25,-, inclusief hapjes en drankjes. Vrienden van de ISVW heb-
ben gratis toegang. Als u ter plekke vriend wordt, is de toegang eveneens
gratis. Vrienden kunnen zich aanmelden via receptie@isvw.nl. Bent u geen
Vriend, reserveer dan via de website.

Levenskunst

Met Arnold Ziegelaar
Arnold Ziegelaar is auteur van het boek Aardse mys-
tiek (2015), een filosofisch werk waarin hij een mys-
tiek ontwikkelt die in harmonie is met het redelijke
denken en met eisen van moraliteit. Tijdens dit filo-
sofische café spreekt Ziegelaar over zijn filosofische
project  en blikt hij terug op de digitale digitale
leesclub rond het boek Aardse mystiek. Zie www.ifilo-
sofie.nl

Datum
• Zondag 20 maart 2016. Aanvang 15.00 uur – 17.00 uur einde.

Deelname
Toegang: € 25,-, inclusief hapjes en drankjes. Vrienden van de ISVW heb-
ben gratis toegang. Als u ter plekke vriend wordt, is de toegang eveneens
gratis. Vrienden kunnen zich aanmelden via receptie@isvw.nl. Bent u geen
Vriend, reserveer dan via de website.

Ethiek

Met Joris Voorhoeve 
en Hans Achterhuis

FILOSOFISCHE 
CAFÉ’S

De ISVW organiseert een serie van vijf avonden
waarin vooraanstaande denkers spreken over een
duurzaamheidsthema en er steeds een belangrijk
boek wordt besproken.

Data

• Zondag 17 januari 2016, 15.00 uur - 17.00 uur

Laat het feest duren zolang er nog wijn is!
Met prof. dr. Jelle Reumer, hoogleraar paleontologie.
Beoogd spreker Marie Claire van de Berg, journaliste.

• Zondag 13 maart 2016, 15.00 uur - 17.00 uur

Duurzaamheid en democratie gaan niet samen
Met Bas Eickhout (Europarlementariër voor GroenLinks)
Beoogd spreker Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie. 

• Zondag 5 juni 2016, 15.00 uur - 17.00 uur

Duurzaamheid? Stop dan economische groei!
Met prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en
cultuur en dr. Karim Benammar, filosoof en auteur van Overvloed (2005)
en Reframing (2012).

• Zondag 11 september 2016, 15.00 uur - 17.00 uur

Hoog tijd voor de oprichting van een Autoriteit Ethische Markten
Met dr. Wouter Mensink, onderzoeker en auteur van Kun je een betere 
wereld kopen? (2015).
Beoogd spreker Merel Vroonhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur
van de AFM.

• Zondag 13 november 2016, 15.00 uur - 17.00 uur

Idealen zijn overbodig
Met dr. Floris van den Berg, docent milieufilosofie aan de Universiteit
Utrecht en auteur van onder meer De vrolijke veganist (2013) en Beter
weten (2015).
Beoogd spreker Rob Wijnberg, filosoof, journalist en oprichter van de Cor-
respondent.

Deelname
€ 25,- per bijeenkomst.  

Ethiek

Duurzaamheidscafés
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• De vrienden zijn de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. 
Zij maken het mede mogelijk dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren.

• De vrienden van de ISVW hechten aan een moment van reflectie. Zij zijn geïnteresseerd in andere denk-
beelden en redeneringen. Zij zijn bereid eigen overtuigingen ter discussie te stellen.

• De vrienden komen uit alle sectoren van de samenleving en debatteren graag met elkaar.
• De vrienden dragen onder andere bij aan lustrumvieringen en filosofische cafés.

De Gold Card kost € 2.495,- (tarief september 2015) en geeft
recht op exclusieve kortingen voor regelmatige bezoekers.
De ISVW Gold Card geeft u een jaar lang het recht op het
bezoeken van cursussen, basiscursussen en de (maximaal
twee) summer schools, inclusief de kosten van het verblijf.
De kaart heeft twee instapmomenten: vanaf 1 september
t/m 31 augustus of vanaf 1 januari t/m 31 december.

Voorwaarden:
1. De Gold Card geldt niet voor beroepsopleidingen en trainingen

en kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden.
2. De Gold Card geeft niet automatisch recht op een comfortkamer. Tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht

kunt u upgraden naar een comfortkamer (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de ISVW en alleen door vrienden aan te schaffen.
Meer informatie: bel 033-465 0700 of mail naar vrienden@isvw.nl.

De ISVW Gold Card

Vrienden van de ISVW betalen een contributie van 
€ 50 per jaar. Daarvoor krijgt een Vriend kosteloos
toegang tot de filosofische cafés, de ledenvergaderin-
gen en andere ledenbijeenkomsten en wordt hij op
de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW
en de Vrienden middels een nieuwsbrief. Bovendien
kan hij tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelne-
men aan de Vriendenweekenden en aan Vrienden-
excursies.

In het komende jaar, het jubileumjaar, vieren de
Vrienden ook hun honderdste verjaardag. In een
nader te bepalen weekend in april en 18 en 19 juni
komen zij samen op de ISVW om over kunst te filoso-
feren en zelf kunst te maken. Zie ook de aankondi-
ging op blz. 55 van deze gids.

U kunt lid worden van de Vrienden door een mail te
sturen naar vrienden@isvw.nl. Neem ook eens een
kijkje op www.isvw.nl/over-ons/vrienden.

Wie zijn de vrienden van de ISVW? 
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Bildung
scheur-
kalender
2016

Henk  Sissing
(Red)

366 onderwijs-
experts presen-

teren in deze scheurkalender het citaat
dat hen het meest inspireert. Stuk voor
stuk zetten de citaten aan tot bildung,
tot onderwijs dat leerlingen wil inspire-
ren en dat veel meer is dan kennisover-
dracht alleen. De pakkende citaten zijn
afkomstig van filosofen, pedagogen, le-
raren, kunstenaars, politici of van de au-
teurs zelf. 366 inspirerende gedachten
van uw collega’s om vorm te geven aan
het bildungsideaal.

736 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 15,95 

Wie ben
ik dan?

Jan Bransen

Of je nu mana-
ger bent van
een groot, mid-
del- of kleinbe-
drijf, zzp’er of ge-
woon thuis ver-
antwoordelijk

voor je eigen leven; dit boek is voor jou.
Het is maar een klein boekje dat je een
klein zetje in de rug kan geven bij het
vinden van je toekomstige ik. Het geeft
je een waardevol, filosofisch onder-
bouwd advies.

64 BLZ. | PAPERBACK MET FLAPPEN | € 14,95 

Beter
weten

Floris van den
Berg

Klimaatverande-
ring, dreigende
zoetwaterschaar-
ste, botsing tussen

de vrije wereld en de islam, mondiale
mensenrechtenschendingen, uitputting
van grondstoffen, het wankele economi-
sche systeem: de problemen waar wij
voor staan zijn moeilijk te bevatten. Kan
de filosofie helpen om houvast te vinden
in een snel veranderende wereld? In
Beter weten brengt Floris van den Berg
tal van de grote problemen samen in
een consistente, rationele en holistische
visie.

718 BLZ. | PAPERBACK | € 27,99

Een beest-
achtige 
geschiede-
nis van 
de filosofie

Erno Eskens

Aan de hand van
talloze schilderijen, beeldhouwwerken,
tuinontwerpen, historische foto’s en ma-
nuscripten vertelt dit boek hoe 26 eeu-
wen filosofie ons zelfbeeld hebben ge-
vormd. Hoe kijken we in het bijzonder
aan tegen ons lichaam en tegen onze
dierlijkheid? 

384 BLZ. | HARDCOVER | € 37,50

Inleiding
taoïstische 
filosofie
Leven vanuit
niet-doen 

Michel Dijkstra
(red.)

De belangrijkste filosofische uitgangs-
punten van de tao op een rij gezet. Met
oog voor de effecten op de politieke filo-
sofie, op de kentheorie, de metafysica en
de antropologie, op het chan- of zen-
boeddhisme en op het westerse denken.
Een inleiding in de taoïstische wijsbe-
geerte met bijdragen van tao-kenners
Michel Dijkstra, René Ransdorp, W.L.
Chong en Jan De Meyer. 

128 BLZ. | PAPERBACK MET FLAPPEN | € 14,95

Grote 
denkers
over 
emoties

Miriam van Reijen
(red.) 

Zijn emoties inferi-
eure driften en moeten ze in bedwang
worden gehouden door onze rede? In
het dagelijks taalgebruik praten we wel
vaak zo over emoties. In dit boek maakt
u kennis met de alternatieve visies van
onder meer Seneca, Spinoza, Heidegger,
Sartre, Nussbaum en Damasio.

312 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 22,50 

Diner
Pen-
sant

Valerie
Granberg

Filosoof en
fotograaf

Valerie Granberg portretteert 35 be-
kende Nederlandse en Vlaamse denkers
met hun lievelingsmaaltijd. We treffen de
denkers in opmerkelijke poses; omringd
door rode pepers, watertandend wach-
tend op een bordje pap met bessensap,
of met een vinger in guacamole. De filo-
sofen blijken herkauwers. In korte essays
leggen ze uit waarom ze eten wat ze
eten. Kookliefhebbers treffen de recep-
ten van hun maaltijden.

222 BLZ. | HARDCOVER | € 24,95 

Aankondiging 
boekpresentatie 
Diner Pensant 

Op vrijdag 20 november, vanaf18.00, presenteert de ISVW DinerPensant met een filosofisch diner ophet landgoed. Schrijfster ValerieGranberg nodigt u uit om aan teschuiven aan thematafels met ver-stokte vleeseters en vasthoudendevegetariërs. Ook filosofen Frank enMaarten Meester, Coen Simon, Eva-Anne Le Coultre,  Margriet vanHeesch en Erno Eskens eten mee.Deelname kost €45,-.

Producten bestellen? 
Ga naar
www.isvw.nl/winkel
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Stand-up filosoof
De antwoorden van
René Gude 

Wilma de Rek

Voor dit boek vuurde Wilma
de Rek, journalist van de
Volkskrant, honderden vra-
gen af op de onlangs overle-
den René Gude. Ze gaan

over leven, liefde, cynisme, kennis, aardigheid, de
ander, de naderende dood, de (on)tembare ziel,
diep-menselijke emoties en veel meer.

160 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

‘Sterven is dood-
eenvoudig. Ieder-
een kan het.’
Wim Brands in gesprek
met René Gude

René Gude sprak openhar-
tig over zijn ziekte en zijn
aanstaande dood. Voor

Human sprak Wim Brands met René Gude over
wat er werkelijk toe doet in het leven, over 
humeur-management en over de troost van de 
filosofie. Juist als de dood voor de deur staat, 
blijken filosofische vaardigheden handig om de
gemoedsrust te bewaren.  

60 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 8,50

Zinvolle volzinnen
René Gude 

René Gude sprak in spitsvon-
dige, diepzinnige en veelal
geestige oneliners. Tijd dus
voor een overzichtswerk met
de beste citaten uit zijn inter-
views, essays, columns, boe-
ken, tv-optredens en opinie-
stukken.   
De samenstelling is in han-

den van Florian Jacobs.

160 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 12,50

‘Ik blijf nog even
kletsen’. De laatste
gesprekken met
René Gude

Rosan Hollak

NRC-journalist Rosan Hollak
volgde de Denker des Vader-
lands in zijn laatste levensjaar.

Zij vroeg hem om praktische tips voor een betere
gemoedsrust en legde hem prangende vragen
voor over zijn publieke leven en sterven.

72 BLZ. | PAPERBACK MET FLAPPEN | € 12,50

Door het beeld -
door het woord

Peter Henk Steenhuis 
& René Gude 

Vlak voor zijn overlijden
legde René Gude de laatste
hand aan een filosofisch
kunstboek dat hij samen

met Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis
schreef. Steenhuis ondervroeg eenentwintig beel-
dend kunstenaars over de bronnen van hun werk.
René Gude associeerde door op de concepten
die de kunstenaars aandroegen, zoals: wat maakt
een beeld meditatief, wat is het verschil tussen
het ‘Schone’ en het ‘Lekkere’, waarom is ware inspi-
ratie niet ‘top-down’ maar ‘bottom-up’?
In negen eigenzinnige beschouwingen rollen de
filosoof en de journalist samen door de woorden
en komen zij tot nieuwe inzichten. 

406 BLZ. | HARDCOVER IN KLEUR | € 39,95

Boeken bestellen? Ga naar
www.isvw.nl/winkel

Het eeuwig in de mode zijnde gedachtegoed
van onze oud-directeur René Gude.



Cursusplaats en data

Cursusdeel II: Leiden
Woensdag, 19.30-21.30 uur: 
20 januari, 27 januari, 3 februari, 
10 februari, 17 februari, 2 maart, 
9 maart, 16 maart, 23 maart, 
30 maart 2016.
Locatie
Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
2312 NR Leiden

Docent
Dr. René Rans-
dorp studeerde
filosofie en Chi-
nees in Leuven.
Tot 1999 do-
ceerde hij he-

dendaagse westerse filosofie in het
hoger onderwijs in Amsterdam.
Sindsdien verzorgt hij program-
ma’s Chinese filosofie aan verschil-
lende universitaire en culturele 
instellingen in Nederland en 
België. In 2005 promoveerde hij te
Leuven op een proefschrift over 
de filosofie van Zhuang Zi. In 2007
verscheen zijn boek Zwervend met
Zhuang Zi – wegwijs in de taoïsti-
sche filosofie.

Deelname
€ 440,- voor tien wekelijkse bijeen-
komsten (inclusief lesmateriaal en
koffie en thee).

Lao Zi (6e – 5e eeuw v.Chr.) is de grondlegger van de taoïstische filosofie. De Dao-
de-Jing (Het boek van de Weg en de Deugd) is het geschrift dat aan hem wordt toege-
schreven. Het is de basistekst van deze filosofie en behoort tot de meest ver-
taalde boeken ter wereld. Dit geschrift is van grote invloed geweest op latere
denkers, dichters en schilders, als ook op het ontstaan van het Zenboeddhisme.
Het geniet ook in de hedendaagse Chinese Volksrepubliek weer veel belangstel-
ling.

De Dao-de-jing kan beschouwd worden als een filosofisch gedicht in 81 verzen.
In de cursus, die drie delen beslaat, lezen we een dertigtal verzen, die op basis
van kernbegrippen zijn geselecteerd. Kernbegrippen die in de gehele cursus
vanuit wisselende invalshoeken aan bod komen zijn onder meer: Dao (de weg),
De (deugd/kracht), wu-wei (niet-doen), leegte en stilte. De drie delen zijn ook af-
zonderlijk van elkaar te volgen.

De te lezen tekstdelen worden door de docent zin voor zin vanuit klassieke en
hedendaagse Chinese commentaren toegelicht. Daarbij wordt ook kennisge-
maakt met de poëtische schoonheid van de oorspronkelijke tekst.

In elke bijeenkomst is er ruimte voor onderlinge gedachtewisseling rond de
vraag in hoeverre de Dao-de-jing ons ook nu nog kan inspireren.

Cursusdeel I: Respons op oorlog en geweld: de kracht van het zachte. Grondslagen van de
taoïstische levensfilosofie. (najaar 2015)

Cursusdeel II: Het ‘niet-doen’ van Dao als model voor dienend leider- en leraarschap.
(start: voorjaar 2016).

Cursusdeel III: Deugd/Kracht en de (nog steeds actuele) spanningsrelatie met de confucia-
nistische deugdenleer. Grondslagen van de taoïstische ethiek (start: najaar 2016).
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Dao-de-Jing II
De Weg van Lao Zi
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Cursusplaats en data

Cursusdeel II: Leiden
Vrijdag, 10.30-12.30 uur: 22 januari,
29 januari, 5 februari, 12 februari, 
19 februari, 4 maart, 11 maart, 
18 maart, 25 maart, 1 april 2016.
Locatie 
Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
2312 NR Leiden

Docent
Dr. Woei-Lien
Chong stu-
deerde sinologie
en filosofie aan
de universiteiten
van Leiden, Bei-

jing en Nanjing, en promoveerde
in 1999 aan de Leidse Universiteit
op een proefschrift over de recep-
tie van Kant in het hedendaagse
China. Ze was werkzaam aan de
Universiteit Leiden als universitair
docent en onderzoeker in de Chi-
nese filosofie (1985-2010). Haar
huidige onderzoek richt zich op de
taoïstische levensfilosofie.

Deelname
€ 440,- voor tien bijeenkomsten
(inclusief koffie en thee). De deel-
nemer wordt gevraagd zelf de vol-
gende werken aan te schaffen:
• Kristofer Schipper, Zhuang Zi, de

volledige geschriften, Uitgeverij 
Augustus, 2007.

• René Ransdorp, Zwervend met
Zhuang Zi, Damon, 2007.

De taoïstische levenskunst wordt in geen enkel werk uit het oude China zo
mooi en levendig verwoord als in het geschrift Zhuangzi, oftewel ‘Meester Zhu-
ang’. Dit beroemde werk uit circa de 4e eeuw v. Chr. geldt, na Dao-de-jing van Lao
Zi, als de tweede grondtekst van de taoïstische levensfilosofie. In een stoet van
kleurrijke parabels en anekdotes, vol subtiele wenken voor de kunst van het los-
laten en het accepteren van het mysterie des levens, beschrijft het een leven in
overeenstemming met Tao – ‘de weg’.

Zhuangzi bestaat uit drie delen: De Innerlijke Geschriften (hoofdstuk 1 t/m 7), die
van de hand van de meester zelf stammen; De Uiterlijke Geschriften (hoofdstuk 8
t/m 22); en De Gemengde Geschriften (hoofdstuk 23 t/m 33). In De Uiterlijke en Ge-
mengde Geschriften wordt de originele leer van de meester verhelderd en in di-
verse richtingen verder ontwikkeld door diens meest getalenteerde leerlingen
en volgelingen — vaak verrassend literair en filosofisch uiterst divers, en niet
zelden contro versieel. 

De leergang bestaat uit de onderstaande drie opeenvolgende cursussen, die
eventueel ook afzonderlijk van elkaar zijn te volgen. 

Cursusdeel I: De Innerlijke Geschriften: de levenskunst van de Meester (najaar
2015).

Cursusdeel II: De Uiterlijke Geschriften: de levenskunst van de Meester geduid en
verhelderd (start: voorjaar 2016).

Cursusdeel III: De Gemengde Geschriften: geïnspireerd door de levenskunst van de
Meester (start: najaar 2016).

FILOSOFIE
IN ‘T 

LAND
Oosterse filosofie

Taoïstische Levenskunst
De Innerlijke, Uiterlijke en Gemengde Geschriften van Zhuang Zi
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Cursusplaatsen en data

Amsterdam
Zondag van 15.00-17.00 uur: 31 ja-
nuari, 21 februari, 13 maart, 27
maart, 3 april 2016.
Locatie 
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Leiden
Woensdag van 19.30-21.30 uur: 3
februari, 17 februari, 9 maart, 23
maart, 6 april 2016.
Locatie
Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
2312 NR Leiden

Utrecht
Zondag van 15.00-17.00 uur: 14 fe-
bruari, 6 februari, 20 maart, 10 april,
24 april 2016.
Locatie
Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Docent 
Prof. dr. Maarten
van Buuren stu-
deerde Frans en
Nederlands in
Groningen en
promoveerde op

Émile Zola. Van 1988 tot zijn emeri-
taat was hij hoogleraar moderne
letterkunde aan de Universiteit van
Utrecht. Recentelijk verdiept hij
zich vooral in de filosofie, wat in de
loop van 2016 zal resulteren in een
boek over Spinoza. Eerdere boeken
van van Buuren zijn Kikker gaat fiet-
sen (2008), Een ruimte voor de ziel
(2013) en Erfenis zonder testament
(samen met Hans Achterhuis,
2015).

Deelname
€ 195,- voor vijf bijeenkomsten, in-
clusief  lesmateriaal en koffie/thee.

Spinoza is de meest revolutionaire denker die Nederland heeft voortgebracht.
Hij verborg zijn explosieve filosofie onder een dekzeil van theologisch jargon,
waarmee hij lezers tot op de dag van vandaag op een dwaalspoor brengt. Waar-
uit bestaat Spinoza’s dynamiet?

College 1:  Het woord God heeft volgens Spinoza twee betekenissen. De God van
het Oude Testament is een onwaar Godsbeeld. De ware god is ‘God oftewel
natuur’: een immanente, in de natuur inwonende God. Hij valt samen met de
natuurlijke kiemkracht waaruit alles voortkomt. Geluk bestaat daarin dat wij
onze rede afstemmen op de goddelijke natuurwetten. 

College 2:  Spinoza is bezeten van zelfbeschikking. Deze moeten we bevechten
op instanties die ons proberen te betuttelen: ouders, kerk, autoriteiten. Het
recht om over onszelf te beschikken is afhankelijk van de macht die we kunnen
ontplooien, want macht is recht, zegt Spinoza in een van zijn meest
verbluffende stellingen.

College 3:  De essentie van de mens wordt gevormd door zijn levensimpuls.
Deze impuls bestaat uit een bouwplan dat we ons moeten voorstellen als DNA
en onze kracht om dit DNA in de existentie uit te rollen. Onze essentie komt
kort gezegd neer op de wil tot macht.

College 4:  Spinoza onderscheidt drie soorten kennis: zintuiglijke waarneming,
verstand en intuïtie. De zintuiglijke kennis bestaat uit onvolledige indrukken
en moet worden gewantrouwd. Ze kan bruikbaar worden gemaakt door het
verstand dat de indrukken ordent in juiste reeksen van oorzaak en gevolg.
Intuïtieve kennis geeft ogenblikkelijk inzicht in de essenties en vormt de basis
op grond waarvan het verstand in staat is tot logisch redeneren.

College 5:  Spinoza is een liberalist-utilitarist avant la lettre. Liberalisme bestaat
voor hem in het streven naar geestelijke emancipatie. Utilitarisme moeten we
ons voorstellen als een bundeling van belangen ter wille van collectief
bestaansrecht. De Verenigde Oostindische Compagnie is daarvan een goed
voorbeeld.

FILOSOFIE
IN ‘T 

LAND
Grote denkers

Spinoza
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Cursusplaatsen en data

Amsterdam
Zaterdag 23 april 2016 van 
10.30 uur tot 17.00 uur.

Utrecht
Zaterdag 30 april 2016 van 
10.30 uur tot 17.00 uur.

Leeuwarden
Zaterdag 11 juni 2016 van 
10.30 uur tot 17.00 uur.

De locaties worden nader bepaald.

Docent 
Prof. dr. Joep
Dohmen is eme-
ritus hoogleraar
ethiek aan de
Universiteit voor
Humanistiek. 

Momenteel is hij lector bildung
aan het Centrum voor Humanisti-
sche Vorming. Daarnaast is hij ver-
bonden aan de Hogeschool voor
Toegepaste Filosofie en aan de 
Bildung Academie van de 
Universiteit van Amsterdam.

Deelname
€ 95,-, voor een bijeenkomst, het
boek Moderne Bildung, een lunch
en koffie/thee.

Aan het eind van de vorige eeuw zijn we in het gezinsleven opgeschoven van
een dwanghuishouding naar een onderhandelingshuishouding. De meeste ou-
ders zijn huiverig geworden voor een directieve opvoeding, uit respect voor de
vrijheid van hun kinderen. Maar misschien zijn ze ook wel hun gezag kwijt.
Men spreekt vandaag van ‘de opvoedingskramp’, omdat ouders het juiste mid-
den tussen loslaten en aansturen maar moeizaam kunnen vinden. Bovendien
beschouwt het huidige op efficiency en rendement gerichte onderwijssysteem
opvoeding en vorming niet als haar taak. Leerlingen worden volgens de PISA
(Programme for International Student Assessment) getoetst op de competenties die ze
in vakken als rekenen en taal, Engels en ICT hebben verworven. Brede vorming
en filosofie passen niet in dit curriculum.

Maar het tij lijkt te keren. Vandaag de dag zien we een omslag, want in de hele
onderwijswereld, van ouders, leerkrachten, bestuurders tot en met de politiek
heerst onvrede over het dominante onderwijs. ‘Wat wij nodig hebben is een
moreel kompas’ (Jet Bussemaker). Zowel opvoeding als onderwijs mist het ide-
aal van bildung, het moderne en romantische project waarin jonge mensen
leren hoe ze hun eigen leven vorm kunnen geven. In het voetspoor van filoso-
fen als Bieri en Biesta, Dewey, Foucault, Nussbaum en Sloterdijk, laat Dohmens
diepgravende essay Moderne Bildung zien wat het belang is van een eigentijdse
bildung als begeleide zelfvorming. Dohmen maakt heel concreet duidelijk hoe
jongeren hun eigen houding van moreel actorschap kunnen ontwikkelen. Op
deze manier worden vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming elegant en
overtuigend met elkaar verbonden.

FILOSOFIE
IN ‘T 

LAND
Levenskunst

Moderne bildung
Hoe jongeren hun eigen leven vorm kunnen geven. 
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Goed kiezen moet je, als jongere! Als je namelijk
niet goed kiest, dan ‘krijg je later spijt’, ‘gaat het je
geld kosten’, ‘word je werkloos’, ‘kost het je studie-
tijd’, ‘word je ongelukkig’. Naast het grote aanbod
van studiemogelijkheden en de overdaad aan infor-
matie werken instellingen, overheid en ouders mee
aan die keuzestress. Hulp bij keuzestress is een dag
voor ouders en jongeren om zelf antwoord te geven
op vragen over keuze en toekomst.

We beginnen met de vraag: Wat is eigenlijk goed
kiezen? Dit is een gezamenlijk maar ook een zelf-
standig onderzoek naar wat verstaan wordt onder
een goede keuze. Je onderzoekt je passies, waarden,
drijfveren en wensen. Welke toekomstverwachtin-
gen koester je en wat is volgens jou een zinvol
leven?

We onderzoeken welke gedachten je belemme-
ren bij het maken van belangrijke keuzes. Welke
ideeën over ‘niet kunnen’ en ‘niet weten wat te wil-
len’ houden je af van actie?
Met die zelfkennis kun je wat je allemaal wil en
welke mogelijkheden je hebt in kaart brengen en
onderzoeken wat voor jou de goede keuze is. Ook de
ouders gaan dat zelfonderzoek aan, met dezelfde
vragen, waarna zij te weten komen op welke wijze
zij hun kind het beste kunt begeleiden en helpen.

Deze dag is voor ouders en jongeren tussen de 15-18
jaar.

Hoe kies ik?
Wat is goed kiezen? Hulp bij 
keuzestress voor ouders en jongeren!

Datum
• Zaterdag 6 februari 2016 van

10.00 uur tot 18.00 uur met 
afsluitend diner.

Docenten
Franziska Lin-
dinger heeft een
praktijk als filoso-
fisch practicus, zij
geeft cursussen
praktische filoso-

fie en filosofeert in het basis-,
voortgezet en mbo-onderwijs.
Daarnaast begeleidt ze op diverse
plekken filosofische gesprekken.

Hans Vonk is stu-
dieleider en filo-
sofisch practicus.
Vanaf november
2013 voert hij
zijn eigen prak-

tijk, waarin hij sokratische gesprek-
ken voert met studenten, collega’s
en belangstellenden. Daarnaast
geeft hij workshops praktische 
filosofie en moreel beraad.

Deelname
De deelnamekosten  zijn € 199,50
per persoon (inclusief een lunch-
buffet, een diner met wijn en 
koffie/thee).

Zelfkennis

WORKSHOPS

Investeer mee in
filosofie. Koop een
Eeuwcertificaat
van de ISVW

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
brengt de Internationale School voor
Wijsbegeerte een serie unieke certificaten uit. 

De ‘eeuwcertificaten’ zijn voorzien van afbeeldingen
van filosofische boegbeelden: Erasmus, Rousseau,
Aristoteles, Spinoza en Sloterdijk. De certificaten zijn
genummerd en bevatten een filosofenportret van de
hand van de Amersfoortse kunstenares Hadewijch
Ouwendijk.  

We investeren de opbrengst in een nieuwe hotel-
vleugel op het landgoed om het financiële fundament
van ons filosofisch cursus- en opleidingsinstituut te
versterken. Met de inkomsten uit het vergrote hotel
zijn de filosofische activiteiten voor de komende eeuw
veiliggesteld.

Met de certificaten investeert u niet alleen in zuiver
denkvermogen. Vanaf februari 2116 zijn uw
certificaten weer te verzilveren tegen de originele
aankoopprijs.

/ 

U kunt certificaten bestellen op de website:
www.isvw.nl/eenmalige-uitgifte-eeuwcertificaten
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Vanuit het erfgoed begint ons verhaal. De basale
waarheid. Dan vermengt zich de beleefde waarheid
en begint vanuit elk erfgoed een ander verhaal. Erf-
goed en erfgif kunnen resulteren in erfgoud. Er kan
ook een hardnekkig erfgif als dissonant in het oer-
script blijven bestaan. Wat is van belang en waar
gaat het om? Al schrijvend gaan we op zoek naar de
juiste melange van deze begrippen en schrijven
daarover een persoonlijk verhaal. In ieders verhaal
zullen verbeelding en waarheid elkaar aanvullen en
uitdagen. Daarnaast het zoeken van de juiste vorm.
Sommige verhalen kunnen veranderen in legen-
des. Ieders verhaal zal worden opgebouwd naar aan-
leiding van een aantal schrijfoefeningen. Zaterdag
zullen we eraan werken om deze verhalen te schrij-
ven, zondag zal de presentatie van de verhalen
zijn. Als leidraad vanuit de filosofie zal de bundel
Het verlangen naar ontroostbaarheid van Patricia de
Martelaere ons uitdagen en verrijken. Wij vragen de
deelnemers om het titelverhaal van tevoren te heb-
ben gelezen.

Wie wil neemt zijn laptop mee.

iFilosofie, het multimediale maandblad
van de ISVW, bevat gefilmde
gesprekken met filosofen, boek-
signaleringen, voorpublicaties, columns
(van Jan Bransen) en een agenda. 
Het abonnement is geheel gratis en u
kunt de eerdere edities ook kosteloos
downloaden. Het tijdschrift is
beschikbaar als iBook via isvw.nl 
en via iTunes. U kunt iFilosofie ook
downloaden als PDF voor de PC.
Abonneer u gratis via ifilosofie.nl. 
U ontvangt dan eens per maand
bericht als er een nieuwe editie is
verschenen.

Download hem gratis via www.ifilosofie.nl

iFilosofie 

Het oerscript. Erfgoed, erfgif,
erfgoud

Data
• zaterdag 6 en zondag 7 februari

2016

Aanvang zaterdag 10.30 uur – 
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docenten
Dorine Bauduin
studeerde ver-
taalkunde en filo-
sofie (Universiteit
van Amsterdam).
Vanaf 2004 is zij

zelfstandig werkzaam als begelei-
der van sokratische gesprekken,
geeft zij trainingen in beroeps-
ethiek en houdt zij zich bezig met
de implementatie van moreel 
beraad in organisaties.

Diet Verschoor
werkt als psycho-
therapeut en
coach en is au-
teur van jeugd-
boeken. Zij is

werkzaam bij de Compagnons, een
praktijk voor psychotherapie en
advies, en geeft schrijftrainingen
op diverse scholen en in bedrijven
en individuele begeleiding aan 
beginnende schrijvers.

Deelname
Arrangement 1: € 306,50 (inclu-
sief 1x diner met wijn, 2x lunch-
buffet en koffie/thee)
Arrangement 2: € 356,50 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 374,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

WORKSHOPS
Zelfkennis
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‘Eros is ons verlangen naar waarheid,’ zegt Sokrates
in het Symposium, ‘en daarmee de bron van onze
scheppingsdrang’. Volgens Plato is Eros niet alleen de
drijfveer achter het verlangen naar lichamelijke ver-
smelting, maar ook de drang om te naderen tot alles
wat waardevol, waarachtig en zuiver is. Daarmee
staat Eros aan de basis van kunst, wetenschap en reli-
gie.

In de geschiedenis van de filosofie wordt erotiek
uiteenlopende rollen toegedicht: van een centrale rol
op aarde (Plato) tot een weg om het aardse bestaan te
ontstijgen (George Bataille). Is erotiek onpersoonlijk
of juist verbonden met het wezen van de ander (Em-
manuel Levinas)? Volgens een aantal moderne den-
kers (Martha Nussbaum, Byung-Chul Han, Ad Ver-
brugge) heeft de consumptiemaatschappij Eros ver-
dreven. Is dat zo?

Gezamenlijke reflectie vormt het hoofdonderdeel
van deze zomerweek. Wat is de rol van Eros in de ver-
houding tot onszelf, de wereld en tot elkaar? Seksua-
liteit zal zonder meer ter sprake komen, maar vormt
niet het zwaartepunt. In de avonden gaan we in op
erotiek in literatuur, muziek, kunst en film en leg-
gen we een verband met de verschillende filosofische
inzichten.

Martin Heidegger (1889-1976) wordt door velen be-
schouwd als één van de belang rijkste denkers uit de
geschiedenis van de filosofie. Zijn hoofd werk Sein
und Zeit (uit 1927) is van grote invloed geweest op de
ontwikkelingen in de filosofie van de 20e eeuw. De
cursist maakt kennis met de opvattingen over het
menselijk bestaan die Heidegger in dit boek presen-
teert. Daarnaast behandelen we de ‘wending’ in Hei-
deggers denken in zijn Brief über den ‘Humanismus’ (uit
1947) en zijn, mede door het taoïstische gedachte-
goed geïnspireerde, latere werk Gelassenheit (uit 1959).

De cursist komt te weten hoe Heidegger het men-
selijk bestaan opvat als relationeel en procesmatig
van aard, hoe hij oproept om niet langer in onver-
schilligheid maar vanuit betrokkenheid in het leven
te staan en hoe hij de Oosterse filosofie omarmt.

Bovendien staan we stil bij het werk van twee den-
kers die het politieke en het ethische - in het voet-
spoor van en toch anders dan Heidegger — opnieuw
proberen te denken: Hannah Arendt en Emmanuel
Levinas.

Uiteraard voeren we ook gesprekken over de im-
plicaties van de opvattingen van Heidegger, Arendt
en Levinas voor onze eigen opvattingen en de vorm-
geving van ons bestaan.

Data
• Woensdag 6 t/m zondag 

10 juli 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met afslui-
tende lunch.

Docent 
Marlou van Pari-
don studeerde
Philosophy of
Management
and Organizati-
ons aan de Vrije

Universiteit Amsterdam. Zij werkte
ruim 25 jaar in managementfunc-
ties bij overheid en bedrijfsleven. In
2012 verscheen haar boek de ZIN
aan het werk, over betekenis geven

in werk en organisaties. Met haar
bureau Het Socratisch Gesprek
legt zij zich toe op training en be-
geleiding van sokratische denk- en
gesprekmethodieken.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief 
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

Data
• Woensdag 6 t/m zondag 

10 juli 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met afslui-
tende lunch.

Docent 
Jan Flameling
studeerde wijs-
begeerte in 
Groningen, Keu-
len, Berkeley en
Amsterdam. Hij

geeft workshops aan organisatie-
adviseurs, artsen en apothekers en
cursussen aan de ISVW.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief 
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

Heidegger
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Erotiek
Eros als fundament van het bestaan

ISVW PROGRAMMAGIDS SUMMER SCHOOLS 2016

Geschiedenis van de filosofie Grote denkers
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Zijn wij als mens vrij of niet? In onze tijd lijkt de mens
steeds meer gevangen in het determinisme, zoals uit-
gelegd door de natuur- en menswetenschappen.
Maar… misschien heeft de Hongaarse schrijver Konrad
gelijk als hij stelt dat ‘een mens wetenschappelijk be-
studeren erop neerkomt hem niet als mens te zien.’
Dat gaan we in deze cursus uitzoeken.

Allereerst houden we ons bezig met de onvrijheid,
zoals verkondigd door het determinisme. We bespre-
ken het harde determinisme (naturalisme, Hobbes,
Spinoza) en het zachte determinisme, dat in de empi-
rie toch nog een vrijheid poogt te ontwaren (Damasio
en Dennett). Daarna zetten we serieuze vraagtekens bij
het determinisme vanuit een ander perspectief. We
doen dit met behulp van Bieri, Kant en een beetje
Nietzsche om uit te monden bij de radicale vrijheids-
verdediger Sartre.

Echt subtiel wordt deze cursus als we tot slot Levi-
nas naar voren halen. We gaan dan zien dat het pro-
bleem van de vrijheid kan worden getackeld door het
‘verschijnsel tijd’ te problematiseren. Aan het eind van
de cursus vertrekt u met het inzicht dat identificatie
van de mens met onvrijheid verraad aan uw ‘wezen’ is.
Of toch niet?

‘Bildung – het proces van ontwikkeling, beschaving, vorming
– is iets dat mensen met elkaar en voor zichzelf doen: je ont-
wikkelt jezelf.’ Peter Bieri

Sedert twee decennia wordt het Europese onderwijs ge-
kenmerkt door de nadruk op competenties en vaardig-
heden. De angst is groot dat Europa zonder focus op
economie en technologie een nog grotere achterstand
oploopt op Azië en de rest van de wereld. Daarom dient
het onderwijs de standaardi sering van het internatio-
naal vergelijkend PISA-onderzoek (Programme for Inter-
national Student Assessment) te volgen, dat zich vooral
richt op kennis en vaardigheden op het gebied van
taal, wiskunde, economie en natuurwetenschappen.

Jarenlang zag het ernaar uit dat het pleidooi voor
een brede vorming het onderspit had gedolven. Maar
inmiddels is de pendel weer teruggezwaaid en is de
roep om bildung weer overal hoorbaar geworden. In
deze cursusweek herneemt Joep Dohmen de moderne
bildungsgedachte (van von Humboldt e.a.). Vervolgens
behandelt hij een aantal actuele bildungsprogramma’s
(Bieri, Biesta, Dewey, Gude, Nussbaum, Sloterdijk).

Daarna presenteert hij het bildungs programma van
de actuele bestaans ethiek, dat hij in het voetspoor van
Michel Foucault heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen he-
dendaagse jongeren een houding van praktische wijs-
heid en verantwoordelijk heid ontwikkelen.

Vrijheid en onvrijheid

Data
• Maandag 11 t/m vrijdag 15 juli

2016

Aanvang maandag 10.30 uur 
– vrijdag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent
Dr. Jan Keij was
15 jaar onder-
wijzer in het 
basisonder-
wijs, en stu-
deerde in

zijn vrije tijd filosofie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (doctoraal
1985, cum laude). In 1987 kreeg hij
een promotieaanstelling als we-
tenschappelijk onderzoeker aan

diezelfde universiteit. Heen en
weer geslingerd tussen zijn twee
grote liefdes in de filosofie,
Nietzsche en Levinas, koos hij na
lang dubben voor een promotie
op de filosofie van de Franse den-
ker Emmanuel Levinas.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief 
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

Data
• Woensdag 13 t/m zondag 17 juli

2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent
Prof. dr. Joep
Dohmen is 
emeritus hoog-
leraar ethiek aan
de Universiteit
voor Humanis-

tiek. Momenteel is hij lector 
bildung aan het Centrum voor 
Humanistische Vorming. 
Daarnaast is hij verbonden aan de
Hogeschool voor Toegepaste 

Filosofie en aan de Bildung Acade-
mie van de Universiteit van Am-
sterdam.

Deelname
Arrangement 1: € 756,- (inclusief
het boek Moderne Bildung, 4 x
diner met wijn, 5 x lunchbuffet en
koffie/thee)
Arrangement 2: € 938,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.008,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)
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Geschiedenis van de filosofie Levenskunst
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De mens is een kuddedier, maar ook een individu dat
naar vrijheid en zelfontplooiing streeft. Hoe kunnen
wij onze weg vinden in het spanningsveld tussen die
twee? Met behulp van een viertal filosofes gaan we op
zoek naar een antwoord op deze vraag. We duiken in
het theoretische werk van Carry van Bruggen, Julia
Kristeva en Simone de Beauvoir – maar dat niet alleen.
Ook in hun romans vinden we aanknopingspunten
die ons wellicht verder kunnen helpen. Logisch, vindt
Martha Nussbaum, want zonder literatuur is de filoso-
fie niet compleet. Literatuur stelt ons in staat in de
huid van de ander kruipen, het vormt onze morele ca-
paciteiten en daarmee ons vermogen om op een goede
manier met anderen samen te leven. Kortom: van boe-
ken lezen word je een beter mens.

In deze cursus van filosofe en kinderboekenschrijver
Carolien Ceton gaan we vanzelfsprekend veel lezen.
Uit filosofische werken en uit romans en, tot slot, uit
de kinderliteratuur. Leren om goed met anderen
samen te leven, daarmee kun je tenslotte niet jong ge-
noeg beginnen.

In het seminar oosterse en westerse levenslessen
maakt de cursist kennis met de filosofische opvattin-
gen van een Japanse zenmeester, een middeleeuwse
mysticus, een denker uit het Zwarte Woud en een Viet-
namese boeddhistische monnik. Hij komt te weten hoe
deze uiteenlopende denkers filosofie opvatten als een
door meditatie bepaalde manier van verstaan. Deze op-
vatting van filosofie resulteert in een andere stem-
ming: zij vermeerdert het besef van bestaan en levert
een heldere levenshouding op.

In deze week bespreken we de teksten van uiteenlo-
pende denkers, oefenen we in meditatie en voeren we
gesprekken over de implicaties van de filosofische le-
venslessen voor onze eigen manier van leven.

Data
• Woensdag 13 t/m zondag 17 juli

2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Carolien Ceton
is filosofe en 
kinderboeken-
schrijver.

Deelname
Arrangement 1: € 758,50 (inclu-
sief het boek Het boek van alle
dingen, 4 x diner met wijn, 
5 x lunchbuffet en koffie/thee)
Arrangement 2: € 940,50 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.010,50
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

Data
• Maandag 18 t/m vrijdag 22 juli

2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
vrijdag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docenten
Jan Flameling
studeerde wijs-
begeerte in Gro-
ningen, Keulen,
Berkeley en Am-
sterdam. Hij

geeft workshops aan organisatie-
adviseurs, artsen en apothekers en
cursussen aan de ISVW.

Michel Dijkstra studeerde filoso-
fie, journalistiek en Sanskriet in

Groningen. Hij
publiceerde Oos-
terse Filosofie in
een noten-
dop (2008), de
bloemlezing Bij

Lao Tsé op de thee (2009), Zenboed-
dhisme (2010) en redigeerde Inlei-
ding in de taoïstische filosofie (2015).

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief 
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Oosterse en westerse 
levenskunst

SUMMER
SCHOOLS

2016

Hoe leer ik samenleven met
anderen?

Filosofie en literatuur Levenskunst
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Je moet je leven veranderen, luidt de titel van een boek van
Sloterdijk. We kunnen niet anders. We zijn onaf, en
voortdurend bezig ons leven te veranderen. Levens-
kunst helpt bij het vormgeven van al die verandering.

We beginnen de cursus met de achtergronden van
de hedendaagse levenskunst. Foucault zette de levens-
kunst op de maatschappelijke agenda. Hij herwaar-
deerde een klassieke opvatting over filosofie: filosofie
als een oefening in denken, als arbeid aan jezelf. Mon-
taigne was de ontdekker van het moderne ik, voortdu-
rend in verandering. Hij zag het leven als een reis en
liet zien hoe leerzaam onze eigen levenservaringen
kunnen zijn. Wanneer zijn we goede leerlingen van
onze levenservaringen? Welke inzichten leveren ze op?

Hierna bespreken we vijf levenskunsten met de bij-
behorende filosofie: de kunst van de stilte, de kunst je
eigen ritme te vinden, de kunst met rust te laten, de
kunst het goede te kiezen, de kunst van het verdwij-
nen. Deze levenskunsten zijn direct verbonden met al-
ledaagse levenskwesties als het verlies van veiligheid,
een crisissfeer, de tegenslagen van het lot, het korte
leven en de dood. Ze zijn verbonden met een levens-
houding die op den duur rust geeft.

Als we Plato mogen geloven bestookte Sokrates op de
Oudgriekse agora de Atheners te pas en te onpas met
vragen, totdat zij in hun eigen woorden verstrikt raak-
ten. 2500 jaar na dato is het sokratisch gesprek nog
steeds een geijkte methode om je eigen ervaring tot op
het bot te onderzoeken en scherpe filosofie te bedrij-
ven. Het sokratisch gesprek is een oefening in denken,
goed luisteren, samenvatten, inleven, vragen stellen,
geduld betrachten en het precies formuleren van je ge-
dachten.

Onder deskundige leiding probeert een groep in
deze cursus het antwoord te vinden op een uitgangs-
vraag die aan het begin van de week in overleg met
alle groepsleden rond een bepaald thema wordt gefor-
muleerd. De cursus is bedoeld voor iedereen die aan
den lijve wil ondervinden waar een goed gesprek toe
kan leiden. Bovendien is een oefening in de ‘sokrati-
sche deugden’ vruchtbaar voor eenieder. De groep be-
staat uit 8 tot 12 personen. De eerste groep wordt be-
geleid door Loes de Jong, een tweede groep door San-
dra Aerts. De gespreksthema’s worden bepaald in
samenspraak met de deelnemers.

Deze cursus is zeer bruikbaar voor trainers en consul-
tants die de sokratische denktechniek in hun werk wil-
len toepassen.

Data
• Woensdag 20 t/m zondag 24 juli

2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met afslui-
tende lunch.

Docent 
Dick Kleinlug-
tenbelt is socio-
loog en filosoof.
Hij werkt als se-
nior beleidsme-
dewerker kwali-

teit en ethiek in de geestelijke ge-
zondheidszorg. Op diverse plekken
geeft hij lezingen en cursussen op
het gebied van levenskunst en
ethiek. Hij publiceerde de boeken
Mensbeelden en levenskunst (2006)

en Levenskunst. Bevriend raken met
jezelf en de ander (2010).

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

Data
• Woensdag 20 t/m zondag 24 juli

2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met afslui-
tende lunch.

Docenten
Loes de Jong
studeerde filoso-
fie aan de Uni-
versiteit Utrecht
en de Vrije Uni-
versiteit Amster-

dam en volgde daarna een post-
academische opleiding training en
coaching. 

Sandra Aerts
studeerde filoso-
fie in Leuven en
literatuur in Ant-
werpen en
stichtte het filo-

sofische café in Antwerpen.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Sokratisch gesprek

SUMMER
SCHOOLS

2016

Moderne levenskunsten

Levenskunst Praktische filosofie
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Nu al voor de derde keer gaan wij in deze summer
school het ‘avontuur van bewustzijn’ aan. Het wordt
onze persoonlijke ontdekkingsreis naar wie we zijn,
naar ons vrij zijn en onze inspiratie. Een integrale be-
nadering waarin wijzelf met onze ervaring centraal
staan, niet zozeer het bestuderen van wat er óver
wordt gezegd.

Het programma wordt vloeiend opgebouwd gedu-
rende de vijf dagen. Wij onderzoeken de aard van
ons eigen bewustzijn, de verschillende vormen van
onze intelligentie en de werking van onze ‘mind’, die
bestaat uit onze gedachten. Wat is ons verhaal en
wat voor overtuigingen stimuleren of beperken ons?
Stap voor stap bevragen we onszelf en de ander. Wie
zijn wij in onze rol met onze motivatie en talenten
en hoe geven we daarmee ons leven vorm? Door dit
bevragen ‘openen’ we ons bewustzijn, waarin alles
besloten ligt.

Het doel is zelfinzicht en gewaar zijn, vrij zijn in
alles wat we doen en geïnspireerd. In de vijf dagen
wisselen wij persoonlijk onderzoek af met experi-
mentele oefeningen, groepsdialogen en inspirerende
filosofische verhandelingen vanuit verschillende tra-
dities, ook op film. Rode draad vormt zelfreflectie en
uitwisseling, waarbij wij ook de kracht van meditatie
en stilte ervaren. Voorbereiding is niet nodig, onbe-
vangenheid wel.

Onze tijd wordt gekenmerkt door getallen. Opiniepei-
lingen en big data-onderzoek zetten de toon. De ver-
houding tussen individu en massa is zeer complex ge-
worden, omdat iedereen zich in alle opzichten indi-
vidu voelt en toch tegelijk de massa vormt.

Aan de hand van schrijvers en denkers als Plato,
Kierkegaard, Thoreau, Baudelaire, Nietzsche, Ortega y
Gasset en Herman Hesse gaan we dieper in op de span-
ning die bestaat tussen eenling en gemeenschap. Er zal
veel aandacht zijn voor de traditie van afzondering en
stilte die bestaat in de westerse literatuur en filosofie.

De thema’s die verband houden met dit onderwerp
zijn massacultuur, de verstedelijkte mens en de mate
waarin de digitale online wereld met de echte wereld
vervlochten is geraakt. Deze komen in de colleges
steeds aan bod.
Het onderwerp ligt op het grensvlak van literatuur, so-
ciologie, politiek en filosofie. Naast verwijzingen naar
studies uit deze gebieden zullen de volgende boeken
centraal staan:
• Walden, Henry Thoreau
• Het kunstwerk in de tijd van zijn reproduceerbaarheid, Wal-

ter Benjamin
• Aldus sprak Zarathoestra, Friedrich Nietzsche
• Massa en Macht, Elias Canetti 
• In stilte. Een filosofie van de afzondering, Jan-Hendrik

Bakker

Data
• Maandag 25 t/m vrijdag 29 juli

2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
vrijdag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Rogier Huffna-
gel begeleidt al
tien jaar als exe-
cutive en transi-
tional coach top
executives en

professionals, de hele mens in de
professie. Brengt mensen bij hun
talent om hun eigen maat te ken-
nen. Inspireert bij transities en is
klankbord en adviseur.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- (arrange-
ment 1 + standaardkamer met
ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- (arrange-
ment 1 + comfortkamer met 
ontbijt)

Data
• Woensdag 27 t/m zondag 31 juli

2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Dr. Jan Hendrik
Bakker stu-
deerde filosofie,
psychologie en
literatuur in Lei-
den en Rotter-

dam. Hij is auteur, docent en jour-
nalist. In 1999 promoveerde hij in
de wijsbegeerte aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op Tijd van
lezen. Transformaties van de literaire

ruimte. In 2015 verscheen zijn boek
In stilte. Een filosofie van de afzonde-
ring.

Deelname
Arrangement 1: € 766,- (inclusief
het boek In stilte. Een filosofie van
de afzondering, 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee)
Arrangement 2: € 948,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.018,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Op zoek naar een nieuw 
individualisme

SUMMER
SCHOOLS

2016

Vrij zijn en inspiratie

Zelfkennis Ethiek
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Wie we zijn en hoe we leven ligt niet vast. Dat hangt af
van wat we er zelf van willen maken. Er zijn daarnaast
ook omstandigheden om rekening mee te houden. Eén
ervan is leeftijd. In een cultuur waarin jong de maat
is, heeft ouder worden een slechte naam. Is dat te-
recht?

Op een gegeven moment merk je dat je niet meer
de jongste bent. Je hebt al een aardig deel van je leven
achter de rug. Wat te doen met je leven? Proberen jong
te blijven? Er een nieuwe draai aan geven, passend bij
de tweede levenshelft? Wat kun je voor positiefs doen
met opgedane levenservaring? En hoe geef je creativi-
teit en enthousiasme een nieuwe impuls?

We onderzoeken deze vragen aan de hand van Epi-
curus, Spinoza, Rousseau, Schopenhauer en De Beau-
voir. Hoe dachten zij over enthousiasme, zelfontplooi-
ing, geluk, lijden, eindigheid, creativiteit, levenszin?
Ook zal oosters denken aan bod komen: boeddhisme
en taoïsme.

De cursus heeft het karakter van een workshop. Naast
inleidingen op de filosofen, bestaat de cursus uit het
lezen en bespreken van teksten en terugkoppeling
naar de eigen ervaring.

Hoewel filosofie en humor een grote verwantschap
vertonen, zijn er niet veel filosofieën van de humor
ontwikkeld. Dat filosofie veel wegheeft van humor, is
niet als een grap bedoeld; immers, als het genieten
van incongruenties valt op te vatten als het formele
object van plezier (Boccaccio steekt bijvoorbeeld de
draak met vrome monniken die schuinsmarcheerders
blijken te zijn), dan moet ook een bezigheid die zicht-
baar maakt dat de conceptuele kaders waarmee we
verschijnselen soms benaderen, vaak slaan als een
tang op een varken (“We zijn ons brein” is toch eigen-
lijk grote flauwekul), niet alleen verwondering wek-
ken, maar ook plezier oproepen.

Toch zijn er slechts weinig filosofen (Schopenhauer
is een uitzondering, Hobbes en Spencer zijn er ook
een) die er een filosofie van de humor op na houden.
Dat gat gaan we in deze cursus dichten, waarbij we als
testcase diverse verhalen zullen analyseren zoals ze
voorkomen in Giovanni Boccaccio’s Decamerone. De do-
cent verzoekt de deelnemers een eigen vertaling van
de Decamerone mee te nemen.

Ouder en wijzer (worden)?
Filosofie van de levenskunst voor de tweede
levenshelft

Data
• Woensdag 27 t/m zondag 31 juli

2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 16.00 uur einde 

Docent 
Dries Boele studeerde filosofie in

Amsterdam en
Parijs. Hij is vanaf
1983 betrokken
bij de ontwikke-
ling van prakti-
sche vormen van

filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam
als praktiserend filosoof, in en bui-
ten Nederland. Hij houdt zich met
name bezig met filosofisch consu-
lentschap, sokratische gesprekken
en dilemmatrainingen.

Deelname
Arrangement 1: € 788,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 970,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.040,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

Data
• Woensdag 3 t/m zondag 

7 augustus 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Prof. dr. Frans 
Jacobs is emeri-
tus hoogleraar
wijsgerige ethiek
aan de Universi-
teit van Amster-

dam. Hij schreef onder meer Twaalf
emoties (2000) en Een filosofie van
emoties en verlangens (2008).

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Humor 

SUMMER
SCHOOLS

2016
Levenskunst Filosofie en literatuur
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Tijdens deze cursus behandelen we de geschiedenis
van de westerse mystiek aan de hand van kernthema’s.
De cursus kan afzonderlijk worden gevolgd of als aan-
vulling bij de basisopleiding Mystieke Filosofie. Een
verschil met de basisopleiding Mystieke Filosofie is dat
we dieper ingaan op cultuurhistorische elementen.

Aan de hand van vijf basisthema’s uit de westerse
mystieke filosofie zullen de invloed van mystiek op de
kunst, mysteriereligies, magie, de Rozenkruisers, my-
thologie, ontmoetingen met onzichtbare entiteiten,
hekserij, spiritisme en ufologie de revue passeren. Bij de
behandeling van deze cultuurhistorische thema’s grij-
pen we steeds terug naar de kernmomenten van de mys-
tieke filosofie, die een grote, maar in de historiografie
nog onderbelichte wisselwerking kent met de ‘regu-
liere’ westerse filosofie. Deze ‘andere’ kant van het wes-
terse denken kenmerkt zich door ervaringskennis, ver-
beeldingskracht, oneindigheidsleer en (pan)theïsme.

Dag één: Eerste principes en alomvattende kennis-
systemen: micro- en macrokosmos.
Dag twee: Zelfkennis en godskennis: visioenen en
mystieke eenwording.
Dag drie: Liefde en erotiek.
Dag vier: Vrouwelijk en mannelijk.
Dag vijf: Hervorming en utopie: visioenen van een
nieuwe wereld.

Data
• Woensdag 3 t/m zondag 

7 augustus 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Joyce Pijnen-
burg is historica,
filosoof en filoso-
fisch consulent.
Eerder was zij
werkzaam voor

de Bibliotheca Philosophica Her-
metica en de leerstoelgroep Ge-
schiedenis voor Hermetische Filo-
sofie en verwante stromingen
(Universiteit van Amsterdam). Zij is
co-auteur van verschillende gere-

digeerde werken en bezig met de
afronding van een proefschrift
over Giordano Bruno en de kwes-
tie van moderniteit. Naast haar re-
guliere werkzaamheden is zij be-
stuurslid van de Vrije Gemeente en
van de Nederlandstalige tak van
de Society for Women in Philoso-
phy (SWIP-NL).

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Westerse mystiek

Sinds 1992 heeft de ISVW elke zomer een verdie-
pende week over muziek georganiseerd, telkens ge-
richt op een ander thema. In 2016 wordt deze cyclus
afgesloten met de 25e muziekweek, waarin een aan-
tal van de meest aansprekende onderwerpen op-
nieuw op de agenda worden gezet, zoals de Harmo-
nie der Sferen, de Engelse Renaissance, de Franse
Barok en de Duitse Romantiek. Ook de muzikale vor-
ming komt op de agenda. Er wordt aandacht besteed
aan de relatie tussen muziek en andere kunstvormen
zoals literatuur, schilderkunst en dans. Maar als al-
tijd is er ook ruimte voor nieuwe onderwerpen, zoals
Joodse en Arabische muziek. We denken na over de
verhouding tussen de muziek van vroeger en de mu-
ziek van nu, en we vragen ons af: heeft de geschiede-
nis van de muziek nog een toekomst?

Data
• Maandag 8 t/m vrijdag 

12 augustus 2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
vrijdag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docenten
Dr. Albert van
der Schoot do-
ceert esthetica
en cultuurfiloso-
fie aan de Uni-
versiteit van Am-

sterdam. Hij studeerde muziekwe-
tenschap en filosofie aan dezelfde
universiteit.

Gerard van der
Leeuw is musi-
coloog, publicist
en hoofdredac-
teur van het
leukste muziek-

tijdschrift van Nederland: De Rode
Leeuw.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

The best of …. 
25 jaar zomercursussen muziek

Geschiedenis van de filosofie Levenskunst



51ISVW PROGRAMMAGIDS SUMMER SCHOOLS 2016

Bevraag je impliciete aannames en ga anders kijken
naar je leven, je werk, en de wereld. Onze belangrijkste
visies - zowel persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk
- zijn gebaseerd op veelal ondoordachte denkgewoon-
ten. Dit is onvermijdelijk, omdat wij niet kunnen leven
zonder geautomatiseerde structuren. ‘Custom then is the
great guide of human life’, aldus David Hume.

Maar soms kunnen wij binnen een bepaald kader
niet verder denken en is een complete ommekeer ge-
wenst. Door onze diepste aannames te bevragen, kun-
nen wij een herkadering (reframing) in ons denken be-
werkstelligen.

We gebruiken de theorieën en teksten van filosofen
René Descartes, Friedrich Nietzsche, Thomas Kuhn, Mi-
chel Foucault en Michel Serres om onze aannames te
bevragen en andere wereldbeelden te ontdekken.

We gaan de techniek elke dag toepassen op een ander
aspect van ons denken, en zo onze eigen denkkaders
flink opschudden. We gebruiken hiervoor verschil-
lende varianten van de techniek van herkaderen. Deze
cursus is daardoor ook zeer bruikbaar voor trainers en
consultants die deze denktechniek in hun werk willen
toepassen.

De kunst van anders denken

Data
• Woensdag 17 t/m zondag 

21 augustus 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Dr. Karim Be-
nammar is filo-
soof, gespeciali-
seerd in denk-
technieken en de
filosofie van over-

vloed. Hij geeft trainingen en work-
shops in denktechnieken aan be-
drijven en organisaties. Hij is curator
bij THNK, The Amsterdam School of
Creative Leadership en als senior

consultant verbonden aan het Cen-
tre for Team Excellence in Engeland.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Ofwel de zeven hoofdzonden en waarom zondigen zo
verleidelijk is.

In deze week gaan we aan de hand van de ‘zeven
hoofdzonden’ – hebzucht, afgunst, trots, luiheid,
woede, lust en vraatzucht – lezen, nadenken en praten
over filosofie en de huidige stand van de wetenschap.
Wat hebben filosofen door de eeuwen heen over een of
meerdere van de deze ‘hoofdzonden’ geschreven en
wat zeggen wetenschappers er nu over? En vooral: wat
zijn onze eigen gedachten en alledaagse ervaringen?
Ook proberen we een actuele vraag te beantwoorden:
hebben ontwikkelingen in de neurowetenschappen
consequenties voor ons denken over het denken, wil-
len en voelen, en zo ja, welke?

We lezen en bespreken in de cursus korte teksten
van filosofen, psychologen en neurowetenschappers,
van Epicurus tot en met Dick Swaab. Daarnaast kijken
we naar verbeelding van de zeven hoofdzonden van
kunstenaars als Jeroen Bosch en Pieter Breughel.

Met name de boeken Passies van het brein van de kli-
nisch neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en De zeven
hoofdzonden. Handleiding voor de 21ste eeuw van de Spaan-
se filosoof Fernando Savater nemen we als uitgangs-
punt, en confronteren we kritisch met andere filosofi-
sche teksten en (neuro)wetenschappelijke theorieën.

Data
• Woensdag 10 t/m zondag 

14 augustus 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Dr. Miriam van
Reijen doceerde
jarenlang aan
verschillende
universiteiten en
hogescholen. Zij

is bestuurslid van de Vereniging
Het Spinozahuis en lid van de Ver-
eniging voor Filosofische Praktijk
(VFP). Zij schreef onder meer Spi-
noza in bedrijf: van passie naar actie

(2013). Zij beoefent zelf allerlei ma-
nieren van praktische filosofie.

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Passies en het brein

Praktische filosofie Zelfkennis



52

Omgaan met onzekerheid: noodlot, vrijheid en geluk
in de Griekse mythes en filosofie

Het goede leven, hoe zag dat eruit voor Achilles of
Odysseus? In deze cursus nodigt filosofe Müller haar
toehoorders uit voor een ontdekkingstocht langs de ar-
chaïsche Griekse helden. Zonder het noodlot te hoeven
temmen en zonder passief en pessimistisch te worden,
wisten zij een goed en juist leven te leiden. Aan de
hand van colleges en het zelfstandig lezen van enkele
pronkstukken uit de literatuur van de Griekse Oud-
heid, zullen we gezamenlijk reflecteren op enkele uni-
versele levensvragen, zoals: waarom kan de mens niet
leven zonder duiding? Waar begint en eindigt de men-
selijke vrijheid? Hoe verhoudt geluk zich tot onze am-
bitie en kwetsbaarheid? Het programma kenmerkt
zich door vakkennis en een variëteit aan thema´s, die
we zowel vanuit de mythes als vanuit de geschiedenis
van het westerse denken zullen belichten.

Deze week is een combinatie van college (theorie) en
zelfreflectie (praktijk). De cursist heeft geen voorken-
nis nodig. 

Data
• Woensdag 17 t/m zondag 

21 augustus 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Dr. Moïra Anne
Müller stu-
deerde filosofie
aan de Universi-
teit van Barce-
lona en speciali-

seerde zich in de masters Filosofie
in praktijk en bedrijf en klassieke
studies. Ze is gepromoveerd op
het thema Noodlot en vrijheid in het
klassieke denken.

Deelname
Arrangement 1: € 769,- (inclusief
het boek Het verhaal van Orestes, 
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 951,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.021,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

De wereld bestaat uit verhalen. Mooie, gruwelijke, on-
geloofwaardige, bizarre, waar gebeurde, gedroomde of
verzonnen verhalen. Vaak is er een melange van dit
alles. Schrijven is het liegen van de waarheid. Maar
welke waarheid willen we in een verhaal gestalte
geven en hoe bereiken we de doorzettingskracht om
het ook echt te schrijven? In deze zomerweek volgen
we onze verbeelding en besteden we aandacht aan li-
teraire vorm. Filosofische thema’s zoals vrijheid,
schoonheid, goed en kwaad zullen een leidraad zijn
om zowel onze verbeelding als het zoeken naar een
eigen specifieke vorm helder te krijgen.

Waar gaat het om? Wat willen we nu eigenlijk ver-
tellen? We schrijven zo mogelijk allemaal een kleine
novelle waarin ieders verhaal – dat altijd al geschreven
zou moeten worden – een daadwerkelijk verhaal wordt
en een verhaal blijft. Dit alles gebeurt aan de hand van
opbouwende schrijfoefeningen, zowel literair als filo-
sofisch gericht. Zelf schrijven staat centraal, er is veel
gelegenheid elkaars werk te horen en te bevragen. Uit-
eindelijk presenteren we aan elkaar: Het verhaal dat
blijft!

Het staat vrij om een eigen laptop mee te nemen.

Data
• Woensdag 17 t/m zondag 

21 augustus 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met afslui-
tende lunch.

Docenten
Dorine Bauduin
studeerde ver-
taalkunde en filo-
sofie op de Uni-
versiteit van Am-
sterdam. Vanaf

2004 is zij zelfstandig werkzaam als
begeleider van sokratische ge-
sprekken en geeft zij trainingen in
beroepsethiek.

Diet Verschoor
is psychothera-
peut en auteur.
Zij is werkzaam
bij De Compag-
nons, praktijk

voor psychotherapie en supervisie
en geeft schrijftrainingen op di-
verse scholen en bedrijven.

Deelname
Arrangement 1: € 818,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 1.000,- (arran-
gement 1 + standaardkamer met
ontbijt)
Arrangement 3: € 1.070,- (arran-
gement 1 + comfortkamer met
ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Griekse tragedies

SUMMER
SCHOOLS

2016

Het verhaal dat blijft
Filosofische schrijfweek

ISVW PROGRAMMAGIDS SUMMER SCHOOLS 2016

Filosofie en literatuur Filosofie en literatuur
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Wat betekent het om een mens te zijn? Met die vraag
komen de drie beroemde vragen van Kant – wat kan ik
weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen – niet al-
leen tot een einde maar ook tot hun samenhang. Im-
manuel Kant (1724-1804) was de eerste filosoof die in
zijn denken niet God of de Natuur centraal stelde,
maar de mens. De mens als denkend, willend en voe-
lend wezen. De mens als onderzoekende buitenstaan-
der, als min of meer wilskrachtige actor, en als deelne-
mer aan diverse menselijke praktijken zoals kunst, re-
ligie en politiek. 

Van Kant is bekend dat verantwoordelijkheid een we-
zenlijk thema is. Minder bekend is dat al in een jeugd-
werk de hoop centraal staat. Die begrippen zullen in
deze cursus een belangrijke rol spelen. Net zoals de
werkwijze van Kant: menselijke ervaringen uitpellen
en op hun vooronderstellingen, mogelijkheden en be-
perkingen onderzoeken. Ook ervaringen van nu, twee
eeuwen later, die door de deelnemers kunnen worden
ingebracht.

In deze zomercursus worden niet alleen Kantlijnen ge-
trokken, maar komt ook de inspiratie van Kant op
meer hedendaagse denkers, zoals Hannah Arendt, Mi-
chael Polanyi, Jürgen Habermas, Susan Neimann, René
Gude en Helmuth Plessner voorbij. 

Mens zijn. Wat is dat?

Data
• Woensdag 24 t/m zondag 

28 augustus 2016

Aanvang woensdag 10.30 uur –
zondag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Prof. dr. Henk
Procee stu-
deerde schei-
kunde en filoso-
fie. Hij was direc-
teur van de ISVW

en bijzonder hoogleraar wijsbe-
geerte aan de Universiteit Twente.
Tegenwoordig is hij directeur van
het bureau Henk Procee – filosofie
en reflectie. Kant is zijn favoriete fi-
losoof.

Als gastspreker is prof. dr. ir. Mieke
Boon gevraagd. Zij is hoogleraar
wetenschapsfilosofie aan de Uni-
versiteit Twente en samen met
Peter Henk Steenhuis auteur van
het boek Filosofie van het kijken.
Kunst in ander perspectief (2012).

Deelname
Arrangement 1: € 746,- (inclusief
4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet
en koffie/thee)
Arrangement 2: € 928,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 998,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

‘Hoe wonderlijk en mysterieus! Water halen en brand-
hout dragen is de Weg.’ Met deze woorden duidt de
Chinese lekebroeder Pang (8e eeuw na Chr.) het prakti-
sche karakter van de zenboeddhistische filosofie aan.
Zen of chan, zoals het in China genoemd werd, daagt
de mens uit om voorbij de grenzen van zijn eigen ‘ik’
te kijken. Een volgeling van deze traditie probeert dan
ook voortdurend om openheid voor de wereld te culti-
veren. Vanuit zijn ontvankelijke houding ondersteunt
hij alles en iedereen met wijsheid en compassie.

Tijdens deze zomerweek maakt u kennis met de rijk-
geschakeerde geschiedenis van het zendenken. Aan de
hand van kleurrijke meesters en denkers uit de tradi-
tie, zoals Bodhidharma en Dogen, verdiept u zich in
de kernbegrippen leegte en boeddhanatuur. Bijdragen
over de invloed van het taoïsme, de rol van vrouwen
en de 20e-eeuwse Kyotoschool onderstrepen de diepte
en variëteit van de zenfilosofie. Bovendien heeft u de
gelegenheid om de eeuwenoude chanbeoefeningstra-
ditie zelf te ondervinden via meditatie. Een vergelij-
king tussen zen en het Westen toont dat de moderne
mens zich nog steeds volop door zenideeën kan laten
inspireren.

Data
• Maandag 22 t/m vrijdag 

26 augustus 2016

Aanvang maandag 10.30 uur – 
vrijdag 12.30 uur einde met 
afsluitende lunch.

Docent 
Michel Dijkstra
studeerde filoso-
fie, journalistiek
en Sanskriet in
Groningen. Hij
publiceerde Oos-

terse Filosofie in een notendop
(2008), de bloemlezing Bij Lao Tsé
op de thee (2009), Zenboeddhis-
me (2010) en redigeerde Inleiding
in de taoïstische filosofie (2015).

Deelname
Arrangement 1: € 764,- (inclusief
het boek Zenboeddhisme, 4 x
diner met wijn, 5 x lunchbuffet en
koffie/thee)
Arrangement 2: € 946,- 
(arrangement 1 + standaardkamer
met ontbijt)
Arrangement 3: € 1.016,- 
(arrangement 1 + comfortkamer
met ontbijt)

SUMMER
SCHOOLS

2016

Zenweek

Oosterse filosofie Geschiedenis van de filosofie



ISVW PROGRAMMAGIDS AGENDA54

November
1 Stoïcijnse levenskunst. Met dr. Miriam van Reijen. www.isvw.nl
7/8 Het landschap van religie en filosofie. Met dr. Laurens ten Kate. www.isvw.nl
7/8 Dialectisch denken en de hermeneutiek. Met prof. dr. Henk Procee. www.isvw.nl
15 Filosofisch café met prof. dr. Joris Voorhoeve en prof. dr. Hans Achterhuis 34
16/17 De kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten. www.isvw.nl
22 Slotsymposium Westerse mystiek. Met dr. Woei-Lien Chong, 

Michel Dijkstra en dr. Annewieke Vroom. www.isvw.nl
28/29 De paradoxen van het chanboeddhisme. Met Michel Dijkstra en dr. Annewieke Vroom. www.isvw.nl
28/29 Aristoteles en de kunst het juiste midden te treffen. Met Silvia Benschop 

en Dick Kleinlugtenbelt. www.isvw.nl

December
2 Voorlichtingsbijeenkomst Bouwstenen voor zinvol werken. Met Marlou van Paridon. 20
19 Start: Retorica voor rechters. Met prof. mr. Eugene Sutorius. 15
19/20 Werken met denkinstrumenten. Met prof. dr. Henk Procee. www.isvw.nl
27/30 Aardse mystiek. Met Arnold Zichelaar. 29
27/30 Waar zijn ze? De zoektocht naar buitenaards leven. Met prof. dr. Mike Garrett 

en prof. dr. Vincent Icke. 30

Januari
9/10 De eeuw van China. Met dr. Jan Bor en Michel Dijkstra www.isvw.nl
9/10 De tijdtafel van religie en filosofie. Met Laurens ten Kate. www.isvw.nl
9/10 Stoïcijnen. Op zoek naar het innerlijke kompas. Met Silvia Benschop 

en Dick Kleinlugtenbelt. www.isvw.nl
10 Willen, kiezen, handelen. Met dr. Miriam van Reijen. www.isvw.nl
10 Open dag met Laura van Dolron 3
15 Start: Bildung voor PO-schoolleiders. Met dr. Erno Eskens en Dick Middelhoek. 16
17 Laat het feest duren zolang er nog wijn is! Met prof. dr. Jelle Reumer. 34
18 Start: Moreel beraad. Met Dick Kleinlugtenbelt en prof. dr. Guy Widdershoven. 18
20 Start: Dao-de-Jing II (in Leiden). Met dr. René Ransdorp. 38
22 Start: Taoïstische Levenskunst (in Leiden). Met dr. Woei-Lien Chong. 39
23/24 Lichaam – ziel – geest? Met Jan Flameling. 8
25 Start: Bouwstenen voor zinvol werken. Met dr. Erno Eskens en Marlou van Paridon. 20
30/31 Metafysica: doordringen tot de essentie. Met prof. dr. Henk Procee. 10
30/31 Mystiek aan de basis van het westerse denken. Met Joyce Pijnenburg. 12
31 Start: Spinoza (in Amsterdam). Met prof. dr. Maarten van Buuren. 40

Februari
1 Start: ‘Wie ben ik als leider?’. Met Rogier Huffnagel. 22
3 Start: Spinoza (in Leiden). Met prof. dr. Maarten van Buuren. 40
6 Workshop Hoe kies ik? Met Franziska Lindinger en Hans Vonk. 42
6/7 Transcendentie en immanentie – rituelen en symboliek. Met dr. Laurens ten Kate. www.isvw.nl
6/7 Workshop Het oerscript. Erfgoed, erfgif, erfgoud. Met Dorien Bauduin en Diet Verschoor. 43
7 Filosoferen in organisaties. Met dr. Ronald Wolbink. www.isvw.nl
13/14 Het eerste Jubileumweekend. Met prof. dr. Marli Huijer en prof. dr. Jos de Mul. 6
14 Start: Spinoza (in Utrecht). Met prof. dr. Maarten van Buuren. 40
16 Start: Filosofie en gezondheidszorg. Met dr. Eite Veening. 24
20/21 De aarde in je handpalm rondgedraaid. Met Michel Dijkstra. www.isvw.nl
20/21 Een lichaam met hersenen! Met Jan Flameling. 8
20/21 Epicurus, architect van het geluk. Met Silvia Benschop en Dick Kleinlugtenbelt. www.isvw.nl
22/26 Frontiers of Physics. Met prof. dr. Vincent Icke en prof. dr. Gerard ’t Hooft. 31

Maart
5/6 Transcendentalisme en Pragmatisme. Met prof. dr. Henk Procee. 10
6 Werken aan problematische emoties. Met dr. Miriam van Reijen. www.isvw.nl
12/13 Het zelf – van zoön politikon via ego naar Dasein. Met Jan Flameling 9
12/13 Religie en geweld. Met dr. Laurens ten Kate. www.isvw.nl
12/13 Zelf- en godskennis en kerkelijke polemiek. Met Joyce Pijnenburg. 12
13 Duurzaamheid en democratie gaan niet samen. Met Bas Eickhout. 34
20 Filosofisch café met Arnold Ziegelaar 34

Agenda
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Agenda

April
9/10 Zorg voor het zelf. Met Jan Flameling. 9
9/10 Analytische filosofie en fenomenologie. Met prof. dr. Henk Procee. 11
9/10 Herontdekking van “heidense” mystiek. Met Joyce Pijnenburg. 13
10 Levenskunst in de 21e eeuw. Met dr. Miriam van Reijen. www.isvw.nl
23 Moderne bildung (in Amsterdam). Met prof. dr. Joep Dohmen. 41
30 Moderne bildung (in Utrecht). Met prof. dr. Joep Dohmen. 41

Mei
2/6 Inleiding in de filosofie van Levinas. Met dr. Jan Keij. 33
2/6 Big History. Met prof. dr. Vincent Icke, prof. dr. Salomon Kroonenberg en prof. dr. Jos de Mul. 32
7/8 Het tweede Jubileumweekend. Met prof. dr. Maarten van Buuren en prof. dr. Joep Dohmen. 7
8 Filosoferen met kinderen en jongeren. Met Ed Weijers. www.isvw.nl
21/22 Hedendaagse levenskunst. Met Jan Flameling. 9
21/22 Dialectisch denken en de hermeneutiek. Met prof. dr. Henk Procee. 11
22 Open dag. Met presentaties van de Summer Schools. 3
28/29 Wetenschap en Romantiek. Met Joyce Pijnenburg. 13
29 Sokratische gespreksvoering en sokratische cafés. Met dr. Miriam van Reijen. www.isvw.nl

Juni
5 Duurzaamheid? Stop dan economische groei! Met prof. dr. Arjo Klamer en dr. Karim Benammar. 34
11 Moderne bildung (in Leeuwarden). Met prof. dr. Joep Dohmen. 41
11/12 Werken met denkinstrumenten. Met prof. dr. Henk Procee. 11
11/12 Oriëntalisme, psychologisering en nieuwe spiritualiteit. Met Joyce Pijnenburg. 13
12 Ethisch stappenplan ofwel morele dilemmatraining. Met dr. Miriam van Reijen. www.isvw.nl
18/19 Viering eeuwfeest Vrienden van de ISVW. 55

Juli Summer Schools
6/10 Erotiek. Met Marlou van Paridon. 44
6/10 Heidegger. Met Jan Flameling. 44
11/15 Vrijheid en onvrijheid. Met dr. Jan Keij. 45
13/17 Moderne bildung. Met prof. dr, Joep Dohmen. 45
13/17 Hoe leer ik samenleven met anderen? Met Carolien Ceton. 46
18/22 Oosterse en westerse levenskunst. Met Michel Dijkstra en Jan Flameling. 46
20/24 Moderne levenskunsten. Met Dick Kleinlugtenbelt. 47
20/24 Sokratisch gesprek. Met Sandra Aerts en Loes de Jong. 47
25/29 Vrij zijn en inspiratie. Met Rogier Huffnagel. 48
27/31 Op zoek naar een nieuw individualisme. Met dr. Jan Hendrik Bakker. 48
27/31 Ouder en wijzer (worden). Met Dries Boele. 49

Augustus Summer Schools
3/7 Humor. Met prof. dr. Frans Jacobs. 49
3/7 Westerse mystiek. Met Joyce Pijnenburg. 50
8/12 The best of…. Met Gerard van der Leeuw en dr. Albert van der Schoot. 50
10/14 Passies en het brein. Met dr. Miriam van Reijen. 51
17/21 De kunst van anders denken. Met dr. Karim Benammar. 51
17/21 Griekse tragedies. Met dr. Moïra Anne Müller. 52
17/21 Het verhaal dat blijft. Met Dorine Bauduin en Diet Verschoor. 52
22/26 Zenweek. Met Michel Dijkstra. 53
24/28 Mens zijn. Wat is dat? Met prof. dr. Henk Procee. 53

Ook de Vrienden worden 100 jaar!
In 2016 bestaan ook de Vrienden van de ISVW 100 jaar. Dit vieren zij in twee weekenden. 
Tijdens het eerste weekend, dat in april 2016 zal plaatsvinden, spreken Trouw-redacteur Peter
Henk Steenhuis (medeschrijver van Door het beeld – door het woord) en toneelmaakster
Marijn Moerman over de relatie tussen filosofie en kunst. De Vrienden gaan vervolgens zelf
aan de slag om de filosofische denkbeelden die hen fascineren te vertalen naar kunst. Tijdens
het grote jubileumfeest in het weekend van 18 en 19 juni presenteren zij hun gemaakte kunst
vervolgens aan elkaar. Deze weekenden zijn ook toegankelijk voor niet-Vrienden.



● prachtig gelegen in de natuur en 
zeer goed bereikbaar

● 13 moderne vergaderzalen verdeeld over
twee gebouwen

● een riante lounge met bar, diverse 
terrassen

● een uitstekend restaurant met 
verantwoorde keuken

● shuttle-service van NS-station 
Amersfoort naar Landgoed ISVW 

● 50 eenpersoons kamers

● 10 tweepersoons kamers

● 38 comfortkamers met balkon

● gratis draadloos netwerk 

Landgoed ISVW heeft het Green Key
Goud certificaat. Green Key is het inter-
nationale milieukeurmerk voor bedrijven
in de toerisme- en recreatiebranche.
Goud is de hoogste gradatie.

LANDGOED ISVW | DODEWEG 8 | 3832 RD LEUSDEN | 033 - 465 07 00 | INFO@ISVW.NL | WWW.LANDGOEDISVW.NL

Voor al uw [meerdaagse] 
vergaderingen, trainingen 
en bijeenkomsten

Alle inkomsten uit het
horeca-bedrijf komen
volledig ten goede aan
de filosofiebeoefening,
waarvoor de
Internationale School
voor Wijsbegeerte
bijna 100 jaar geleden
is opgericht.

LANDGOED

ISVW.NL

Tijd voor
het goede

leven 

Steun de filosofie-
beoefening in 
Nederland: boek
uw vergaderingen
en bijeenkomsten
op Landgoed ISVW 


