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Basiscursussen, beroepsopleidingen, filosofieweken, trainingen en summerschools

‘Tijd is slechts
een stroom
waarin ik ga
vissen’
Henry David Thoreau

goed leven|beter denken

Welkom bij de ISVW!

Open dag ISVW
Zondag 21 januari 2018

Al ruim een eeuw is de Internationale School voor Wijsbegeerte het kennisinstituut waar filosofie en praktijk elkaar ontmoeten. De Internationale
School voor Wijsbegeerte is opgericht als centrum voor wereld- en
levensbeschouwing. De doelstelling, die in honderd jaar nauwelijks is
gewijzigd, luidt:
‘De stichting heeft ten doel het (nagenoeg) uitsluitend zonder winstoogmerk beoefenen van filosofie en daardoor bijdragen aan de kwaliteit
van het persoonlijk en maatschappelijk leven en het verdiepen van levensen wereldbeschouwing, en voorts al het geen daar rechtstreeks of zijdelings
mee verband houdt, of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord en in het algemeen belang.’
De ISVW is een geheel onafhankelijke non-profitorganisatie. Zij verkrijgt
haar inkomsten via het Landgoed ISVW en de bijdragen van donateurs,
waaronder de Vrienden van de ISVW. De ISVW organiseert gemiddeld
honderd filosofieweken, beroepsopleidingen, summerschools, evenementen
en filosofische cafés per jaar. Onder de kostprijs. De ISVW ontvangt per jaar
maar liefst veertigduizend bezoekers waarvan zevenentwintighonderd
filosofie-liefhebbers op het mooie Landgoed ISVW (en op enkele locaties in
het land). Daarnaast brengt ISVW Uitgevers per jaar gemiddeld
vijfentwintig filosofieboeken uit.

Aanvang 14.00 – einde 17.00 uur

Op deze
open dag
presenteren
we met
onze docenten alle
programma’s voor de
zomer van 2018 en kijken
we natuurlijk naar de basiscursussen en beroepsopleidingen die van start gaan in
september. Een aantal docenten geeft een korte
workshop of een fragment
van de inhoud van hun programma zodat u ze zelf in
het echt kunt horen spreken en zien. Tevens zijn ze in
de lobby onder het genot
van een kop koffie of een
drankje na afloop beschikbaar voor al uw vragen. We
sluiten de middag af met
een interview met Denker
des Vaderlands René ten
Bos.

ISVW in getallen
●
●
●
●
●
●
●

De ISVW organiseert gemiddeld per jaar 100 cursussen en evenementen.
De ISVW ontving vorig jaar 2.753 deelnemers aan filosofie-evenementen.
Aantal overnachtingen van onze cursisten: 4.200.
De Vereniging Vrienden van de ISVW heeft 900 leden.
ISVW Uitgevers verkoopt gemiddeld per jaar 25.000 filosofieboeken.
ISVW Uitgevers geeft per jaar gemiddeld 25 nieuwe filosofieboeken uit.
Het Landgoed ISVW ontving vorig jaar 40.000 bezoekers, waarvan 15.000 overnachtingen (inclusief ISVW-cursisten).
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Landgoed ISVW heeft het Green Key
Goud certificaat. Green Key is het internationale milieukeurmerk voor bedrijven
in de toerisme- en recreatiebranche.
Goud is de hoogste gradatie.

Praktische informatie
Cursus- en opleidingsaanbod op Landgoed ISVW

Beroepsopleidingen

De ISVW heeft een gevarieerd cursusaanbod: er zijn de basiscursussen en beroepsopleidingen, summerschools, filosofieweken, trainingen en evenementen. Daarnaast biedt
de ISVW ook cursussen in andere delen van Nederland
aan, onder de naam ‘ISVW in ’t land’. Hieronder staat beschreven wat de specifieke kenmerken zijn van de verschillende categorieën en hoe u zich kunt inschrijven.

De ISVW-beroepsopleidingen zijn bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar filosofische verdieping binnen
hun vakgebied. De beroepsopleidingen zijn gericht op het
verwerven van praktische vaardigheden die in een huidige
baan kunnen worden toegepast of een opening bieden tot
een nieuwe (filosofische) baan, bijvoorbeeld als filosofisch
practicus of socratisch gespreksleider.

Diverse arrangementen

Filosofieweken en summerschools

Er zijn vier mogelijke arrangementen:
• Arrangement 1: U neemt deel aan de cursus, geniet van
lunch en diner en kiest ervoor om thuis te overnachten.
• Arrangement 2: U neemt deel aan de cursus, geniet van
lunch en diner en overnacht op het landgoed in een standaardkamer en ontbijt. Standaardkamers zijn een- of
tweepersoonskamers.
• Arrangement 3: U neemt deel aan de cursus, geniet van
lunch en diner en overnacht op het landgoed in een pluskamer en ontbijt. Pluskamers zijn eenpersoonskamers
met een riant bed en televisie.
• Arrangement 4: U neemt deel aan de cursus, geniet van
lunch en diner en overnacht op het landgoed in een comfortkamer en ontbijt. Comfortkamers zijn tweepersoonskamers met eigen balkon op het zuiden en prachtig uitzicht op het bos.

De filosofieweek is het paradepaardje van de ISVW. Gedurende meerdere dagen begeleiden één of meerdere docenten u langs het pad van een filosofisch of wetenschappelijk
onderwerp. 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 de eerder genoemde vier
arrangementen.

Alle kamers hebben een eigen douche of bad en bevinden zich in het bos met toegang tot de vele wandelpaden
in de omgeving.
Basiscursussen
De basiscursussen van de ISVW zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in filosofie. De basiscursussen bieden een gedegen inleiding op en een overzicht van een filosofisch thema. Een basiscursus bestaat doorgaans uit vijf
weekenden (soms met een afsluitend examenmoment). De
weekenden zijn ook los te volgen.
Soms worden de basiscursussen, indien u ze in het geheel
heeft gevolgd, afgesloten met een certificaat. Het staat de
cursist vrij om wel of niet deel te nemen aan het afsluitende examen.

Trainingen
De ISVW biedt naast opleidingen en cursussen ook korte
trainingen van twee doordeweekse dagen. Tijdens deze
trainingen leert u op efficiënte wijze filosofische vaardigheden die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.
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Evenementen
Een evenement is een eenmalige, filosofische activiteit,
zoals een lezing van een vooraanstaand (internationaal)
denker, een conferentie of een boekpresentatie. Op isvw.nl
is het actuele aanbod te vinden.
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Naast deze accreditaties worden afzonderlijke opleidingen,
trainingen en cursussen vaak door specifieke organisaties
geaccrediteerd. Deze aanvullende accreditaties treft u bij
de betreffende opleidingen, trainingen of cursussen. De
basiscursussen en beroepsopleidingen van de ISVW zijn
vrijgesteld van BTW. Dit geldt niet voor de verblijfskosten.

ISVW in ‘t land
Algemene voorwaarden
De cursussen die de ISVW elders in het land uitzet, bestaan uit reeksen korte bijeenkomsten 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 programma met kundige docenten en boeiende lesstof.

●

De meest recente en gedetailleerde informatie over de
programma’s treft u op 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 flatscreen-tv en een balkon) met bijbetaling van € 17,50 per nacht, of naar een
pluskamer met bijbetaling van € 10,- per nacht.

●

Voorovernachten (op basis van beschikbaarheid) is
mogelijk voor € 50,-. Ontbijt is inbegrepen in dit bedrag, maar de toeristenbelasting (ca. € 2,- per nacht)
niet.

●

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

●

Indien u geen gebruik kunt maken van uw reservering,
kunt u deze kosteloos annuleren tot vijf dagen voor
aanvang. Er wordt dan wel € 25,- administratiekosten
in rekening gebracht. Indien u binnen vijf dagen voor
aanvang annuleert, zijn wij genoodzaakt om de arrangementskosten volledig te berekenen.

●

Prijzen en programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor een cursus of opleiding via
isvw.nl.
Gold Card
De ISVW-Gold Card geeft u een jaar lang recht op het bezoeken van cursussen, inclusief verblijf. De Gold Card geeft
geen recht op boeken en andere cursusmaterialen. U kunt
deze via de receptie bestellen. U vindt meer informatie
over de Gold Card op de Vriendenpagina (p. 32) in deze
gids.
Accreditaties
Alle cursussen en opleidingen van de ISVW zijn geaccrediteerd door de volgende organisaties:
• NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
• ANVW: Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte
• CRKBO: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
• Stichting Cedeo (onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor
opleidingen)
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FILOSOFIE
WEEK

Het verboden
boek gaat
open

Hitlers Mein Kampf
Mein Kampf: velen hebben er een mening over, vrijwel niemand heeft het gelezen. Sinds het boek in januari 2016 opnieuw in Duitsland verscheen, nadat het zeventig jaar verboden was geweest, is het debat over Mein Kampf weer in volle
gang, ook in Nederland. Is het een goed idee om het opnieuw
uit te geven, of is het gevaarlijk om Hitlers denkbeelden te verspreiden? En is Mein Kampf überhaupt de moeite van het
lezen waard of is het niets meer dan het haatdragend geraaskal
van een psychopaat?
Hitlers Mein Kampf

Om het maatschappelijk debat over de verschijning van de
vertaling van Mein Kampf in goede banen te leiden organiseert de Internationale School voor Wijsbegeerte een filosofieweek ‘Hitlers Mein Kampf’ om ons te verdiepen in de achtergronden van het boek en de invloeden van Rousseau,
Nietzsche, Darwin, Wagner, Gabineau en anderen op het
boek. Hitler zelf is verslagen, maar geldt dat ook voor zijn filosofie?
De historische achtergronden, doorwerking en actualiteit
van Mein Kampf bespreken we met historici Ewoud Kieft,
Thomas von der Dunk, Bas Kromhout, Bart van der Boom,

met wetenschapsjournalist
Marcel Hulspas en met de
denkers Paul Cliteur, Arnold Heumakers, Albert van
der Schoot en Erno Eskens.
De gespreksleiding is in
handen van Ton Maas. De
cursisten maken ook een
excursie naar het nabij gelegen Kamp Amersfoort en
buigen zich over de vraag
hoe we het beste met het
nieuwe bruine denken om
kunnen gaan.
Data

Maandag 4 december – vrijdag 8 december 2017
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 953,50 (inclusief 4x diner met wijn, 5 x lunchbuffet,
koffie/thee en Het verboden boek; Mein Kampf en de aantrekkingskracht van
het nazisme).
Arrangement 2: € 1138, 50 (arrangement 1 + standaardkamer en
ontbijt).
Arrangement 3: € 1178,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1208,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten
Ewoud Kieft is volgens Historisch
Nieuwsblad ‘de belangrijkste Nederlandse jonge historicus van dit moment’.
Kieft publiceerde
onlangs Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme, een fenomenale analyse van Hitlers naargeestige
talent en de opmars van het nazisme.
Bas Kromhout is historicus en journalist. Hij schrijft regelmatig voor Historisch Nieuwsblad en
is auteur van Fout!
Het ware gezicht
van de NSB. Daarnaast schreef hij De voorman. Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS en het
spraakmakende boek Fout geboren. Het
Verhaal Van Kinderen Van Foute Ouders.

Dr. Arnold Heumakers is historicus. Hij
werkte bij het Nederlands Instituut
voor Oorlogs Documentatie (Niod).
Daarnaast werkte hij
bij De Volkskrant en
het NRC. Hij schreef het boek De esthetische revolutie.

Dr. Bart van der Boom is universitair
docent geschiedenis
aan de Universiteit
Leiden. Hij won de
Libris Geschiedenisprijs met zijn boek
We weten niets van
hun lot. Gewone Nederlanders en de Holocaust.

Prof. Paul Cliteur is rechtsgeleerde en
filosoof. Cliteur is als
hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap verbonden aan de Universiteit Leiden bij het
Instituut voor Metajuridica.

Dr. Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en radioen televisiecommentator. Hij promoveerde in 1994 op
de politieke en ideologische aspecten
van de monumentencultus in het Heilige
Roomse Rijk. Hij publiceerde o.a. De schaduw van het Teutoburgerwoud en Buren.

Dr. Albert van der Schoot doceerde
esthetica, cultuurfilosofie en muziekfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
publiceerde onder
meer De ontstelling van Pythagoras.

Marcel Hulspas is wetenschapsjournalist, columnist en publicist. Hij publiceerde onder meer
Bedenkelijke wetenschap; over de won-

dere wereld der pseudowetenschappen
en (met Jan Willem Nienhuys) en Tussen
Waarheid & Waanzin.
Dr. Erno Eskens is filosoof en politicoloog. Hij is programmadirecteur en uitgever bij de Internationale School voor
Wijsbegeerte en
schreef meerdere
boeken waaronder Een beestachtige geschiedenis van de filosofie.
Ton Maas studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij schreef jaren lang
voor de Volkskrant
en Ode, werkte als
presentator bij de
Ikon en was van 2002 tot 2012 hoofd
radio bij de Boeddhistische Omroep.
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Vrije wil is
een illusie

Spinozaweek: de weg naar geluk
Altijd al Spinoza willen begrijpen en gelukkig willen
worden dankzij Nederlands grootste denker? Raak geïnspireerd door de vreugde van het inzicht.
Geen andere verlichtingsdenker is van grotere betekenis voor de
huidige samenleving
dan Spinoza, in wiens
denken moderne waarden als vrijheid en rede
centraal staan. Zijn
compromisloze pleidooi voor democratie,
rationaliteit en vrijheid
van meningsuiting was
in de Hollandse Republiek van de zeventiende eeuw radicaal en
controversieel. Pas in de twintigste eeuw ontstond er in Europa een nieuwe belangstelling voor het gedachtegoed van
Spinoza en ontdekte men hoe actueel zijn thema’s zijn voor
onze opvattingen over politiek, psychologie, wetenschap en
ethiek.
Een thema dat onherroepelijk de aandacht trekt voor de
eenentwintigste-eeuwse lezer van Spinoza’s werk is het
mensbeeld dat hij schetst en het daarmee samenhangende

idee van menselijk geluk. Spinoza beschouwt de vrije wil als
een illusie. Alles heeft een oorzaak, dus ook onze eigen gedachten. Hoewel we graag denken dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op onze eigen gedachten en ons eigen handelen, is dat volgens Spinoza niet het geval. Maar als we geen
vrije wil bezitten, hoe vinden we dan geluk? Hoe kan Spinoza’s filosofie daarbij helpen?
Deze en andere vragen zullen we tijdens deze cursus voor
het voetlicht brengen, onder leiding van een keur aan spinozaspecialisten.

Data

Maandag 18 december – vrijdag 22 december 2017
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten
Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang aan verschillende universiteiten
en hogescholen en
ze is gepromoveerd
op Spinoza. Ze geeft
in het hele land lezingen over stoïcijnse levenskunst en Spinoza. Ze schreef onder meer Grote denkers over emoties (2014) en Stoïcijnse levenskunst (2016).
Prof. Maarten van Buuren is emeritus
hoogleraar moderne
letterkunde aan de
Universiteit van
Utrecht. Hij schreef
onder meer De essentie van Spinoza
(2016) en Spinoza -Vijf wegen naar de

vrijheid (2016). Zijn eigen vertaling van
Spinoza's Ethica verscheen dit jaar.
Prof. Vincent Icke Prof.Vincent Icke is
hoogleraar theoretische sterrenkunde
aan de Universiteit
Leiden en bijzonder
hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij
beeldend kunstenaar en publicist en
neemt hij vaak plaats aan tafel bij De Wereld Draait Door. Recentelijk publiceerde
hij Reisbureau Einstein (2017).

Adrie Hoogendoorn is arts en filosoof.
Hij geeft cursussen
over Spinoza’s filosofie en publiceerde
drie boeken over
Spinoza: De filosofie
van Spinoza, Spinoza
over godsdienst en politiek en Spinoza’s
briefwisseling.
Prof. Kees Schuyt is emeritus hoogleraar sociologie aan
de Universiteit van
Amsterdam.Van zijn
hand verscheen onlangs Spinoza en de
vreugde van het inzicht (2017), waarin hij in chronologische
volgorde de werken van Spinoza bespreekt.

Dr. Tinneke Beeckman studeerde moraalwetenschappen
en filosofie aan de
Vrije Universiteit
Brussel. Ze is doctor
in de moraalwetenschappen. In 2012
verscheen Door Spinoza’s lens. Dit boek
werd bekroond met de Liberales-prijs.
Haar boek Macht en onmacht verscheen
in 2015, en was genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2015. Ze is columniste
voor De Standaard.
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FILOSOFIE
WEEK

Wat zijn je
vooronderstellingen
over de
liefde?

Liefdeweek: kun je leren liefhebben?
dat? De volgende dag zullen we vanuit deze vraag kijken
naar de ander: hoe kun je een partner, collega of vijand
beter liefhebben? De derde dag richten we ons op onszelf en
op eigenliefde: waarom en hoe moet je jezelf liefhebben? We
sluiten de week af met een compassiedag waarop we onze
nieuw gewonnen inzichten uitbreiden naar een altruïstische
vorm van liefhebben.
Socratische gesprekken

Liefhebben is niet makkelijk: soms maak je ruzie met je
partner, zijn je kinderen opstandig of heb je een hekel aan
jezelf. Zijn het romantische of egoïstische idealen die de liefde
in de weg staan? Tijdens deze liefdeweek gooien we eerst al
onze vanzelfsprekende vooronderstellingen over liefde overhoop
om vervolgens te leren hoe we beter kunnen liefhebben.
We zullen de week beginnen met een nauwkeurige blik op
ons begrip van liefhebben en waarover we het dan eigenlijk
moeten hebben: waarom hebben we lief en wat betekent

Om niet alleen over liefde te praten en werkelijk te leren
hoe we beter moeten liefhebben zullen we elke dag de
besproken theorieën en gedachtes praktisch toepassen.
Hiervoor zullen we onder andere socratische gesprekken
voeren, een liefdesbrief aan een vreemdeling schrijven en
compassieoefeningen doen.
Data

Woensdag 27 – zaterdag 30 december 2017
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zaterdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 760,25 (inclusief 4 x lunchbuffet, 3 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 900,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 930,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 953,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten
Prof. Jan Bransen is hoogleraar filosofie
aan de Radboud
Universiteit
Nijmegen. Met Laat
je niets wijsmaken
won hij in 2014 de
Socrates
Wisselbeker. Hij is oprichter van het
tijdschrift Philosophical Explorations en
was tot voor kort columnist van iFilosofie.
Zijn columns bundelde hij in 2016 in het
boek Waar filosofen van houden.
Prof. René ten Bos is hoogleraar
filosofie aan de
Radboud
Universiteit in
Nijmegen en sinds
dit jaar de nieuwe
Denker des
Vaderlands. Met Bureaucratie is een
inktvis won Ten Bos de Socrates
Wisselbeker in 2015. In 2017 verscheen
zijn nieuwste boek Dwalen in het
antropoceen.

Dr. Piet Gerbrandy is dichter, essayist,
classicus en vertaler.
Hij heeft onder
andere een vertaling
van het twaalfdeeeuwse
liefdestraktaat De
amore van Andreas Capellanus en de
dichtbundel Vlinderslag, winnaar van de
Jan Campert Prijs 2014, op zijn naam
staan. Hij is gepromoveerd op een
proefschrift over poëzie van H.H. ter Balkt
en Jacques Hamelink en doceert
momenteel aan de Universiteit van
Amsterdam.

aan een aantal publicaties over liefde,
praktische redenen en moraal.

Dr. Katrien Schaubroeck is docent
wijsbegeerte aan de
Universiteit
Antwerpen. Ze doet
onderzoek op het
domein van de
meta-ethiek en
morele psychologie. In 2013 verscheen
haar monografie The Normativity of What
We Care About. A Love-Based Theory of
Practical Reasons. Momenteel werkt ze

Marlou van Paridon studeerde filosofie
aan de Universiteit
van Amsterdam en
Philosophy of
Management and
Organizations aan de
VU, Amsterdam. Zij
voert al enige jaren een socratisch
gesprekspraktijk. Onlangs verscheen haar
boek Socratisch gesprek voor beginners.

Annemarie van Stee promoveert
binnen het NWOprogramma ‘Wat
kunnen de geesteswetenschappen
bijdragen aan ons
praktisch
zelfbegrip?’, op een project over de vraag
hoe filosofisch en neurowetenschappelijk
onderzoek naar liefde en zelfreflectie
kunnen bijdragen aan ons begrip van
existentieel zelfbegrip.

Thijs Sins studeerde bedrijfseconomie
en filosofie aan de
Universiteit van
Amsterdam waar hij
zijn master met een
scriptie over het
thema liefde
afrondde. Sinds het oprichten van zijn
eigen praktijk Tatkraft Filosofie biedt hij
coaching en verzorgt hij eigen cursussen
op het gebied van levensvragen,
identiteit, authentieke keuzes, liefde en
zelfacceptatie.
Eva van Pelt is zangeres, theatermaker
en schrijfster. Zij
studeerde in 2016 af
aan de
Rockacademie en
bracht in dat jaar ook
haar debuutalbum
ZWART uit: Nederlandstalig, fris en
eigenwijs.Voor Theaterfestival Boulevard
maakte zij de voorstellingen STROOM
(2014), NEST (2015) en ZUCHT (2016),
over thema’s als egocentrisme en liefde,
verwachting, leegte en verlangen.
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De mens: het
nog niet vastgestelde dier

De spelende mens

De mens is ‘het nog niet vastgestelde dier’ (Nietzsche):
onze ontwikkeling houdt niet op bij de
volwassenwording. We kunnen ons verder ontplooien,
maar in welke richting? Wie willen we worden? Wat zijn
idealen om na te streven? En wat is daarvoor nodig?
Niet alleen kinderen spelen; ook volwassenen kunnen
zich tot spelende mensen ontwikkelen. In deze cursus
onderzoeken we het thema de ‘spelende mens’ aan de
hand van filosofen als Schiller, Nietzsche, Camus,
Arendt, Huizinga, De Beauvoir en Irigaray. Ook het
daoïsme komt aan bod, met in de hoofdrol niethandelen (wu wei) en een speelse vorm van
gelatenheid.
Naast inleidingen op de genoemde filosofen bestaat de
cursus uit het bespreken van teksten, gekoppeld aan
de eigen ervaring.

‘Er is een kind verborgen in de
echte man; en het verlangt te
spelen. Kom op dan vrouwen en
ontdek het kind in de man’
Nietzsche
Docent
Dries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is vanaf
1983 betrokken bij de ontwikkeling van praktische vormen van
filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof. Hij
houdt zich met name bezig met filosofisch consulentschap,
socratische gesprekken en dilemmatrainingen.

Data

Woensdag 27 – zaterdag 30 december 2017
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zaterdag 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 620,25 (inclusief 4 x lunchbuffet, 3 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 760,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 790,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 813,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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FILOSOFIE
WEEK

Een film duurt
twee uur om te
kijken en een
dag om over na
te denken

FILOSOFIE
WEEK

‘Van bloeien en
verdorren zijn
we ons tegelijkertijd bewust’

Filosofie en film:
‘An imitation of life’

Rilke: de filosofie van de
dichter

Het thema van deze week is ‘An imitation of life’. Is
imitatieleven ook echt leven, of is ons eigen leven niet meer
dan imitatie? Ook stellen we de vraag of we een exacte kopie
van ons leven nog duizendmaal zouden willen leven.

Wat is de mens? Wat vermag de mens te zijn? Welke plaats
heeft de mens in het universum? Op dit soort kloeke
metafysische vragen wist Rilke een antwoord te formuleren in
puntgave, mooie maar ook zo moeilijke gedichten.

De ISVW heeft
voor u een selectie
gemaakt van de
beste filosofische
films, die wij
tijdens deze
cursusweek
vertonen. Aan elke
film gaat een
introductie vooraf die de film koppelt aan een filosofisch
vraagstuk of gedachte-experiment. Door middel van
kijkopdrachten leert u de filosofische kwesties in een film te
herkennen, te benoemen en erop te reflecteren.

In zijn jonge jaren
was de dichter
Rainer Maria
Rilke (1875-1926)
nog een lyrische
huis-, tuin- en
keukendichter, op
latere leeftijd
dichtte hij niet
minder dan de grote filosofische gedichten van zijn tijd. In
deze week gaan we in vogelvlucht door de grote werken van
Rilke. Dat doen we steeds vanuit het oogpunt van Rilkes
levensfilosofie, die hij door de jaren heen steeds duidelijker
wist uit te drukken. De cursist leert niet alleen beroemde
gedichten te begrijpen in het licht van een grotere literaire
en filosofische context, ook gaat u zelf aan de slag om de
eigen levensfilosofie beter uit te drukken.

Aan het einde van de week heeft u genoten van zeven films
(Fences; Blade Runner; Ex Machina; Solaris; The Matrix;
After Life en Arrival) kennis opgedaan over negen filosofen
(Rorty, Nussbaum, Turin, Searle, Nozick, Taylor, Descartes,
Elisabeth van de Palts en Nietzsche) en nagedacht over
urgente filosofische onderwerpen.

Docenten
Marthe Kerkwijk is filosoof en
programmacoördinator bij de
ISVW. Ze gaf les aan
de University of
London, waar ze
tevens haar
proefschrift over Habermas schrijft. In
Londen richtte ze de West London
Philosophy School op, waar ze door
middel van korte verhalen en gedachteexperimenten filosofielessen gaf.
Momenteel is ze bezig met het schrijven
Data

Deze cursus veronderstelt geen voorkennis. Passieve kennis
van de Duitse taal is wel aan te raden: een dichter in
vertaling is als doodgeslagen bier. De docent maakt gebruik
van hoorcolleges, gesprekken, schrijfopdrachten en film.
Een reader met tekstfragmenten ontvangt u bij aanvang.

van een boek over gedachte-experimenten. Daarnaast bezoekt ze het filmhuis
wekelijks.
Peter de Bruijn is filmredacteur van
NRC Handelsblad. Hij
kwam na zijn studie
geschiedenis aan de
Universiteit van
Amsterdam in dienst
van de krant, waar
hij eerder onder meer bij de redactie
Boeken werkte.

Dinsdag 2 januari - zaterdag 6 januari 2018
Aanvang dinsdag 10.30 uur tot zaterdag om 17.00 uur.

.
Deelname Arrangement 1: € 933,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet,
koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.118,50 (arrangement 1 + standaardkamer en
ontbijt).
Arrangement 3: € 1.158,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.188,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docent
Florian Jacobs is filosoof en redacteur bij ISVW Uitgevers. Hij
publiceerde onder andere de dichtbundel Zwaan en zang. In zijn
vrije tijd schrijft hij een boek over het leven en het werk van Rilke.

Data

Dinsdag 2 januari - zaterdag 6 januari 2018
Aanvang dinsdag 10.30 uur tot zaterdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 793,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee.)
Arrangement 2: € 980,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.020,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.050,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Zonder tijd
zou alles
tegelijk
gebeuren

Het raadsel van de tijd
We leven erin, maar begrijpen er weinig van: tijd. We zijn allemaal op zoek naar de vraag hoe we onze tijd moeten indelen en
we verbazen ons over de tijd die steeds harder lijkt te gaan naarmate we ouder worden. We zoeken ook allemaal naar het juiste
moment om iets te doen.

‘Tijd is slechts een stroom waarin ik ga vissen’
Henry David Thoreau

‘Als we binnenkort alle raadsels hebben
opgelost, zullen we nog altijd het raadsel van
de tijd overhouden. Dat zijn we namelijk zelf.’
Harry Mulisch

Bestaat tijd?
Tegelijk is de vraag op wat voor manier tijd bestaat. En wat is
eigenlijk het heden? Filosofen en natuurkundigen zijn het er
niet over eens. Misschien was er ‘een tijd’ waarin tijd niet bestond, namelijk voor de oerknal. Zeker is dat er zich op alle
tijdschalen heel verschillende verschijnselen voordoen. En dan
zijn er nog zaken als de tijdgeest, de herinnering, de verveling
en de tijdreis. Kortom een heerlijk existentieel en fundamenteel thema om even voor te gaan zitten. Heeft u even?

Data

Maandag 26 februari - vrijdag 2 maart 2018
Aanvang maandag om 10.30 uur tot vrijdag om 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 904,- (inclusief 4x diner met wijn, 5 x lunchbuffet,
koffie/thee en het boek Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst).
Arrangement 2: € 1.091,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.131,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.161,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten
Dr. Joke Hermsen studeerde literatuur
en filosofie in
Amsterdam en
Parijs. In 1993
promoveerde zij aan
de Universiteit
Utrecht op een
proefschrift over Lou Andreas-Salomé,
Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann.
Tevens deed zij onderzoek naar het
gedachtegoed van Hannah Arendt,
Simone Weil en Emmanuel Levinas.

Dr. Hein van Dongen is filosoof. Hij
doceert aan
verschillende
onderwijsinstellingen en is
bestuurder van de
stichting Filosofie
Oost-West. Ook is hij filosofisch consulent.
In zijn werk probeert hij filosofie praktisch
toe te passen door zich te richten op het
dagelijks leven. In 2014 publiceerde Van
Dongen Bergson, een introductie tot de
belangrijkste ideeën van Henri Bergson
over tijd en leven.

Dr. Douwe Draaisma is een Nederlands
psycholoog die
gespecialiseerd is in
de aard en
mechanismen van
het menselijk
geheugen. Hij is
bijzonder hoogleraar in de geschiedenis
van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op
De Metaforenmachine. Een geschiedenis
van het geheugen. Zijn boek Waarom het
leven sneller gaat als je ouder wordt is
bekroond met verschillende wetenschappelijke en literaire prijzen. Zijn
meest recente boek is Als mijn geheugen
me niet bedriegt (2016).

Dr. Erno Eskens is filosoof en
politicoloog. Hij is
programmadirecteur
en uitgever bij de
Internationale
School voor
Wijsbegeerte en
schreef meerdere boeken waaronder Een
beestachtige geschiedenis van de
filosofie. Hij werkte eerder als
hoofdredacteur bij Filosofie Magazine.

advertentie

iFilosofie

MULTIMEDIAAL FILOSOFIETIJDSCHRIFT VAN DE ISVW
iFilosofie, het multimediale maandblad van de ISVW, bevat gefilmde gesprekken
met filosofen, boeksignaleringen, voorpublicaties en een agenda. Het abonnement
is gratis en u kunt de eerdere edities ook kosteloos downloaden. Het tijdschrift is
beschikbaar als iBook of als pdf via www.ifilosofie.nl. Abonneer u gratis via de site
en ontvang eens per maand bericht als er een nieuwe editie is verschenen.
Download iFilosofie gratis als pdf of ibook via www.ifilosofie.nl

www.iFilosofie.nl

ABONNEER JE GRATIS OP DE NIEUWSBRIEF
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Denken met
verbeelding

FILOSOFIE
WEEK

Het literaire inzicht

Dertien literaire werken met filosofische blik
De kracht van literatuur is onder meer dat ze ons even een
ander leven laat leiden. Met alle bijhorende gedachten en
verwachtingen, dwalingen, emoties en dilemma’s. Waar
filosofie het menselijke bestaan alleen in abstracties kan vatten,
confronteert literatuur ons met dat bestaan zelf.
Wat is dat: vol zijn van
wraak, woede, geloof of
liefde… Of hoe voelt dat:
een vreemdeling zijn, een
afgewezene, een gevangene
of een neurotische
ambtenaar?
Leon Heuts, hoofdredacteur van Filosofie
Magazine, neemt tijdens
deze week dertien romans en toneelstukken uit de
wereldliteratuur onder de loep. Hij bekijkt ze met een
filosofische blik, maar staat ook stil bij waar filosofie
tekortschiet. En misschien versterken filosofie en literatuur
elkaar wederzijds, als we proberen iets zinnigs te zeggen over
het menselijke bestaan. Immers, vrij naar Kant: denken
zonder verbeelding is een machinale neurose, en
verbeelding zonder denken is weliswaar zalig, maar weinig
zeggend.
Vervreemding

Wat de filosofie ons ook leert over wraak – we worden pas
echt gegrepen als we zien hoe Orestes wordt achtervolgd
door wraakgodinnen, na de moord op zijn moeder.
Filosofen schrijven over bureaucratie als doorgeschoten,
‘instrumentele’ rede – maar de echte vervreemding ervaren
we pas als we Kafka lezen.

Docent
Leon Heuts is hoofdredacteur bij Filosofie Magazine en
Filosofie.nl. Hij studeerde journalistiek en filosofie in Tilburg. In 2012
publiceerde hij samen met Herman de Regt, De Filosofie
Twittercanon (uitg. Boom). Dit boek was in 2013 genomineerd voor
de Socrates Wisselbeker.
Data

Maandag 19 - vrijdag 23 februari 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 5 x lunch, 4 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 801,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 938,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

WETENSCHAPS
WEEK

15

Het leven, in
nevelen
gehuld

Frontiers of Life Sciences
Frontiers of Life Sciences is onderdeel van de succesvolle Frontiersreeks: wetenschapsweken over ‘hot and happening’ wetenschap, met vooraanstaande wetenschappers die hun onderzoek
presenteren en u meenemen naar de frontlinies van hun eigen
werk en dat van collega’s. Na Physics, Astronomy en Science
staan ditmaal de Life Sciences centraal, met andere woorden,
het onderzoek naar het leven zelf.
Prof. Vincent Icke zal de eerste
ochtend inleiden, over het ontstaan van het leven en hoeveel we
daarover intussen weten, maar
ook over wat nog in nevelen gehuld is en dus een uitdaging
vormt voor evolutiebiologen. Prof.
Jelle Reumer zal de onderwerpen
van de overige sprekers ’s morgens inleiden, opdat alle deelnemers de presentaties van de specialistische topwetenschappers goed kunnen volgen. ’s Avonds is er als facultatief
extraatje een afwisselend en verrassend programma. De samenstelling, organisatie en begeleiding zijn weer in handen
van Charlotte Icke-Lemmens.
Topwetenschap voor iedereen

Deze week is bedoeld voor iedereen met 3 vwo-niveau of
verder en een warme belangstelling voor dit onderwerp. Het
blijkt uit ervaring ook een aanrader voor ouders met tieners
dan wel grootouders met kleinkinderen. Op isvw.nl plaatsen
we de nieuwste informatie over het programma en meer informatie, zie www.isvw.nl/frontiers-of-life-sciences.

Docenten
Prof. Vincent Icke is hoogleraar theoretische sterrenkunde
en kosmologie, beeldend kunstenaar en
publicist. Bekend
van radio en tv, waar
hij gepassioneerd
uitleg geeft over de laatste ontdekkingen.
Recent verschenen: Reisbureau Einstein,
over buitenaardse buren.
Data

Prof. Jelle Reumer is bioloog, hoogleraar Vertrebrale
Paleontologie in
Utrecht, publicist en
boeiend spreker over
evolutie en ecologie.

Maandag 29 januari - vrijdag 2 februari 2018
Aanvang maandag 10.00 uur tot vrijdag 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 891,50 (inclusief 4x diner met wijn, 5 x lunchbuffet,
koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.078,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.118,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.148,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

ISVW PROGRAMMAGIDS FILOSOFIEWEKEN

16

FILOSOFIE
WEEK

Een reis door de
Gouden Eeuw
met kunst en
muziek

FILOSOFIE
WEEK

‘Het leven kan
alleen achterwaarts worden
begrepen, maar
moet voorwaarts
worden geleefd’

Filosofie en kunst in de Barok Søren Kierkegaard: filosoof?
Theoloog? Acteur? Schrijver!
De overgang van Renaissance naar Barok brengt ingrijpende veranderingen met zich mee op het gebied van de filosofie, van de
wetenschappen én van de verschillende kunsten.
Nederland neemt in deze
Gouden Eeuw een bijzondere
plaats in. Een gegoede klasse
van rijke burgers baadt in
weelde en Amsterdam bouwt
een stadhuis op de Dam. Descartes en Spinoza bloeien hier
op. Hun stijl van denken heeft
ook zijn weerslag op het denken over kunst.
Francis Bacon en David Hume, Monteverdi en Vivaldi, Rachel
Ruysch en Judith Leyster, Heinrich Schütz en J.S. Bach, Bernini en Rubens, Barbara Strozzi en Elisabeth Jacquet de la Guerre, Rembrandt en Caravaggio, Elisabeth van de Palts en
Anna Maria van Schurman, Catharina de Grote en Christina
van Zweden, Sweelinck en Huygens, Rameau en Rousseau –
in deze cursus krijgen ze allemaal een podium! Met gastdocenten Dorothée Wortelboer, Gerard van der Leeuw, dr. Pieta
van Beek en Willem Bruls.

Wat heeft Søren Kierkegaard te zeggen over de esthetische, de
ethische en de religieuze levenswijze, en waarom laat hij het
meeste daarvan zeggen door pseudoniemen? Met speciale
aandacht voor Kierkegaards belangstelling voor het theater!
Deze cursus biedt een
stevige inleiding in het
denken van Søren
Kierkegaard, door colleges,
gezamenlijke tekstlezingen
en toepassingen van zijn
denken aan de hand van
films. Deze cursus is een
aanrader voor mensen met
belangstelling voor
cultuurfilosofie, ethiek, godsdienstfilosofie en uiteraard
theater. Ook is deze cursus geschikt voor acteurs, regisseurs,
dramaturgen en schrijvers.

Deze cursus bestaat voornamelijk uit hoorcolleges, geïntegreerd met het kijken naar kunst en het luisteren naar muziek.

Docenten
Dr. Albert van der Schoot doceerde
esthetica,
cultuurfilosofie en
muziekfilosofie aan
de Universiteit van
Amsterdam. Hij
redigeerde meerdere
boeken over de raakvlakken van muziek
en filosofie.

Karin Braamhorst is kunsthistorica en
auteur van o.a. het
Ikonen lexicon
(2004), Nederland in
de negentiendeeeuw (2006), een
vijftal luisterboeken
en Het poppenhuis van Petronella
Oortman (2014).
Met gastdocenten Dorothée
Wortelboer, Gerard van der Leeuw,
dr. Pieta van Beek en Willem Bruls.

Data

Maandag 26 februari - vrijdag 2 maart 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch..

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 5 x lunch, 4 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten
Prof. Paul van Tongeren is emeritus
hoogleraar
wijsgerige ethiek
aan de Radboud
Universiteit
Nijmegen. Hij
schreef onder meer
Leven is een kunst (2012), Het Europese
nihilisme (2012), Dankbaar (2015) en
Nietzsche (2016).
Data

Wout van Tongeren studeerde
dramaturgie en
filosofie. Hij werkt als
dramaturg bij
muziektheatergezelschap
Silbersee. Hij schreef
zijn masterscriptie over de rol van theater
in het oeuvre van Kierkegaard.

Woensdag 25 april - zondag 29 april 2018.
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 5 x lunch, 4 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Heftige debatten over de
relatie mens-natuur
FILOSOFIE
WEEK

Mens en natuur in het Antropoceen
We leven in het Antropoceen: het tijdperk waarin de invloed
van de mens de dominante factor is geworden voor de
toekomst van het leven op aarde. Onze visie op de verhouding
mens en natuur is doorlopend in revisie, maar komt nu in een
stroomversnelling. Het Antropoceen brengt ons nieuwe vragen
en dilemma’s, zoals waarvoor we verantwoordelijk willen zijn.
Willen we alle soorten en ecosystemen bewaren en wie is de
directeur van de dierentuin waar we de baas van zijn
geworden? Hoe gaan we om met de dieren? Troeteldieren en
plofkippen worden wel heel verschillend behandeld. Nieuwe
inzichten vervagen de grens tussen mens en dier. We gaan
ook kijken naar schoonheid en troost: krijgt de natuur een
andere rol in termen van schoonheidservaring, rituelen,
spiritualiteit? De ideeën over mogelijke strategieën voor de
toekomst van de biodiversiteit van de planeet lopen sterk
uiteen. Welke strategieën hanteren optimisten versus
pessimisten, romantici versus technologen en waar komen
de verschillen vandaan?
Deze week is voor een breed publiek, van professionals tot
liefhebbers op het terrein van natuur, dat zich wil verdiepen
in de filosofische achtergronden van de heftige debatten
over de relatie mens-natuur.

Data

Maandag 30 april – vrijdag 4 mei 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 891,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunchbuffet,
koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.078,50 (arrangement 1 + standaardkamer en
ontbijt).
Arrangement 3: € 1.118,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.148,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Sprekers
Bram van de Klundert was onder
meer hoofd afdeling
strategie van de
directie
Natuurbeheer,
directeur van de
VROM-raad en het
Waddenfonds. Hij schreef tientallen
artikelen en twee boeken over natuur:
Expeditie wildernis en Op zoek naar onze
natuur. Nu is hij zenleraar, schilder en
natuurbeheerder.
Prof. René ten Bos is hoogleraar
filosofie aan de
Radboud
Universiteit in
Nijmegen en sinds
2017 de nieuwe
Denker des
Vaderlands. Met

Bureaucratie is een inktvis won Ten Bos de
Socratesbeker in 2015. In 2017 verscheen
zijn nieuwste boek Dwalen in het
Antropoceen.
Dr. Eva Meijer is filosoof, beeldend
kunstenaar en
auteur. In 2017
promoveerde zij op
haar onderzoek naar
de politiek van
dierentalen. Ze
publiceerde verschillende romans,
waaronder Het vogelhuis (2016), en het
goed ontvangen filosofieboek Dierentalen
(2016).

Prof. Paul van Tongeren is emeritus
hoogleraar
wijsgerige ethiek
aan de Radboud
Universiteit
Nijmegen. Hij schreef
onder meer Leven is
een kunst (2012),
Het Europese nihilisme (2012), Dankbaar
(2015) en Nietzsche (2016).
Prof. Henk Manschot is emeritus
hoogleraar filosofie
aan de Universiteit
voor Humanistiek in
Utrecht. Hij schreef
onder andere Blijf de
aarde trouw. Pleidooi
voor een Nietzscheaanse Terrasofie
(2016) en In naam van de
natuur (2009).

Prof. Jozef Keulartz is gasthoogleraar
milieufilosofie aan
de Radboud
Universiteit
Nijmegen. Hij
publiceerde over
Science &
Technology Studies, sociale en politieke
filosofie, dierethiek en milieufilosofie, en
klimaatbeleid en natuurbeleid.
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advertentie

Schrijven is
het liegen van
de waarheid

Het verhaal dat blijft

Vrij van intenties stijgen wolken
boven de bergtoppen uit,
moe van het vliegen weten
vogels toch terug te keren.

Filosofische schrijfweek

Tao Yuanming (365-427 n. Chr.)

FILOSOFIE
WEEK

De wereld bestaat uit verhalen. Mooie, gruwelijke,
ongeloofwaardige, bizarre, waar gebeurde, gedroomde of
verzonnen verhalen. Vaak zijn ze een melange van dit alles.
Schrijven is het liegen van de waarheid. Maar welke waarheid
willen we in een verhaal gestalte geven? Hoe vinden we de
kracht om het ook echt te schrijven?
In deze cursus volgen we
onze verbeelding en besteden we aandacht aan literaire 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 vertellen? 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. Zelf schrijven staat centraal, er is veel
gelegenheid elkaars werk te horen en te bevragen.
Uiteindelijk presenteren we aan elkaar: het verhaal dat blijft!
Het staat deelnemers vrij om een eigen laptop mee te nemen.

Docenten
Dorine Bauduin studeerde
vertaalkunde en
filosofie aan de
Universiteit van
Amsterdam.Vanaf
2004 is zij
zelfstandig
werkzaam als begeleider van socratische
gesprekken en geeft zij trainingen in
beroepsethiek.
Data

Diet Verschoor is auteur van vele
kinderboeken,
adviseur en trainer.
Zij geeft literaire
schrijftrainingen in
onderwijs,
bedrijfsleven en
culturele instellingen, vaak gecombineerd
met filosofie.

Maandag 7 mei – vrijdag 11 mei 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 5 x lunch, 4 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

OOSTERSE FILOSOFIE
SCHEURKALENDER 2018
MICHEL DIJKSTRA & SIMONE BASSIE (RED.)

Het lezen van wijsheidsteksten uit een
andere traditie dan de onze vormt een
denkexercitie die je veel kan brengen.
Zo maakt de lezer via deze kalender
kennis met teksten uit Indiase, Tibetaanse,
Chinese, Japanse en islamitische
intellectuele stromingen. Ook mooi als
cadeau of relatiegeschenk!
736 BLZ. | SCHEURKALENDER | € 15,95

‘Lekkere
koekjes.’
Gerard van
der Leeuw
Bron: Markante Vrienden (2016)
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WEEKEND

De weg
ontstaat
gaande de
weg

De weg ontstaat door te gaan
Herdenkingsweekend René
Ransdorp (1944-2017)
‘Als niet-doen wordt
gedaan, blijft niets
ongedaan.’ ‘De weg
ontstaat gaande de
weg.’ Wie ooit een
cursus van René
Ransdorp heeft
gevolgd, kent deze
zinnen wellicht uit het
hoofd.
Met zijn leesgroepen, lezingen en boeken heeft René
jarenlang de schoonheid van het daoïstische denken
ontsloten, onder andere op de ISVW. Dit weekend
staat in het teken van zijn werk aan de hand van
bijdragen van Michel Dijkstra en Jan De Meyer, die
met René samenwerkten voor het boek Inleiding
taoïstische filosofie (2015). Daarnaast is er ruimte voor
persoonlijke inbreng van cursisten en klinkt er
klassieke muziek: een medium dat voor René
onlosmakelijk met de kracht van het zachte verbonden
was.

Docenten
Michel Dijkstra studeerde filosofie,
journalistiek en
Sanskriet in
Groningen. Hij
publiceerde o.a.
Zenboeddhisme
(2010) en Basisboek
oosterse filosofie (2016) en redigeerde
Inleiding taoïstische filosofie (2015).

Data

Dr. Jan De Meyer schreef Wu Yun’s Way.
Life and Works of an
Eight-Century Daoist
Master (2006) en
Leyuan. De tuin van
het geluk (2009). Hij
vertaalde de
klassieke werken Liezi en Wunengzi
(2008 en 2011) en schreef samen met
Michel Dijkstra, René Ransdorp en dr.
Woei-Lien Chong Inleiding taoïstische
filosofie (2015).

Zaterdag 10 en zondag 11 februari 2018
Aanvang zaterdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 302,50 (inclusief 2 x lunch, 1 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 360,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 370,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 377,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

‘Drie dingen kunnen niet
lang verborgen zijn:
de zon, de maan,
de waarheid’
Boeddha

ISVW PROGRAMMAGIDS WEEKENDEN

Duik de diepte
in met Popper
en Habermas
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Tolerantie, ijdelheid en doodsverachting

WEEKEND

WEEKEND

Populisme en triadisme

De essentie van Montaigne

Wat is populisme en wat is er eigenlijk tegen? Om mogelijke
antwoorden op deze vraag te begrijpen nemen we in dit
weekend het werk van filosofen Karl Popper en Jürgen
Habermas onder de loep. Beide denkers vertegenwoordigen
met hun theorieën een vorm van triadisme.

Iedereen kent Montaigne als een man die wijze levenslessen te
berde bracht. Maar zo wordt maar een klein deel zichtbaar
van wat Montaigne tekent: een vrijdenker, relativerend, met
veel zelfspot, geestig. En hij schreef graag essays die vaak kop
noch staart hebben, zodat het de lezer heel wat hoofdbrekens
kost om erin door te dringen.

Triadisten delen de
werkelijkheid op in
drie betekenisgevende
domeinen die met
elkaar samenhangen.
Waarom is dat zo
geschikt om een
fenomeen als
populisme te begrijpen? We onderzoeken de verschillen en
overeenkomsten tussen de theorieën van Popper en
Habermas en passen hun filosofie toe op de actualiteit, in
het bijzonder het populisme.
Maatschappelijk debat

Dr. Eite Veening zal het metafysisch triadisme van Popper,
van zichzelf en van André de Vries uiteenzetten. Marthe
Kerkwijk zal het sociaal-kritisch triadisme van Habermas
daartegenover zetten. Daarna plaatsen zij het triadisme van
Popper en dat van Habermas in een bredere historische
context en passen zij deze theorieën toe op het
maatschappelijke debat over populisme. Het programma
bestaat voor een deel uit hoorcollege en voor een deel uit
groepsgesprek.

Docent

Docenten
Dr. Eite Veening is een van de
grondleggers van de
filosofische
consultatie in
Nederland. Hij was
docent/manager in
tal van opleidingen
in de zorg en had ruim vijfentwintig jaar
een eigen filosofische praktijk.
Data

In dit weekend zal prof.
Frans Jacobs juist deze
Montaigne voor het
voetlicht brengen en
zoveel mogelijk
doorgronden, aan de
hand van enige capita
selecta uit zijn boek De
essentie van Montaigne.
Aan de orde komen
kernbegrippen als
tolerantie, ijdelheid en
doodsverachting. Hoorcollege wordt afgewisseld met
gezamenlijk lezen en bespreken van een fragment. In de
avond zal Alain de Bottons The Art of Travel worden
vertoond.

Marthe Kerkwijk is filosoof en
programmacoördinator bij de ISVW.
Ze gaf les aan de
University of London
en promoveert
momenteel op het
werk van Jürgen Habermas.

Zaterdag 24 en zondag 25 februari 2018
Aanvang zaterdag 10.30 uur tot zondag 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 333,50 (inclusief lunch, diner met wijn en koffie/thee).
Arrangement 2: € 391,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 401,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 408,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Prof. Frans Jacobs is emeritus
hoogleraar
wijsgerige ethiek
aan de Universiteit
van Amsterdam.
Sinds zijn emeritaat
stort hij zich
enthousiast op randgebieden van de
filosofie, zoals Dante, Montaigne en
Data

Proust. Hij schreef Twaalf emoties, Een
filosofie van emoties en verlangens,
(samen met Florian Jacobs) Markante
denkers en De essentie van Montaigne.

Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018.
Aanvang zaterdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 320,- (inclusief lunch, diner met wijn, koffie/thee en
het boek De essentie van Montaigne).
Arrangement 2: € 377,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 387,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 395,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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EVENEMENTEN

Evenementen praktische filosofie
Filosofie, wat kun je daar nu mee? Om antwoord te geven op die vraag kun je bij de ISVW kennismaken
met een vorm van filosofie die in de praktijk wordt beoefend. Heb je de smaak te pakken en wil je meer
weten of leren hoe je filosofie kunt gebruiken in je eigen (beroeps)praktijk? Elk van deze thema’s wordt
verder uitgediept in een beroepsopleiding of summerschool. Raadpleeg deze programmagids voor meer
informatie of neem contact op met de ISVW voor advies.
ZONDAG 10 DECEMBER 2017
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 14 JANUARI 2018
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 11 FEBRUARI 2018
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 13 MEI 2018
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

Willen, kiezen
en handelen

Spinoza in de
praktijk

Filosofisch
practicus

Filosoferen
met kinderen
en jongeren

Keuzestress is een belangrijk probleem in het dagelijks leven en de beroepspraktijk. Niets nieuws
onder de zon; vanaf de
Oudheid tot de existentialisten in de twintigste eeuw
houden filosofen zich al
bezig met de vraag hoe we
keuzes moeten maken als er
zoveel te kiezen valt. Epicurus, Augustinus en Sartre
wisten daar wel raad mee:
kiezen is niet moeilijk.

Metafysica abstract en academisch? Welnee, zegt Spinoza. Zijn ideeën over de
vrije wil, de emoties en de
natuur hebben ingrijpende
consequenties voor de
praktijk van alledag. In het
licht van Spinoza bespreken
we de Rationeel-Emotieve
Theorie.

Wat is een filosofisch practicus? Hoe komt een filosofisch practicus met een
cliënt tot de kern van de
zaak? De docent zal ingaan
op de verschillende aspecten die komen kijken bij
een filosofische praktijk en
filosofische dieptegesprekken.

Elk kind is een filosoof,
want elk kind is van nature
nieuwsgierig en stelt vragen
over filosofische onderwerpen. Hoe stimuleer je die
natuurlijke belangstelling
voor diepgaande gesprekken? Verschillende manieren van filosoferen met kinderen en jongeren worden
besproken, gedemonstreerd
en geoefend.

Docent

Docent

Docent

Docent

Dr. Miriam van Reijen

Dr. Miriam van Reijen

Harm van der Gaag

Ed Weijers (onder voorbehoud)

Harm van der Gaag voert sinds 2004
fulltime een filosofische praktijk, Denk
dieper, in Utrecht. Hij
is hoofddocent van
de beroepsopleiding
Filosofisch practicus
bij de ISVW. Hij schreef Wie het niet weet
mag het zeggen (2014).

Ed Weijers is coördinator van het Centrum Kinderfilosofie
Nederland en erelid
van het dagelijks bestuur van SOPHIA, de
Europese stichting
voor de bevordering
van het filosoferen met kinderen.Weijers
heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde
de lerarenopleiding in Utrecht en filosofeert met individuen en uiteenlopende
groepen in binnen en buitenland voor
EPIC International.

Docenten

Deelname

€ 134,- per bijeenkomst
(inclusief lunchbuffet, koffie/thee
en lesmateriaal).

Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie aan
verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent
daarnaast zelf allerlei manieren van
praktische filosofie. Ze promoveerde op
Spinoza en publiceerde onder meer de
boeken Grote denkers over emoties
(2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016).

'Alleen gedachten
die ons tijdens het
wandelen invallen
zijn waardevol'
Nietzsche
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Waarom
is kunst
belangrijk?

Esthetica en kunstfilosofie
Wanneer spreken wij van een geslaagd
kunstwerk? Waarom is kunst eigenlijk
belangrijk? En wat is schoonheid? Is het
noodzakelijk dat een kunstwerk mooi is om
betekenisvol te zijn? Kunnen we wel een
definitie van schoonheid geven? In deze cursus
komen dit soort vragen aan de orde.
Wat leer je?

Je maakt kennis met opvattingen van filosofen over
schoonheid en kunst. Wat hebben zij daarover te
zeggen, naar welke kunstwerken verwijzen zij en welke
kunstenaars hebben zich door bepaalde filosofen laten
inspireren? Je krijgt inzicht in de belangrijkste vragen
van de esthetica en de kunstfilosofie. Tevens krijgt je
de gelegenheid om met elkaar na te gaan hoe ze een rol
spelen in de klassieke en hedendaagse kunst. Je leert
op tal van manieren genieten van kunst en na afloop
beschik je over enkele handvatten om zelfstandig en
met elkaar te filosoferen over schoonheid en kunst.
Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor mensen met een
filosofische belangstelling in schoonheid en kunst. Er
is geen voorkennis vereist.

Programma
Weekend I: Kunst, moraal en de verbeelding van het kwaad
– Plato en Giotto, Nietzsche en Ophuis

Tijdens dit weekend onderzoeken we in hoeverre een
mooi kunstwerk altijd is verbonden met een bepaalde
opvatting over wat moreel goed is. Om die samenhang
inzichtelijk te maken staan we stil bij de relatie tussen
kunst en moraal bij Plato en Giotto, Nietzsche en
Ophuis.
Weekend II: Over lineair perspectief en het bezielde
lichaam - Descartes en Alberti, Merleau-Ponty en Cézanne

In deze bijeenkomst onderzoeken we de rol van het
lichaam in de ervaring van het kunstwerk. In Oog en
Geest (1961) knoopt Merleau-Ponty aan bij de opvatting
van Panofsky dat het lineair perspectief begrepen moet
worden als een symbolische vorm van een Cartesiaanse
denkwijze. In het verlengde hiervan zullen we tevens
aandacht schenken aan een studie van Deleuze van het
werk van Francis Bacon.
Weekend III: De actualiteit van het schone – Kant,
Gadamer, Benjamin

Wat bedoelen we als we zeggen dat een landschap of een
kunstwerk mooi is? Met het oog op de uitwerking van

Docenten
Hoofdocent

Gastdocenten

Arthur d’ Ansembourg studeerde
filosofie aan de
Universiteit van
Amsterdam en
München. Daarna
was hij werkzaam
als onderzoeker aan
de Universiteit van Tilburg. Sinds 2002 is
hij als filosoof werkzaam in het
volwassenenonderwijs. Hij geeft
voornamelijk cursussen op het gebied
van de esthetica- en kunstfilosofie.Tevens
begeleidt hij socratische gesprekken over
kunst en verzorgt hij filosofische
rondleidingen voor museale instellingen.
In 2018 verschijnt van hem: Er zit iets
achter. Over filosofie en kunst.

Marjolijn van den Assem studeerde
aan de Willem de
Kooning academie
in Rotterdam. Zij is
bijzonder goed thuis
in de werken van
Nietzsche. Dit werkt
door in haar tekeningen, schilderingen en
ruimtelijke papieren of plaatstalen
werken.
Roland Schimmel studeerde aan de
Academie voor
Beeldende Kunsten
in Arnhem, waar hij
later ook lesgaf. Hij
exposeerde onder
andere in

Rotterdam, Amsterdam, Porto, Berlijn en
New York.
Dr. Ike Kamphof promoveerde in 2002
aan de Katholieke
Universiteit van
Leuven op het
proefschrift De
twijfel van Lyotard.
Over het sublieme
als een gevoel van
deze tijd. Zij is universitair docent aan de
Universiteit Maastricht. In 2013 verscheen
van haar Iedereen Voyeur. Kijken en
bekeken worden in de eenentwintigsteeeuw

Bas van den Hurk leeft en werkt in
Tilburg. Hij studeerde
aan de Akademie
voor Kunst en
Vormgeving St. Joost
te Breda en filosofie
van de esthetica aan
de Universiteit van Amsterdam. Zijn werk
wordt wereldwijd geëxposeerd.
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die vraag besteden we aandacht aan Kants analyse van
de ervaring van schoonheid in de natuur en in de kunst.
Vervolgens zullen we ingaan op de manier waarop
Gadamer inzicht verschaft in de hermeneutische
structuur van de esthetische ervaring. Bij Benjamin
komt de opvatting naar voren dat het in de moderne
kunst niet meer gaat om schoonheid, maar dat de kunst
in eerste instantie een schok teweeg wil brengen.
Weekend IV: Het sublieme in de kunst - Burke en Kant,
Lyotard en Newman, Rancière en On Kawara

Kant ontwikkelt zijn analyse van het sublieme of
verhevene vanuit een discussie met de achttiendeeeuwse Engelse filosoof Edmund Burke. Om tot een
beter begrip te komen van het debat rondom het belang
van het sublieme voor de moderne kunst zullen we
tevens kennis maken met de kritische kanttekeningen
van Rancière bij het denken van Lyotard.
Weekend V: Het einde van de kunst en daarna - Hegel en
de geschiedenis, Danto en Warhol, Groys en Bartana

Hegel meent dat de geschiedenis van de kunst tot een
voltooiing is gekomen en er in de moderne tijd nog wel
kunstwerken gemaakt kunnen worden, maar dat er geen
wezenlijke vernieuwing meer mogelijk is. Vraag is wat
Hegel daarmee bedoelt en hoe dit thema een rol is gaan
spelen in het hedendaagse denken van Arthur Danto en
Boris Groys.

Data

Zaterdag 20 en zondag 21 januari 2018
Zaterdag 24 en zondag 25 februari 2018
Zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018
Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018
Zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018
Aanvang zaterdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 1.557,45 (inclusief lunch, diner met wijn en
koffie/thee en het boek Er zit iets achter. Over filosofie en kunst).
Arrangement 2: € 1.844,95 (arrangement 1 + standaardkamer en
ontbijt).
Arrangement 3: € 1.894,95 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.932,45 (arrangement 1 + comfortkamer en
ontbijt).
De weekenden van deze basiscursus zijn ook los te volgen:
Arrangement 1: € 302,50 (programma inclusief 2 x lunch, 1 x diner met
wijn en koffie/thee).
Arrangement 2: € 360,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 370,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 377,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Japans
denken:
eenvoud
en diepte

Japanse filosofie: weg van goden,
boeddha’s en keizers
oude vijver
een kikker springt erin
geluid van water

Voor wie?

Dit beroemde gedicht van de zeventiende-eeuwse
haikumeester Basho onthult twee essentiële
kenmerken van Japans denken: eenvoud en diepte. In
de Basiscursus Japanse filosofie verkent u de rijke
schakeringen van de Japanse geest aan de hand van de
drie belangrijkste filosofieën: de kamicultus (beter
bekend als ‘shinto’), het boeddhisme en het
confucianisme. Al deze stromingen houden zich bezig
met de ‘do’ of ‘weg’, de juiste wijze om je leven te leiden
als godsdienstig persoon (shinto), als volgeling van de
Boeddha (boeddhisme) of als onderdeel van de
politieke gemeenschap (confucianisme). Opvallend
genoeg bestaan deze wegen niet alleen uit
theoretiseren, maar vooral uit de beoefening ervan.
Wat leer je?

Deze cursus daagt je uit om zelf de Japanse wegen te
volgen via onder andere meditatieoefeningen, het
lezen van gedichten en het bekijken van Japanse films.
Zo raken we misschien aan de ruimte waaruit Basho
zijn poëtisch oeuvre schiep.
De Basiscursus Japanse filosofie kan afgesloten worden
met het behalen van een certificaat (optioneel). Een
certificaat wordt behaald door deelname aan de
cursusweekends, het beantwoorden van vragen bij
bronteksten en het houden van een kort referaat op de
tentamenmiddag.

Deze cursus is geschikt voor mensen met interesse in
Japanse filosofie, kunst en dichtkunst, die bereid zijn
de stof niet alleen via kennisoverdracht, maar ook
door middel van oefening en verschillende
kunstvormen tot zich te nemen.
Weekend I: De weg der goden: de kamicultus als basis van
de Japanse cultuur

De verering van ‘goddelijke machten’ (Japans: kami)
bestond al voordat het boeddhisme vanuit het
Aziatische vasteland naar Japan werd geëxporteerd. Op
die manier vormt het shintoïsme, zoals deze
cultusverzameling later genoemd werd, de basis van de
cultuur van het Land van de Rijzende Zon. Tijdens de
zaterdag van dit cursusweekend maakt u kennis met
de bonte mythenverzamelingen waarin de kami
worden bezongen. U verdiept zich tevens in de
grootste shintodenker aller tijden, de vijftiende-eeuwse
Yoshida Kanetomo, en krijgt inzicht in de manier
waarop shinto de Japanse cultuur tot de dag van
vandaag beïnvloedt (onder andere theater en
sumoworstelen). Zondag vertelt Henk Oosterling over
zijn filosofische ontmoeting met Nippon.
Weekend II: De weg van de Boeddha: de vele gezichten van
het Japanse boeddhisme

Wie aan Japan denkt, heeft al snel beelden van
mediterende monniken en metershoge
boeddhabeelden in zijn hoofd. De invloed van het
boeddhisme op de Japanse filosofie is inderdaad niet te
overschatten. Tijdens dit cursusweekend volgt u de
geschiedenis van Boeddha’s leer aan de hand van twee

Docenten
Hoofdocent

Gastdocenten

Michel Dijkstra is publicist en docent
op het gebied van
oosterse filosofie en
westerse mystiek. Hij
publiceert
regelmatig over
(zen)boeddhisme en
christelijke spiritualiteit in onder andere
Filosofie Magazine en Volzin.

Dr. Henk Oosterling publiceerde
onlangs het boek
Waar geen wil is, is
een weg over zijn
ervaringen met de
Japanse filosofie en
cultuur. Hij is
verbonden aan de Erasmus Universiteit en
bedenker van Rotterdam Vakmanstad.

Annewieke Vroom is kenner van de
Kyotoschool, met
name van het werk
van Masao Abe. Zij
doceert
vergelijkende
godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit.

Renate Schepen studeerde
wijsbegeerte aan de
Vrije Universiteit in
Amsterdam, aan de
University of Ghana
in Legon en aan de
Universidad de La
República in Montevideo. Momenteel
doet zij promotie-onderzoek op het
gebied van interculturele filosofie aan de
Universiteit voor Humanistiek.

ISVW PROGRAMMAGIDS BASISCURSUSSEN

grootmeesters: Kukai (achtste-eeuw), de grondlegger
van de Shingonschool, en Eihei Dogen (dertiendeeeuw), boegbeeld van de zen. Behalve de theorie van
het boeddhisme komt ook de praktijk ruim aan de
orde in de vorm van zenmeditatie en het bekijken van
Ikiru (leven), het meesterwerk van regisseur Kurosawa.
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zondag vertelt Annewieke Vroom over de manier
waarop de Japanse denkers de filosofie van onder
andere William James en Heidegger recipieerden en er
een nieuwe leer van maakten die de Europese en
Amerikaanse wereld zou moeten verlichten.
Weekend V: Kruisende wegen? Japan en de wereldfilosofie

Weekend III: De weg van de Staat: Japans confucianisme

Net als het boeddhisme werd het confucianisme door
de Japanse filosofen uit China overgebracht en naar
hun eigen smaak aangepast. Centraal in dit weekend
staat het debat tussen twee volgelingen van Confucius:
Ito Jinsai en Sorai. Terwijl de eerstgenoemde in de
aangeboren goedheid van de menselijke natuur
geloofde, stelde de tweede juist dat de mens in de
eerste plaats strenge regels nodig heeft om zichzelf te
kunnen ontplooien. Deze filosofische twist uit de
Japanse Tokugawaperiode (1582-1860) sluit aan bij de
Chinese dialoog die vele eeuwen eerder door Mencius
en Xunzi werd opgestart over de aard van de mens.
Tijdens dit weekend bepaalt u uw eigen standpunt
over deze kwestie en reflecteert u over utopische en
dystopische opvattingen over de maatschappij. Zijn
wij sociale wezens? Of moeten we ons juist aan een
norm conformeren?
Weekend IV: De weg naar de nieuwe tijd: modern Japans
denken

Nadat Japan in de Tokugawaperiode een door steeds
verdere isolatie gekenmerkte politiek had gevoerd,
werd het in 1865 gedwongen om zijn grenzen voor het
buitenland te openen. Op de zaterdag krijgt u inzicht
in de voorgeschiedenis van deze dramatische wending
in de geschiedenis van het Land van de Rijzende Zon.
Door de nieuwe openheid besefte Japan namelijk dat
het op vele gebieden (vooral wetenschappelijk en
technologisch) achterliep op het westen. Het was dan
ook de hoogste tijd om een inhaalslag te maken. Op

Een van de verworvenheden van onze huidige,
geglobaliseerde wereld is dat we een weidse filosofische
visie kunnen ontwikkelen. Zo is het mogelijk om de
wijsbegeerte van op het eerste gezicht compleet
verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken.
Michel Dijkstra en Renate Schepen ondernemen in dit
weekend een poging om Japan en Afrika langs de
interculturele meetlat te leggen. Wat zijn de grootste
overeenkomsten en verschillen tussen deze culturen?
Kunnen beide filosofieën elkaar wederzijds
verhelderen? En kan deze verheldering ook ons
verrijken? Tijdens dit afsluitende weekend krijgt u een
antwoord op deze vragen, al dan niet definitief.

Data

Zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018
Zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018
Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2018
Zaterdag 15 en zondag 16 september 2018
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018
Tentamenmiddag: 7 oktober 2018
Aanvang zaterdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 1.512,50 (inclusief lunch, diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.800,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.850,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.887,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
De weekenden van deze basiscursus zijn ook los te volgen:
Arrangement 1: € 302,50 (programma inclusief lunch, diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 360,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 370,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 377,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Nietzsche
Friedrich Nietzsche is ongetwijfeld een van de meest
invloedrijke denkers in de Europese geschiedenis én een
van de meest radicale critici van de Europese cultuur. Hij
meende zijn tijd tenminste twee eeuwen vooruit te zijn.
Spreekt hij misschien over ons en onze tijd? Of is zijn
denken nog steeds zo ‘oneigentijds’ als hij het noemde?
Zijn leven is niet te scheiden van zijn denken: hij
onderzocht de ziekte van zijn tijd in zichzelf, en
probeerde zich daarvan te bevrijden door een kritiek
die tegelijk een existentieel drama vormde: ‘het leven
als experiment voor de kennende’. Daarom wordt in
deze cursus zijn denken verkend in het spoor van zijn
biografie: de ontwikkeling van klassiek filoloog tot
filosofisch cultuurcriticus, van de vrije geest en zijn
‘wandelboeken’ op weg naar het filosofisch
hoogtepunt van zijn leven, zijn doordenking en
doorleving van het Europese nihilisme.
Docent
Prof. Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef onder meer
Leven is een kunst (2012), Het Europese nihilisme (2012),
Dankbaar (2015) en Nietzsche (2016).

Data
Deelname
Locatie

Zondagen 4, 11 en 25 maart 2018, van 13.00 uur tot 17.00 uur
€ 195,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.
Rotterdam.Voor adresgegevens zie www.isvw.nl

SAVE THE DATE
NACHT VAN DE FILOSOFIE
30 maart in de ObA te Amsterdam
31 maart in Arminius te Rotterdam

‘OVERTUIGINGEN ZIJN
GEVANGENISSEN’
NIETZSCHE

Voor het eerst organiseert de ISVW twee nachten van de
filosofie. De Amsterdamse nacht is gelijk de officiële opening
van de Maand van de Filosofie (i.s.m. Boekhandel Donner).
Femke Halsema presenteert het door haar geschreven essay
van de maand en een keur van binnen- en buitenlandse
denkers, muzikanten en theatermakers treedt op in meerdere
zalen. De nacht vindt plaats in de nieuwe zalen van de
hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam,
dicht bij het station. Een dag later staat de Rotterdamse
Nacht van de filosofie gepland in Arminius met een
vergelijkbare programmering. Houd onze site of de ISVWnieuwsbrief in de gaten voor nadere details.
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Stoïcijnse levenskunst
Een basisgedachte van de stoïcijnse filosofie is dat mensen niet emotioneel lijden door wat hen overkomt, maar
alleen door hun eigen gedachten daarover. Wanneer deze
gedachten irrationeel zijn, veroorzaken zij negatieve
emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en
schuldgevoel.
Filosoferen in de traditie van Socrates – het onderzoeken
van de eigen gedachten, dat volgens hem pas een leven
menswaardig maakt – kan hier verandering in brengen.
In deze cursus maakt u kennis met het stoïcijnse gedachtegoed door middel van colleges en oefeningen. Deze
cursus is daarom ideaal voor mensen die naast een druk
bestaan een avond per week willen besteden aan deze
klassieke wijsheid. Smaakt dit naar meer? Schrijf u dan in
voor de summerschool Stoïcijnse levenskunst (zie pag.
50). Met ruim twee keer zo veel contacturen verdeeld
over slechts vijf dagen biedt een summerschool ruimte
voor intensieve oefening en verdieping in de stoïcijnse
denkwijze.
Voor wie?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor iedereen die de
eigen gedachten en emoties aan rationeel onderzoek wil
onderwerpen en voor coaches, therapeuten en psychologen die anderen daar beroepsmatig bij willen helpen.

'HET LEVEN VAN EEN MENS IS
WAT ZIJN GEDACHTEN ERVAN
MAKEN'
MARCUS AURELIUS

Docent
Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie aan verschillende
universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast
zelf allerlei manieren van praktische filosofie. Ze
promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer
de boeken Grote denkers over emoties (2015) en
Stoïcijnse levenskunst (2016).

Data
Locatie
Deelname

Dinsdagen 6, 13, 20 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april 2018, van
19:00 uur tot 21:00 uur.
Rotterdam.Voor adresgegevens zie www.isvw.nl
€ 412,50 voor acht wekelijkse bijeenkomsten, inclusief koffie/thee en
het boek Stoïcijnse levenskunst.
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RECENT VERSCHENEN BIJ ISVW UITGEVERS

AMBACHTELIJK ZINGEVEN

DE ESSENTIE VAN MONTAIGNE

PETER HENK STEENHUIS

FRANS JACOBS

Zingeven aan werk: het kan want
het moet. René Gude onderscheidde vier betekenissen van zin,
die idealiter allemaal een plek
krijgen op je werk. Trouw-redacteur
Peter Henk Steenhuis pakte het
gedachtegoed van Gude op en gaf
het verder vorm.

Montaigne was een groot maar
geen al te ordelijk schrijver. Frans
Jacobs zette zich ertoe om
Montaignes machtige essays
samen te vatten. Dat doet Jacobs
kritisch en nauwgezet, met veel
oog voor de humor en het
schrijfplezier van Montaigne.
Zo brengt hij de filosofie van
Montaigne tot leven.

120 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 9,95

228 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

‘WERKEN AAN TRAGE
VRAGEN’. DE WOORDEN VAN
HARRY KUNNEMAN
DENISE ROBBESOM
Harry Kunneman is één van
Nederlands invloedrijkste denkers.
Met Denise Robbesom sprak hij
over de waarde van humanistiek,
zijn grote inspiratiebronnen en
betrokken filosofie. Filosofie moet
immers helpen de wereld te
veranderen.
160 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

SOCRATISCH GESPREK VOOR
BEGINNERS

AAN HET WERK MET
HANNAH ARENDT

MARLOU VAN PARIDON

JOOP BERDING (RED.)

De socratische gespreksmethode
leidt tot betere gesprekken, betere
uitwisseling en informatie, beter
begrip van elkaars perspectief,
beter contact en beter denken. Een
handboek en een werkboek in een,
om het socratisch gesprek beter te
begrijpen en te oefenen.

Het werk van politiek denker Hannah Arendt is populairder dan ooit.
Voor professionals was er echter
nog geen toegankelijk boek over
haar prikkelende en soms controversiële ideeën. Deze bundel vult
die leemte op.

Kun je een samenleving zo organiseren dat ieder individu de volle
gelegenheid krijgt om zijn mogelijkheden en talenten te ontplooien? Deze vraag staat centraal
in dit boek, dat de lezer begeleidt
van het oorspronkelijke idee van
het liberalisme naar het verdeelde
liberalisme van onze tijd.

120 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

224 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 19,95

160 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

LIBERALISME EN
MAATSCHAPPELIJK HANDELEN
JOHN DEWEY

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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RECENT VERSCHENEN BIJ ISVW UITGEVERS

BILDUNG
SCHEURKALENDER 2018

OOSTERSE FILOSOFIE
SCHEURKALENDER 2018

HENK SISSING (RED.)

MICHEL DIJKSTRA & SIMONE
BASSIE (RED.)

Misschien wel het beste onderwijscadeau van Nederland, met
bijdragen van koning WillemAlexander, Mark Rutte, Emile Roemer en vele anderen.
736 BLZ. | SCHEURKALENDER | € 15,95

ALS DE UIL VAN MINERVA
UITVLIEGT
ANKA FAUTH

De oosterse filosofie: een rijkdom
aan reflecties en raadgevingen
voor het dagelijks leven. Nu voor
elke dag: een rijke gedachte die je
op weg helpt.
736 BLZ. | SCHEURKALENDER | € 15,95

LEZEN VOOR HET LEVEN
WOUTER SANDERSE (RED.)

BASISBOEK ESTHETICA
FRANK REBEL & ALBERT VAN DER
SCHOOT (RED.)
Kunst, wat is dat eigenlijk? Aan de
hand van uiteenlopende denkers
bespreken specialisten de waarde
van kunst en schoonheid. Een mooi
boek.
120 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

BASISBOEK WESTERSE
FILOSOFIE
FRANK REBEL (RED.)

Tien praktische filosofen, tien andere opvattingen van filosofie, tien
essays over de toekomst van de
wijsbegeerte. De uil van Minerva
slaapt nooit!

Verhalen vormen ons en wij vormen verhalen. In dit boek vol illustraties lichten we zes vormende romans uit de westerse cultuur uit.
Ideaal voor docenten en lerarenopleiders.

Een keur aan belangrijke filosofen
uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte. Leer alles over
de presocraten tot en met Michel
Foucault.

168 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

224 BLZ. | HARDCOVER | € 29,95

152 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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De Vereniging van Vrienden van de ISVW
Wie zijn de vrienden van de ISVW?
• 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 denkbeelden en redeneringen en zijn bereid eigen overtuigingen ter discussie te stellen.
• De vrienden komen uit alle sectoren van de samenleving en debatteren graag met elkaar.
• De ISVW is geheel onafhankelijk. Zij verkrijgt haar inkomsten via het Landgoed ISVW en de bijdragen van
donateurs, waaronder de Vrienden van de ISVW. De vrienden dragen onder andere bij aan verbouwingen,
lustrumvieringen, open dagen en filosofische cafés.
Uw bijdrage is een investering in denkkapitaal. Voor € 50,- per jaar kunt u al lid worden van de Vrienden van
de ISVW. Om Vriend van de ISVW te worden kunt u mailen naar vrienden@isvw.nl. Als Vriend van de ISVW
heeft u toegang tot de filosofische cafés, de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en wordt u op
de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke
Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies.
Op isvw.nl/over-ons/vrienden kunt u meer informatie vinden over de vrienden.

De ISVW Gold Card
De ISVW Gold Card kost € 2.495,- en geeft recht op exclusieve kortingen
voor regelmatige bezoekers. De kaart geeft u een jaar lang recht op het
bezoeken van basiscursussen en summerschools, inclusief de kosten van
het verblijf op basis van beschikbaarheid. De kaart is geldig van 1 januari
t/m 31 december.

Voorwaarden Gold Card:
1. De Gold Card geldt niet voor beroepsopleidingen en trainingen en kan niet met terugwerkende kracht
worden toegepast.

3. De Gold Card geeft niet automatisch recht op boeken of
andere cursusmaterialen. Deze kunt u via de receptie van
de ISVW apart bestellen.

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). Of voor € 10,- upgraden naar een
pluskamer.

4. De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de
ISVW en alleen door Vrienden aan te schaffen.
Verdere voorwaarden zijn van toepassing. Voor de volledige
voorwaarden of meer informatie: : bel 033-465 0700 of mail
naar vrienden@isvw.nl of kijk op isvw.nl..
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Filosofische cafés
Een belangrijk onderdeel van het goede leven is een goed gesprek met goede
vrienden onder het genot van een goed glas. Daarom organiseren de Vrienden
van de ISVW elke derde zondag van de maand (behalve in juli en augustus) een
filosofisch café of een vergelijkbaar evenement.
Soms nodigen we naar aanleiding van een actueel thema of een recent verschenen boek een spreker uit. Soms ook brengen Vrienden een onderwerp naar
voren dat voor hen van belang is en dat zij graag met elkaar bespreken en nader
uitdiepen.
Uw inzichten doen ertoe tijdens de filosofische cafés. Voor dialoog en discussie
is dan ook alle ruimte. Het is een prachtige gelegenheid om uw ideeën en inzichten te toetsen aan die van de inleiders en aan die van elkaar. Het biedt ook
alle mogelijkheden om als Vrienden in een inspirerende omgeving de onderlinge banden te versterken.
De filosofische cafés en andere evenementen zijn toegankelijk voor Vrienden en
voor iedereen die de Vrienden en de ISVW nader wil leren kennen. Vrienden
worden dan ook uitgenodigd om familie, vrienden of andere geïnteresseerden
mee te nemen.

Filosofische cafés
najaar 2017
Onderwerpen nader te bepalen.
Zie isvw.nl voor meer details.
• Zondag 19 november 2017
• Zondag 17 december 2017
Aanvang 15.00 uur,
einde 17.00 uur.

'Slapen is geen
geringe kunst:
je moet er de
hele dag voor
wakker blijven'
Nietzsche
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De wereld
drijft op
filosofie

Filosofie is de meest praktische
discipline
Je zou het misschien niet zeggen, maar de wereld van
professionals drijft op filosofie. Organisaties worden
bestuurd door visies. Gesprekken worden geleid door
vragen. Onderwijs wordt gevormd door ideeën over de
toekomst. Beslissingen worden genomen door ethische
drijfveren en overheden worden geregeerd door
waarden. Filosofische vaardigheden zijn daarbij
onontbeerlijk. Dit voorjaar biedt de ISVW, in
samenwerking met topfilosofen uit verschillende
sectoren, beroepsopleidingen en trainingen aan waarin
u als professional filosofie leert toepassen op uw
beroepspraktijk.
De opleiding Politicus in verwarrende tijden is
geschikt voor politici en bestuurders van lokale,
provinciale of landelijke overheden, die met de meest
vooraanstaande denkers van deze tijd de voornaamste
stromingen die vandaag het politieke klimaat bepalen
van verschillende kanten willen belichten.
Visieontwikkeling in organisaties is geschikt voor
iedereen die bij zichzelf wil onderzoeken wat nu écht
de waarden zijn die de eigen visie onderbouwen.
Scholing van de geest is een opleiding voor mensen die
de klassieke filosofische vaardigheden in brede zin
willen ontwikkelen ten behoeve van hun
beroepspraktijk.
Filosofie en gezondheidszorg is speciaal ontwikkeld
voor professionals in de gezondheidszorg, die dagelijks
te maken krijgen met ethische kwesties die eigen zijn
aan dit werkveld.
De leergang Bildung voor PO-schoolleiders biedt
schoolleiders de mogelijkheid zichzelf en hun school
klaar te stomen voor echt toekomstgericht onderwijs.
Deelnemers aan De lenige professional zullen vooral
hun eigen denken over hun persoonlijke en
professionele loopbaan onder de loep nemen vanuit
filosofisch perspectief.

De opleiding Moreel beraad kwalificeert u tot moreel
beraad gespreksleider, een functie die steeds vaker
nodig is in vakgebieden waar moeilijke ethische
beslissingen moeten worden genomen, zoals in
gezondheidszorg, onderwijs of sociaal werk.
De training De kunst van het vragen stellen is een
korte training waarbij u leert de juiste vragen te stellen
in een gesprek, zodat u van uw gesprekspartner te
weten kunt komen wat u echt wil weten.
Ook in het najaar van 2018 zullen verschillende
beroepsopleidingen van start gaan. Op pagina 46 vindt
u daarvan een overzicht.
Al onze beroepsopleidingen en trainingen vinden
plaats op Landgoed ISVW te Leusden, waar u met uw
groepsgenoten geniet van de bosrijke omgeving en een
comfortabel verblijf in ons hotel. Hierdoor ontvangt u
niet alleen uitstekend onderwijs in kleine groepen,
maar smeedt u ook sterke banden met
gelijkgestemden.
Onze beroepsopleidingen worden afgesloten met een
certificaat.
Voor meer informatie over onze beroepsopleidingen
kunt u terecht op isvw.nl of bellen naar 033-4650700
voor persoonlijk advies.
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Politicus in verwarrende tijden
We leven in politiek opmerkelijke tijden.
Ontwikkelingen die we tien jaar geleden ondenkbaar
achtten zijn nu realiteit. De politicus krijgt van allerlei
kanten advies over de te volgen koers. Sommigen
pleiten voor nieuwe ‘grote verhalen’, anderen denken
dat ideologische vergezichten iets van het verleden
zijn. Nu eens moet u naar de burger luisteren, dan
weer een eigen visie de boventoon laten voeren.
Wetenschappers verkondigen hun feiten en theorieën
terwijl u zelf het gevoel heeft dat de werkelijkheid een
andere is. Welke koers wilt u zelf varen?
Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor bestuurders,
volksvertegenwoordigers en andere mensen die
geïnteresseerd zijn in de politiek op lokaal,
provinciaal en landelijk niveau.
Wat leer je?

Het doel van de leergang is om grondig na te denken
over enkele cruciale grote vraagstukken van de
hedendaagse politiek. Aan het eind van de leergang
kunt u:
- de verzwegen premissen van uw eigen visie
expliceren en deze ter discussie stellen;
- andere perspectieven waarderen, historisch
‘plaatsen’ en beoordelen;
- enkele extra begrippen hanteren waarmee u de
huidige politieke situatie kunt duiden;
- steviger in de discussies met uw omgeving staan.

STARTDATUM

ZONDAG 14 JANUARI 2018

HOOFDDOCENT

HANS PETER BENSCHOP

GASTSPREKERS

O.A. PAUL SCHEFFER, HARRY KUNNEMAN, ARASH
AAZAMI, MAARTEN DOORMAN EN MARTHE KERKWIJK

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL.
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Visieontwikkeling in organisaties
Veel ideevorming is vluchtig. Dat leidt tot ideeën met een
beperkte houdbaarheid. Meer dan vaak gedacht wordt
heeft dat te maken met gebrekkig zelfonderzoek en beperkt
inzicht in het eigen poëtisch argument: datgene wat je opvatting over de werkelijkheid maakt tot wat ze is. Toch bepaalt dat poëtisch argument op de achtergrond je denken.
Het ligt ten grondslag aan alles wat je doet en laat. In de
leergang gaan we ernaar op zoek, we verdiepen je mogelijkheden tot zelfonderzoek en we versterken het proces van
ideevorming.
Het uitgangspunt is socratisch zelfonderzoek aan de
hand van concrete, eigen ervaringen, verrijkt met onder
meer de vakken van het trivium (retorica, dialectica,
grammatica en ethica) en de inzet van verbeelding. Visieontwikkeling is een creatief onderzoeksproces, door
Jos Kessels ontwikkeld in Spelen met ideeën. De kunst van
het filosofisch gesprek. Dit boek is samen met Het poëtisch
argument. Socratische gesprekken over het goede leven de
leidraad in de leergang. In het onderzoeksproces van visieontwikkeling analyseer je tien aspecten van een kwestie, verdeeld over vier niveaus van onderzoek: de feiten,
de persoon, de polen en de visie. Dit proces is ontwikkeld als het kralenspel. Wij noemen het eidoskoop (eidos
= idee, kern, denkbeeld; skoop = kijken, beschouwen,
uitkijken naar).
Wat leer je?

In deze leergang combineer je theorie, praktijk en de
ontwikkeling van persoonlijk meesterschap. Je bekwaamt je in het begeleiden van visieontwikkelingsprocessen op micro-, meso- en macroniveau. Op basis van
de klassieke ideeënleer en de hedendaagse, praktische
vertaling daarvan, leer je hoe je ideeën vindt en verwoordt.

STARTDATA

DINSDAG 20 EN WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018

DOCENTEN

LUUK STEGMANN EN JAN EWOUT RUITER

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL.

Voor wie?

Deze leergang is bij uitstek geschikt voor ondernemers,
bestuurders, directies, project- en programmamanagers,
teamleiders, vakspecialisten, onderzoekers, zorgverleners
onder wie therapeuten, consultants, trainers en opleiders, coaches, adviseurs en (HR)managers.
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Voel je je uitgedaagd door de
zoektocht naar
de vraag waar
het werkelijk om
gaat?

Scholing van de geest
Voel je je uitgedaagd door de zoektocht naar de vraag
waar het werkelijk om gaat? In deze leergang,
gebaseerd op het boek Scholing van de geest, wat ik
leerde van Socrates van Jos Kessels, oefenen deelnemers
de socratische houding. De oude Griekse filosofen
Socrates en Plato hebben ons veel wijsheid te bieden
over goed leiderschap en een brede persoonlijke
ontwikkeling. De vakken van het klassieke trivium retorica (overtuigend spreken), dialectica (vragen
stellen, dialoog voeren), grammatica (taal en
schrijven) en ethica (deugdenleer) - mogen dan 2500
jaar oud zijn, ze zijn verrassend relevant voor
hedendaags leiderschap.

Wat leer je?

De leergang oefent je in de vrije kunsten: retorica,
dialectica en grammatica en ethica. Je bekwaamt je in
praktische filosofie met behulp van socratisch
(zelf)onderzoek, gespreksvoering en de omgang met
dilemma’s. Zo kun je jezelf en je gesprekspartners in
staat stellen te ontdekken wat het juiste is: de juiste
koers, de juiste beslissing, de juiste maat.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor professionals met een
onderzoekende houding, die socratische methoden
willen toepassen in hun werkpraktijk. Ze komen uit
allerlei beroepsgroepen en zijn bestuurder, directielid,
leidinggevende of inhoudelijke professional.

STARTDATA

MAANDAG 5 EN DINSDAG 6 FEBRUARI 2018

DOCENTEN

ANNE-MARIE GUNNINK, PAULIEN ’T HOEN

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL.
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Filosofie en gezondheidszorg

Als zorgprofessional wordt u vaak dermate opgeslokt
door de werkdruk dat er onvoldoende tijd is voor
reflectie op de dagelijkse praktijk. Wat vraagt de
maatschappij van ons? Zijn dat reële doelen? Hoe
kijken we aan tegen ziekte en gezondheid? Wanneer
wordt leven lijden? Wat is het mensbeeld achter het
maatschappelijke debat rondom euthanasie? Als deze
en andere vragen uw interesse hebben dan is deze
leergang een 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.

Wat leer je?

We analyseren met u de argumenten rond de grote
thema’s in de gezondheidszorg.
- U wordt getraind in thinking hard in de
gezondheidszorg.
- U vergroot uw conceptuele denkkracht en uw
vermogen om argumentatiestructuren te analyseren.
- U leert de historische en intellectuele achtergrond
van een aantal belangrijke thema’s kennen.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een
professionele bijdrage wil leveren aan het
maatschappelijke debat over de belangrijke thema’s in
de gezondheidszorg, zoals beleidsmakers en
professionals die meebeslissen over beleid.
Voor artsen: Deze leergang heeft ABAN accreditatie bij
GAIA voor 33 punten.

STARTDATA

DINSDAG 13 EN WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

HOOFDDOCENTEN PETER VAN DIJKEN EN JAN MARTEN VISSER
GASTSPREKERS

TRUDY DEHUE, EITE VEENING, JAN KEIJ, DONALD VAN
TOL EN ARIE BOS

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL
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Bildung voor PO-schoolleiders
Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we
nog niet kennen. Maar hoe doen we dat? Het
antwoord is: door bildung (persoonlijke,
maatschappelijke en culturele vorming) en ausbildung
(vakopleiding) te combineren in onze school- en
lespraktijk. In deze opleiding, die bij uitstek geschikt is
voor schoolleiders in het primaire onderwijs, kijken
hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het
vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en
professioneel handelen hand in hand gaan.
ISVW biedt deze leergang aan in samenwerking met
AVS.
Voor wie?

Deze leergang is bij uitstek geschikt voor schoolleiders
in het primaire onderwijs. Deze leergang dekt het
professionaliseringsthema ‘toekomstgericht onderwijs’
t.b.v. (her)registratie in het schoolleidersregister PO.
Wat leer je?

Tijdens deze leergang maakt u kennis met bildung
volgens het agoramodel, socratisch gesprek over
waarden in het onderwijs, retorica en non-verbale
communicatie, het verschil tussen waarheid en
mening, filosoferen met kinderen en jongeren en
moreel beraad.

‘Een goede school leidt
op voor een samenleving
die er nog niet is’
Sloterdijk

STARTDATA

VRIJDAG 12 EN ZATERDAG 13 JANUARI 2018

HOOFDDOCENT

DICK MIDDELHOEK

GASTSPREKERS

DR. ERNO ESKENS, PROF.MR. EUGÈNE SUTORIUS,
MARIJN MOERMAN, MARLOU VAN PARIDON,
ED WEIJERS, DICK KLEINLUGTENBELT,
MONIQUE FISCHER

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL
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De lenige professional
‘If you correct your mind, the rest of your life will fall
into place’.
Dit idee van Lao Tse staat centraal in deze
beroepsopleiding. Wie wij zijn en hoe wij tegen onszelf
en de wereld aankijken wordt bepaald door ons
denken en de wijze waarop wij betekenis geven. Zo
ook of wij succesvol, vervuld en gelukkig door het
leven gaan of niet. Wij hebben zelf de sleutel in
handen. De sleutel om onszelf te ontsluiten,
persoonlijk en professioneel.
Wat leer je?

In deze beroepsopleiding zijn wij zelf het onderwerp
van onderzoek. De methode is te reflecteren op onszelf
en ons leven, persoonlijk en professioneel, het delen
van onze ervaringen en het bevragen van elkaar. We
leren onszelf en ons verhaal te duiden en ons bewust te
worden van wat ons drijft. Het draait om de dynamiek
van ons denken. Hoe wij met onze talenten woekeren
en wat ons eventueel weerhoudt ons verlangen
succesvol te leven. We ontwikkelen de vaardigheid om
ons te bevrijden van belemmerende overtuigingen en

mentaal ‘lenig’ te worden, een kwestie van ‘geestelijke
hygiëne’. Het resultaat is zelfinzicht en vrij zijn.
Inspiratie tot nieuwe stappen in ons leven vanuit
innerlijk leiderschap, persoonlijk en professioneel.
Aanvullend aan de beroepsopleiding voert Rogier
Huffnagel met iedere deelnemer een tweetal
coachinggesprekken ter verdieping van het zelfinzicht
en om nader in te gaan op individuele thema’s.
Voor wie?

Voor leidinggevenden en professionals, die een
urgentie voelen te werken aan mentale lenigheid om
zo hun persoonlijk en professioneel leiderschap te
versterken.

STARTDATA

MAANDAG 22 EN DINSDAG 23 JANUARI 2018

DOCENT

ROGIER HUFFNAGEL

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL.
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Moreel beraad

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

gespreksmethode en de processtappen van moreel
beraad. De doelen van de opleiding zijn het zelfstandig
begeleiden van een moreel beraad alsook het
verkrijgen van basale kennis van ethiek. Er wordt
gewerkt met persoonlijke leerdoelen, die regelmatig
worden geëvalueerd en bijgesteld.

De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie
van theoretische achtergronden van moreel beraad en
het zelf leren begeleiden van moreel beraad
(gespreksleiderschap).

Voor wie?

Moreel beraad is een overkoepelend begrip voor
diverse vormen van systematische, ethische reflectie op
concrete ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van verschillende methodes. Het uitgangspunt is dat
ethiek niet alleen abstract is, maar ook alledaags en
praktisch.
Wat leer je?

In de opleiding worden verschillende
gespreksmethodes van moreel beraad getraind, zoals
de morele dilemmamethode; de socratische dialoog;
een aristotelische gespreksmethode, een stoïcijnse

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich
willen kwalificeren als gespreksleider moreel beraad
omdat zij regelmatig gesprekken voeren over ethische
dilemma’s zoals in het onderwijs, gezondheidszorg,
politiek en bestuur.

STARTDATA

MAANDAG 19 EN DINSDAG 20 FEBRUARI 2018

HOOFDDOCENT

DICK KLEINLUGTENBELT

GASTDOCENTEN

BERT MOLEWIJK, MARGREET STOLPER,
GUY WIDDERSHOVEN

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL
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Internationale
wetenschappers over
democratie

CONFERENTIE

ISTR Public Conference
Democracy and legitimacy
ISTR in een wereldwijd netwerk van beleidsmakers en
wetenschappers in de zogenaamde ‘derde sector’:
filantropische organisaties, ngo’s en nonprofitorganisaties. Elk jaar komen de belangrijkste spelers uit
de derde sector ergens ter wereld bijeen om hun kennis en
ervaring te delen. In 2018 vindt de dertiende
International ISTR Conference plaats aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en aan de Internationale
School van Wijsbegeerte (ISVW). De ISVW organiseert,
in samenwerking met de VU, de publieksconferentie die
tegelijkertijd plaatsvindt. Enkele honderden
wetenschappers en beleidsmakers zullen aanwezig zijn.
Enkele topwetenschappers die zullen spreken op de
ISTR Conference komen naar Leusden om daar te
spreken voor een geïnteresseerd publiek. Het thema is
dit jaar: democracy and legitimacy. Op isvw.nl plaatsen
we de nieuwste informatie over het programma en de
sprekers.
Wat leer je?

Het doel van de ISTR Public Conference is het delen
van het nieuwste onderzoek over onderwerpen die van
belang zijn voor de derde sector. De voertaal is Engels.
Voor wie?

De ISTR Public Conference is met name van belang
voor professionals en geïnteresseerden in filantropie,
ngo’s en nonprofitorganisaties.

Docent
Prof. Theo Schuyt is psycholoog en
socioloog. Hij is
hoogleraar
Filantropische
Studies aan de VU
en bijzonder
hoogleraar
Filantropie en Sociale Innovatie aan de
Data

Universiteit van Maastricht. Hij zet zijn
expertise graag in om de Nederlandse en
Europese filantropische sector te
professionaliseren.

Maandag 9 - vrijdag 13 juli 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 793,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 980,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.020,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.050,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Strategische, ethische,
onderzoekende of
verkennende gesprekken
TRAINING

Kunst van het vragen stellen
Het stellen van vragen is zeer effectief voor het bereiken
van reflectie en bezinning in werk en organisatie. Met
vragen kun je iemand verleiden of dwingen om stil te
staan bij de gebeurtenissen van alledag. Dan ontdek je
wat ze precies willen – klanten, collega’s of
medebestuurders. Wat houdt ze bezig? Wat bezielt ze?
Dat komt vaak niet of nauwelijks boven water.
Soms omdat mensen
ongeremd voortgaan
met het bedenken en
uitvoeren van plannen
en oplossingen, soms
omdat ze gewoon het
achterste van hun tong
niet willen laten zien.
Hoe kun je door
vragen stellen dan
duidelijkheid en
verdieping bereiken?

in plaats van er een ‘werkbare consensus’ uit te
kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te
ondergraven. Na afloop kunt u vragenderwijs sturing
geven aan een gesprek.
Voor wie?

Deze training is bij uitstek geschikt voor iedereen die
in zijn of haar beroepspraktijk strategische, ethische,
onderzoekende of verkennende gesprekken voert en
meer uit die gesprekken wil halen.

Docent
Hans Bolten verzorgt sinds 1993 socratische gesprekken aan de
ISVW.Training en opleiding in de kunst van het vragenstellen doet
hij regelmatig in o.a. leergangen ‘Bestuurlijk Leiderschap’ van de
AOG en leergangen voor huisartsenopleiders van het LUMC.

Data

Wat leer je?

In ‘De kunst van het vragen stellen’ leer je hoe je met
doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in
plaats van ze voortdurend maar op te lossen. U leert
hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken

Maandag 27 en dinsdag 28 november 2017
Maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018
Maandag 26 en dinsdag 27 maart 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot dinsdag 17.00 uur.

Deelname € 1.242,00 per tweedaagse training (inclusief diner met wijn, 2 x
lunchbuffet, overnachting in een comfortkamer en ontbijt, koffie/thee).

advertentie

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!

‘Goede inhoud en
prettige sfeer
waarbinnen dingen
bespreekbaar
waren maakte het
geheel tot een
goede week’
Klanttevredenheidsonderzoek
Cedeo 2017
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Verwacht
in 2018

De volgende beroepsopleidingen kunt u later in 2018 verwachten.

Filosoferen met kinderen en jongeren
De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren
(FMKJ) 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. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Deze ISVW-beroepsopleiding wordt verzorgd door EPIC International en is geaccrediteerd door VEFO
en CKN. Met Ed Weijers, Ieva Rocena en Lies Pycke.

Filosofisch kompas
Het doel van deze bijspijkercursus is het vergroten van het vermogen een gesprek filosofisch te maken door te herkennen
welke filosofische posities worden ingenomen, welke tegenstellingen mogelijk zijn, welke richting het gesprek op kan gaan en
door filosofische denkbewegingen te herkennen. Door het ontwikkelen van dit Filosofisch Kompas kan een gespreksleider
richting geven aan het gesprek zonder het denken van deelnemers over te nemen. Met Ed Weijers.

Filosofisch practicus
De beroepsopleiding tot filosofisch practicus biedt deelnemers
een intensieve scholing in wat de Gilde-methode is gaan heten:
de door Harm van der Gaag ontwikkelde Socratische gespreksdiscipline. Deze opleiding is geschikt om een eigen filosofische
praktijk te kunnen beginnen of om in de huidige professionele
context een ander soort gesprekken te kunnen voeren. Met
Harm van der Gaag.

ISVW PROGRAMMAGIDS CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN 2017
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Voor meer informatie: info@isvw.nl of kijk op www.isvw.nl

Socratisch gespreksleider
In de opleiding leer je een socratisch gesprek op je eigen manier
te begeleiden. In de opleiding leer je geen trucje of stappenplan,
maar een ambacht. Heb je het vak onder de knie, dan kun je
het gebruiken in heel verschillende situaties: onderwijs, hulpverlening, coaching, advieswerk of moreel beraad. Met Hans
Bolten en Kristof van Rossem.

Denken over de stad
We leven in het stedelijke tijdperk. Nog nooit is een zo groot
deel van de wereldbevolking stadsbewoner geweest. Het is tijd
voor een denkmoment. Moeten steden economische motoren
zijn of meer dan dat? Wat willen stedelingen in de toekomst?
Wat betekent dat voor ons als professional? De opleiding is bedoeld voor professionals die actief zijn in het ruimtelijke domein. Met Hans Peter Benschop.

Ontwikkel je eigen filosofische fictie of
non-fictie
Hoe schrijf je een filosofisch boek, fictie of non-fictie? Hoe presenteer je op aantrekkelijke wijze een moeilijk filosofisch vraagstuk en hoe pitch je je plan bij een uitgever? In samenwerking
met Editio ontwikkel je je eigen filosofische schrijfproject, deels
op de ISVW, deels online via de leeromgeving van Editio. Je
krijgt tips van gerenommeerde filosofische auteurs en pitcht je
plan tot slot bij de uitgever. Met Bob van der Burg, Marlies
Bonnike en Erno Eskens.

‘Iedereen moet
vrij zijn om de
basis van zijn
overtuiging te
kiezen’
Spinoza

ISVW PROGRAMMAGIDS SUMMERSCHOOLS 2018

Voelend weten
wat anderen
voelen

SUMMER
SCHOOLS
2018

Empathisch denken en
boogschieten
Stel dat je anders in het leven zou willen staan, je een houding
eigen zou willen maken waardoor je je vanuit medeleven tot anderen zou verhouden. Hedendaagse westerse filosofie, in het bijzonder de neurobioloog Antonio Damasio, stelt dat we over hersen- en zenuwstelselcapaciteit beschikken die ons in staat stelt in
handelingssituaties voelend te weten wat anderen van ons verlangen.
Oosterse filosofie, in het bijzonder het zenboeddhisme, stelt dat
we door niet te denken, niet te
willen, ons niet egocentrisch op te
stellen, in staat zijn aandachtig er
te zijn. In deze zomerweek wordt
boogschieten door Jac Rongen
aangeboden als een oefening in
aandacht. Het gedachtegoed van
Antonio Damasio en het zenboeddhisme worden gepresenteerd door Jan Flameling.
Wat leer je?

In deze zomerweek worden filosofieën en oefeningen aangeboden die empathisch denken mogelijk maken.
Voor wie?

Deze summerschool is bij uitstek geschikt voor mensen die
hun interesse in oosterse en westerse filosofie willen combineren met bijpassende lichamelijke oefeningen om te ontdekken hoe het denken en onze lichamelijkheid samenhangen.
Ook is deze cursus geschikt voor haptotherapeuten en andere
professionals die in hun professionele leven meer empathisch
willen denken.

Data

Spring in het
avontuur van
de Griekse
tragedies

SUMMER
SCHOOLS
2018

Griekse tragedies
Bent u klaar met geluk, praktische wijsheid en zekerheid? Dan
is deze cursus een mooi begin. Gedurende vijf dagen springen we
in het avontuur van de Griekse tragedie. We zullen de verschillende duistere krachten van het noodlot ontmoeten, jaloerse en
onredelijke goden aanschouwen en ons afvragen waarom de held
de hele tijd net het verkeerde besluit neemt. Centraal staat de trilogie de Oresteia van Aischylos en de hybris (hoogmoed) en ontwikkeling van de held Orestes. Deze mythe zal ons confronteren
met de grote levensvraag die de mens al eeuwen bezighoudt:
waarom lijden mensen?
Wat leer je?

In deze cursus krijgt de cursist
meer kennis van de Griekse mythes. De verhalen brengen ons bij
filosofische vraagstukken als de
verhouding tussen vrijheid en
noodlottigheid. Ook zullen we in
aanraking komen met belangrijke Griekse concepten zoals
thymos, hybris, nemesis, moira,
ananke en tyche. De theorie wordt afgewisseld met reflectie en
gesprek. De cursist die liever niet aan zelfreflectie doet, heeft
de mogelijkheid om in een aparte leesgroep zich meer te verdiepen in de achtergrondliteratuur en extra tekstfragmenten.
Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het presocratische,
homerische en tragedische denken. Deelnemers worden geacht de Oresteia van Aischylos zelf aan te schaffen.

Docent

Docenten
Jan Flameling studeerde wijsbegeerte
in Groningen,
Keulen, Berkeley en
Amsterdam. In
maart 1994 richtte
hij het Filosofisch
Bureau Ataraxia op.
Sindsdien werkt hij als docent, trainer en
gespreksbegeleider.
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Jac Rongen studeerde massacommunicatie en –psychologie en volgde
scholing in
gesprekstechniek,
coaching en
systemisch werk. Hij
helpt professionals in het hier en nu te
komen met een simpele activiteit als
praten, lopen of boogschieten.

Woensdag 11 - zondag 15 juli 2018
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zondag12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Dr. Moïra Müller studeerde filosofie aan
de Universiteit van
Barcelona. In 2015 is
ze gepromoveerd op
het thema Noodlot
en vrijheid in het
klassieke denken. Ze
is verbonden aan de universiteit van
Barcelona als onderzoeker. In haar werk
buiten de academie verbindt ze de
Data

Griekse filosofie en mythes met het
heden, en biedt op deze manier een
nieuw perspectief op actuele vragen.

Maandag 16 - vrijdag 20 juli 2018.
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Stap voor
stap door
de filosofie

SUMMER
SCHOOLS
2018

Schuldgevoel
is een
denkfout

SUMMER
SCHOOLS
2018

Filosofisch wandelen

Stoïcijnse levenskunst

Tijdens deze wandelweek neemt landschapsfilosoof Eric Brinckmann u letterlijk mee naar diverse landschappen en laat zien hoe
ze filosofisch te lezen zijn. Langs de stadswallen, beken en in het
stadspark Randenbroek van Amersfoort blijken denkbeelden van
Rousseau vormgegeven te zijn.

Een basisgedachte van de stoïcijnse filosofie is dat mensen niet
emotioneel lijden door wat hen overkomt, maar alleen door hun
eigen gedachten daarover. Wanneer deze gedachten irrationeel
zijn, veroorzaken zij negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel.

We ontdekken dat wandelen
een negentiende eeuwse uitvinding is. Klassieke filosofie
vinden we terug in de resten
van een kolossaal Romeins
aquaduct bij Nijmegen. De
natuur van Spinoza en de
Hollandse landschapsschilderkunst zijn zichtbaar in de
contouren van het landgoed
Stoutenburg. Het rationalisme van Descartes herkennen we in de Oude Hollandse waterlinie en de spanning tussen Kants Ding an sich en de essenties van de Romantiek dringen zich op bij de recente vormgeving van het landschap rond de ISVW. Aan de hand van deze
landschappen analyseren we met Benjamin, Sloterdijk en ecofilosoof Naess de problematische scheiding die tussen binnen
en buiten is ontstaan. In de avonden gaan we op nachtexcursie, wordt het tekenen van landschappen geoefend en bekijken
we twee themafilms.

Filosoferen in de traditie van
Socrates – het onderzoeken
van de eigen gedachten, dat
volgens hem pas een leven
menswaardig maakt – kan
hier verandering in brengen.
Het is een misverstand dat
stoïcijn(s) zijn zou leiden tot
passiviteit. Integendeel, wie
in plaats van een lijder (passief) een leider (actief) wil
worden, kan uitstekend terecht bij de stoïcijnse levenskunst
van Epicurus, Epictetus en Seneca, en zelfs bij Spinoza en Sartre. Bij de stoïcijnse levenskunst hoort ook het keuzes maken
zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf of zinloze
spijt- en schuldgevoelens achteraf.

Ter voorbereiding

Dagelijks, weer of geen weer, wandelen we tien tot vijftien kilometer op wisselend terrein. Een goede conditie en adequate
uitrusting (wandelschoenen, wandel/regenkleding, dagrugzak
en water) wordt geadviseerd.

In deze cursus wordt niet alleen besproken wat stoïcijnse levenskunst betekent, maar worden ook concrete oefeningen
aangereikt en geoefend, zoals ook bij de stoïcijnen in de oudheid gebruikelijk was.
Voor wie?

Deze cursus is voor iedereen die meer invloed wil op het eigen
denken en de daaruit voortvloeiende emoties en voor coaches,
therapeuten en psychologen die anderen daar beroepsmatig
bij willen helpen.

Docent

Docent
Eric Brinckmann studeerde rechten en
filosofie aan de
Erasmus Universiteit
Rotterdam en is als
docent arbeids- en
organisatiefilosofie
verbonden geweest
aan Hogeschool de Horst, de Academie
Data

Wat leer je?

voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg
en als geassocieerd docent aan de
Universiteit voor Humanistiek. Hij werkte
in landschapsprojecten voor Wageningen
Universiteit/PRI en is mede-directeur van
landgoed het Lankheet in Twente.

Maandag 16 - vrijdag 20 juli 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 776,45 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch,
koffie/thee en het boek Filosofische wandelingen).
Arrangement 2: € 963,45 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.003,45 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.033,45 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Dr. Miriam van Reijen doceerde
jarenlang filosofie
aan verschillende
universiteiten en
hogescholen. Zij
beoefent daarnaast
zelf allerlei manieren
van praktische filosofie. Ze promoveerde
Data

op Spinoza en publiceerde onder meer de
boeken Grote denkers over emoties
(2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016).

Woensdag 18 - zondag 22 juli 2018
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 769,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee
en het boek Stoïcijnse levenskunst ).
Arrangement 2: € 956,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 996,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.026,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Het perspectief
van het waanzinnige, het
lichamelijke en
de kunst.

SUMMER
SCHOOLS
2018

Voorbij het verstand
Een mystieke kritiek van de rede

Met ons verstand kunnen we veel zaken begrijpen. Althans, dat
hebben filosofen in de geschiedenis van de westerse filosofie vol
optimisme geprobeerd. Toch zijn er denkers die daarbij op de
grenzen van de rede stuiten. Wat vermag de rede juist niet?, vragen zij zich af.
Zijn er andere manieren om
de wereld te begrijpen, mystieke manieren, die ons verstand te buiten gaan? Tijdens deze summerschool
gaan we op zoek naar de
grenzen van het verstand.
Wat leer je?

Naast kennis over verschillende denkers uit de westerse en oosterse tradities leren deelnemers door middel van
meditatie-oefeningen, films en gedichten zelf de grenzen van
het redelijke verkennen.
Voor wie?

Deze cursus is interessant voor mensen die het gevoel hebben
dat denken alleen niet voldoende is om de wereld te begrijpen
en wijsheid te betrachten, maar die de wereld willen leren zien
vanuit het perspectief van bijvoorbeeld het waanzinnige, het
lichamelijke en de kunst.

Neoliberaal,
kan het
anders?
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Vrije
markt en democratie
Filosoferen over vrijzinnigheid en humanisme in een
neoliberale wereld

Is de homo economicus de laatste mens? Draait alles om ondernemerschap, om ‘het verschil maken’? Of kan de filosofie een
ander mensbeeld ontwerpen, en andere vrijheid dan die van de
vrije markt?
De politiek van onze eeuw
koestert een heilig geloof in
marktwerking. De vrije
markt geeft ons de vrijheid,
want ze biedt oneindige mogelijkheden tot ontplooiing.
Toch worden de mensen
daardoor gereduceerd tot
ondernemers van hun eigen
bestaan: het leven is een bedrijf, soms succesvol, soms
op de rand van faillissement. Hoe denken filosofen over dit
mensbeeld?
Wat leer je?

We verkennen in deze cursus de diverse filosofische visies op
neoliberalisme, pro en contra. Het zal blijken dat het neoliberale denken dieper in ons culturele DNA verborgen zit dan
we vermoeden. Aan het einde van deze zomerweek neemt u
mee naar huis: verdieping van uw kennis en inzicht in neoliberalisme, en veel nuancering.
Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor eenieder die geïnteresseerd is in
de voors en tegens van marktwerking en de invloed daarvan
op onze cultuur, maatschappij en ons eigen leven en denken.
Ook ondernemers, beleidsmakers en economen kunnen voordeel hebben van deze cursus.

Docent

Docenten
Michel Dijkstra studeerde filosofie, journalistiek en Sanskriet in Groningen.
Hij publiceerde o.a.
Zenboeddhisme
(2010) en Basisboek
oosterse filosofie
(2016) en redigeerde Inleiding in de taoïstische filosofie (2015).
Data

Joyce Pijnenburg is historica, filosoof
en filosofisch consulent. Zij is co-auteur
van verschillende
geredigeerde werken en is bezig met
een proefschrift over
Giordano Bruno en de kwestie van moderniteit.

Maandag 23 juli - vrijdag 27 juli 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Prof. Laurens ten Kate is filosoof en
religiewetenschapper. Hij werkt aan de
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht,
waar hij bijzonder
hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme is. In

Data

2016 verscheen zijn boek De vreemde
vrijheid. Op zoek naar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in
de eenentwintigste-eeuw.

Maandag 23 juli - vrijdag 27 juli 2018
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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BESTSELLERS BIJ ISVW UITGEVERS

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST
MIRIAM VAN REIJEN

VASALIS

DE ESSENTIE VAN SPINOZA

JANNE SCHRA & NOORDPOOL ORKEST

MAARTEN VAN BUUREN

Wie in plaats van een lijder (passief ) een leider (actief ) wil worden,
kan terecht bij de stoïcijnse levenskunst van Epictetus, Epicurus, Sartre, Seneca en Spinoza. Miriam van
Reijen – zelf enthousiast stoïcijn –
legt uit hoe het mogelijk is om te
leven zonder emoties als irritatie,
schuldgevoel en teleurstelling.

Met Vasalis brengen Noordpool
Orkest en zangeres Janne Schra
verschillende werelden samen. De
gedichten en brieven van één van
Nederlands grootste dichteressen
vormen de inspiratie voor nieuwe
songs en composities.

Spinoza begrijpen is niet zo heel
moeilijk. Tenminste, niet als je dit
handboekje leest. Maarten van
Buuren legt hierin uit waarom
Spinoza niet alleen Nederlands
belangrijkste denker is geweest,
maar waarom hij ook wereldwijd
tot de toppers wordt gerekend.

168 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

56 BLZ. + CD | HARDCOVER | € 24,95

136 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

‘STERVEN IS DOODEENVOUDIG. IEDEREEN KAN HET.’

LIEFHEBBEN

WIJ

LAURA VAN DOLRON

LAURA VAN DOLRON

WIM BRANDS
René Gude, sprak openhartig 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 humeurmanagement en over
de troost van de filosofie.

Een boek voor alle stellen en alle
singles, voor iedereen die ooit liefhad, voor iedereen die iemand verloor waar hij veel van hield.

Wij is een politieke speech die je
door elkaar schudt. Een persoonlijke bekentenis die je hart breekt.
Een ontregelend portret van wie
wij zijn.

64 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 8,50

128 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 13,50

120 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,50

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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De kracht van
het zachte

SUMMER
SCHOOLS
2018

Tao & qigong

Onderzoek jezelf tot op het
bot met
scherpe
filosofie

Op basis van haar boek Filosofie
met de vlinderslag zal Woei-Lien
Chong passages over meditatie bespreken uit de Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van het daoïsme. Robert-Jan
Schippers heeft een programma voor u in petto met gevarieerde ontspanningsoefeningen en lichaamswerk uit Chinese
qigong-tradities, om meer licht te werpen op de mogelijke betekenis van deze passages.
Wat leer je?

Via individuele en partneroefeningen (‘pushing hands’) gaat u
aan den lijve ondervinden wat het daoïsme bedoelt met termen zoals: leegte, yin en yang, centrum, spil, de kracht van het
zachte, ademen uit de hielen, volgen, aandacht, luisteren en
voelen. Door de unieke combinatie van lezingen en oefeningen zal duidelijk worden waarom het lichaam in het daoïsme
zo belangrijk is voor het ontwikkelen van wu-wei, de levenshouding van egoloze openheid en wakker aanpassingsvermogen. Aanschaf van het boek Filosofie met de Vlinderslag: de
daoïstische levenskunst van Zhuangzi wordt aanbevolen, maar
is niet verplicht.
Voor wie?

Deze summerschool is vooral geschikt voor mensen die niet
alleen kennis van daoïstische levenskunst willen opdoen, maar
er ook in willen oefenen.

Docent

Data

SUMMER
SCHOOLS
2018

Socratisch gesprek

Tijdens deze summerschool nemen
we u mee op een verdiepingsreis in
de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan.

Dr. Woei-Lien Chong studeerde af in de
sinologie en filosofie
aan de Universiteit
Leiden.Van haar
boek, Filosofie met
de Vlinderslag: de
daoïstische
levenskunst van Zhuangzi is inmiddels de
tweede druk verschenen.
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Robert-Jan Schippers beoefent de
martiale
bewegingskunsten
sedert 1975. Hij
begon met judo,
karate en aikido, en
geeft sinds 1991 les
in taijiquan en qigong.

Woensdag 25 juli - zondag 29 juli 2018
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 841,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee.)
Arrangement 2: € 1.028,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.068,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.098,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Als we Plato mogen geloven bestookte Socrates op de Griekse
agora de Atheners te pas en te
onpas met vragen, totdat zij in
hun eigen woorden verstrikt raakten. 2500 jaar na dato is het socratisch gesprek nog steeds een geijkte methode om je eigen ervaring tot op het bot te onderzoeken
en scherpe filosofie te bedrijven.
Wat leer je?

Het is een oefening in denken, goed luisteren, vragen stellen,
argumenteren, inleven, geduld betrachten en het precies formuleren van je gedachten. We voeren een lang socratisch gesprek, een traditie die al enkele decennia aan de ISVW in ere
wordt gehouden. Onder deskundige leiding probeert een
groep het antwoord te vinden op een uitgangsvraag die aan
het begin van de week wordt geformuleerd.
Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die aan den lijve wil ondervinden waar een rationeel onderzoek toe kan leiden en
voor wie zich wil oefenen in ‘socratische deugden’. Bent u trainer of consultant? Begeleidt of onderwijst u groepen? Met behulp van de socratische vaardigheden is het mogelijk om meer
diepgang in gesprekken te brengen. In de avondsessies is er
ruimte voor verkorte werkvormen die je meteen kan implementeren.

Docenten
Sandra Aerts studeerde filosofie in
Leuven en
Germaanse taal- en
letterkunde in
Antwerpen. Ze werkt
met groepen
anderstaligen in het
volwassenenonderwijs te Leuven en
volgde een opleiding tot socratisch
gespreksleider. Sinds 2005 organiseert en
begeleidt ze het filosofische café in
Antwerpen en ze faciliteert socratische
gesprekken.
Data

Ine te Rietstap studeerde in 2013 af als
socratisch gespreksleider. Ze is Master of
Theatre en werkt als
autonoom theatermaker. Ze geeft
daarnaast het vak
elementair spel aan de acteursopleiding
van de HKU en doet, binnen het lectoraat
van de HKU, onderzoek naar de werking
van theaterjargon.

Maandag 30 juli - vrijdag 3 augustus 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee.)
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt)
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‘Schoonheid
zal de wereld
redden’

SUMMER
SCHOOLS
2018

Topwetenschap voor
iedereen

SUMMER
SCHOOLS
2018

Dostojevski de denker

Frontiers of Astronomy

Fjodor Dostojevski was een componist van romanwerelden die
zijn gelijke niet kent. In deze cursus nemen we hem ook als denker serieus. Wat voor standpunten over de wereld hield hij erop
na en hoe beargumenteerde hij zijn wereldbeeld?

Wat was er voor de oerknal, wat is een zwart gat, en is er leven
buiten de Aarde? Dat zijn de drie vragen die steeds weer gesteld
worden aan sterrenkundigen.

Dostojevski’s filosofische interesse ging eigenlijk uit naar
één onderwerp: de mens. Hij
wilde ‘de mens vinden in de
mens’, zo schreef hij in een
van zijn notitieboeken. Wat
het betekent om mens te zijn
volgens Dostojevski, onderzoeken we in deze week.
Daarbij bespreken we niet de
minste zaken. Dostojevski’s
antwoord op scepticisme en nihilisme komt voorbij, alsook
zijn opvattingen over de betere of zelfs ideale wereld.

De antwoorden daarop gaan we
geven in deze week. Maar er is
nog veel meer: u verdiept zich
een week lang in de grote raadselen van het universum. Van
buitenaardse intelligentie tot
supercomputers, van kosmochemie tot donkere materie,
van zwaartekrachtgolven tot
het ontstaan van sterrenstelsels. Vooraanstaande onderzoekers en excellente sprekers voeren u mee in hun wereld, op
begrijpelijke en aantrekkelijke wijze aan de hand van de
nieuwste theoretische inzichten en de laatste ontdekkingen.

Wat leer je?

We lezen Dostojevski’s kritiek op het liberalisme. Wat is toch
die wet van liefde waarop Dostojevski zich steeds baseert? En
waarom zal schoonheid de wereld redden, zoals Dostojevski
zijn misschien wel mooiste romankarakter laat zeggen? Een
week vol bevlogen literatuur en de vonk van urgente filosofie.

Wat leer je?

Vincent Icke leidt ‘s ochtends het thema van de dag in
waarna het woord is aan specialisten met hun eigen onderwerpen. Elke dag presenteren vooraanstaande wetenschappers de laatste inzichten in hun onderzoek en de nieuwe vragen die daaruit voortkomen.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor liefhebbers van literatuur en filosofie die altijd al wisten dat Dostojevski meer in zijn mars had
dan romannetjes alleen.

Topwetenschap voor iedereen

Deze week is bedoeld voor iedereen met 3 vwo-niveau of verder en een warme belangstelling voor dit onderwerp. Het
blijkt uit ervaring ook een aanrader voor ouders met tieners
dan wel grootouders met kleinkinderen. Kijk op isvw.nl voor
nieuwste informatie.

Docenten
Docent
Florian Jacobs is filosoof en redacteur
bij ISVW uitgevers.
Hij publiceerde
onder andere de
dichtbundel Zwaan
en zang. In zijn vrije
tijd schrijft hij een
Data

boek over het leven en het werk van
Dostojevski.

Maandag 30 juli - vrijdag 3 augustus 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 771,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee
en het boek Dostoevsky the Thinker).
Arrangement 2: € 953,- (arrangement 1 met standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 993,- (arrangement 1 met pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.023,- (arrangement 1 met comfortkamer en ontbijt).

Prof. Vincent Icke is hoogleraar
theoretische
sterrenkunde en
kosmologie,
beeldend
kunstenaar en
publicist. Recent
verscheen: Reisbureau Einstein, over
buitenaardse buren.
Data

Charlotte Lemmens is conceptontwikkelaar, initiator en
maakt films. Zij was
interimmanager en
leidde grote
organisatieverbeteringen in
overheid en bedrijfsleven.Werkte ook
voor radio en tv.

Maandag 6 - vrijdag 10 augustus 2018
Aanvang maandag 10.00 uur tot vrijdag 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 891,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.078,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.118,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.148,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

‘Wijsheid begint
met verwondering’
Socrates
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Over levenskunst, werkelijkheidszin en
idealen

SUMMER
SCHOOLS
2018

Psychische
problemen
door gebrek
aan zin

SUMMER
SCHOOLS
2018

Kierkegaard. Over de
vertwijfeling

Amor fati
Liefde voor het lot

Kunnen we het hele leven omarmen, inclusief de donkere kant
ervan? Wat voor levenshouding is daarvoor nodig?
De neiging bestaat het leven
voorwaardelijk of selectief te
benaderen, om alleen af te
gaan op wat bevalt, en te willen vermijden wat niet bevalt.
Voorkeuren en idealen bepalen dan de dagelijkse bril. Het
is echter ook mogelijk om
onvoorwaardelijk het leven te
beamen zoals het is, of minstens een poging daartoe te
wagen. Wanneer we dit doen, welke plaats krijgen dan lijden
en ellende, hoop en het verlangen naar beter? En niet onbelangrijk: is het leven wel het liefhebben waard? Niet iedereen
zal daar volmondig ja op zeggen. Wat als je dat wel wilt?

Er zijn veel mensen die last hebben van psychische problemen
zoals depressie, burn-out, verslavingen en angst. Deze worden
vaak gezien als stoornissen van organische aard en worden behandeld met medicijnen.
Volgens de Deense filosoof
Søren Kierkegaard worden
dergelijke problemen echter
veroorzaakt doordat we een
gebrek aan zin ervaren. Daarmee wordt hij gezien als de
vader van de existentiefilosofie. Zijn invloed op denkers
als Heidegger, Sartre en
Camus kan moeilijk overschat worden.
Wat leer je?

Voor wie?

In deze cursus concentreren we ons op een sleuteltekst, verschenen in 1849, De ziekte ten dode, ook wel Over de vertwijfeling geheten. In deze tekst wordt de mens beschreven als wezenlijk religieus, maar ook wezenlijk afgewend van zijn religieuze essentie. Deze afwending drukt zich volgens Kierkegaard
uit in vormen van psychische labiliteit die we ook nu kennen.
Kierkegaards denken biedt daarmee een interessant
perspectief op de psychische problemen van de mens in de hedendaagse samenleving. Ook onderzoeken we het verband
tussen Kierkegaard en zenfilosofie. Deze cursus bestaat voornamelijk uit een combinatie van hoorcollege en close-reading.

Deze cursus is geschikt voor mensen die willen weten wanneer
je het leven kan omarmen.

Voor wie?

Wat leer je?

In deze cursus onderzoeken we levensaanvaarding en het
spanningsveld tussen werkelijkheid en idealen. We doen dit
aan de hand van met name Aristoteles, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche en Camus. Ook zullen we oosters denken aan
bod laten komen: boeddhisme. Hoe dachten zij over levensdoel, veranderingen, vriendschap sluiten met jezelf, lijden, levensvreugde en creativiteit?

Deze cursus is geschikt voor mensen met interesse in Kierkegaard, psychologie en zenfilosofie, die graag hun tanden in een
filosofische tekst zetten.

Docent

Docent
Dries Boele studeerde filosofie in
Amsterdam en
Parijs. Hij is vanaf
1983 betrokken bij
de ontwikkeling van
praktische vormen
van filosofie. Sinds
1990 is hij werkzaam als praktiserend
Data

filosoof. Hij houdt zich met name bezig
met filosofisch consulentschap,
socratische gesprekken en
dilemmatrainingen.

Maandag 13 - vrijdag 17 augustus 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee.)
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Arnold Ziegelaar is filosoof en docent
in het hoger
onderwijs. Zijn
belangstelling ligt
bij bewustzijnsfilosofie, metafysica
en levensfilosofie. In

Data

2015 verscheen zijn boek Aardse mystiek,
over een hedendaagse vorm van
levensbeschouwelijk denken; in 2016
publiceerde hij Oorspronkelijk bewustzijn.

Woensdag 15 - zondag 19 augustus 2018
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 778,40 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch,
koffie/thee en het boek De ziekte tot de dood).
Arrangement 2: € 965,40 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.005,40 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.035,40 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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De grenzen van
hersenwetenschap
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2018

Realiteit,
consumptie
en liefde

57

SUMMER
SCHOOLS
2018

De mens: het dier dat zichzelf Anders denken: postwil begrijpen
moderne openheid
Sinds mensenheugenis proberen mensen hun eigen soort te duiden. Hoe voelt het om een mens te zijn? Wat maakt ons uitzonderlijk ten opzichte van andere dieren? Hoe kunnen we onszelf
eigenlijk op een nuchtere, wetenschappelijke manier kennen zonder het bijzondere van mensen weg te redeneren? De mens is in
ieder geval het dier dat zichzelf bestudeert.
Deze zomerweek verkennen
we waar mensen tegen aanlopen als ze dat proberen –
en wat dat op zichzelf weer
zegt over onze soort. Als casus gebruiken we de hersenwetenschappen; hersenwetenschappers vertellen op dit
moment immers het meest
gezaghebbende wetenschappelijke ‘verhaal’ over onze
soort. We verkennen wat hersenwetenschappers te bieden
hebben – en tegen welke grenzen zij aanlopen. En verbinden
dit met de visie van enkele filosofen.

Wat vinden we gewoon en waarom vinden we dat gewoon? We
leven ons leven alsof onze gebruiken en verwachtingen vanzelfsprekend en natuurlijk zijn, hoewel ze eigenlijk historisch en cultureel bepaald zijn. In deze summerschool zullen we aan de hand
van postmoderne theorieën vraagtekens plaatsen bij dominante
denkpatronen over leven, liefde en maatschappij. En ons steeds
de vraag stellen: waarom vinden we dit eigenlijk gewoon?
Wat leer je?

Hoewel in de geschiedenis
van de filosofie lange tijd
naar essenties is gezocht, lieten de postmoderne filosofen
zien dat niet zozeer de essentie, maar veeleer de context
ons begrip van de dingen bepaalt. In de cursus zal het
verschil tussen modernisme
en postmodernisme, structuralisme en poststructuralisme besproken worden. De cursist
maakt kennis met het denken van onder meer Roland Barthes,
Jacques Derrida, Jean Baudrillard en Judith Butler.

Wat leer je?

Verwacht geen stoomcursus hersenwetenschappen; deze zomerweek heeft veeleer een wetenschapsfilosofische inslag. Wat
kun je weten over jezelf en hoe? Wat voor soort kennis produceert de filosofie en produceert de hersenwetenschap? U gaat
luisteren, lezen, discussiëren en via korte schrijfopdrachten
zelf een antwoord op deze vragen formuleren.

Aan de hand van filmfragmenten en literatuur zullen we het
hedendaagse denken over realiteit, consumptie en liefde bespreken. De cursist raakt vertrouwd met recente filosofiegeschiedenis en wordt uitgedaagd dit denken aan het eigen leven
te toetsen.
Voor wie?

Voor wie?

Voor mensen die zichzelf willen begrijpen. Van deelnemers
wordt verwacht dat zij vooraf het boek Hersenbeest aanschaffen en lezen.

Docent

Docent
Marjan Slob is filosoof en columnist van
de Volkskrant. Ze
schreef het boek
Hersenbeest:
filosoferen over het
brein en de
menselijke geest

Data

Voor iedereen die zijn of haar denkpatronen onder de loep wil
nemen en bewust anders wil proberen te denken.

(2016), waarmee zij de Socrates
Wisselbeker won.

Maandag 20 - vrijdag 24 augustus 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Dr. Jannah Loontjens is schrijver en
filosoof. Ze
promoveerde aan de
Universiteit van
Amsterdam als
literatuurwetenschapper. Ze
publiceerde onder anderen de
Data

essaybundel Mijn leven is mooier dan
literatuur: Een kleine filosofie van het
schrijverschap. In 2016 werd Roaring
Nineties gepubliceerd, waarin zij essay
met autobiografie en filosofie vermengt.
Ze doceert filosofie en literatuurtheorie
aan ArtEZ.

Maandag 20 - vrijdag 24 augustus 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1 € 770,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch,
koffie/thee en het boek Roaring nineties).
Arrangement 2: € 957,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 997,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.027,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Interculturele filosofie

Denken nu!

Filosofie is intercultureel. In de Griekse oudheid was uitwisseling
van ideeën tussen filosofen uit oost en west en noord en zuid vanzelfsprekend. Het is met name de Verlichting die ervoor heeft gezorgd dat de westerse filosofie in een eurocentrisch discours belandde. Ondertussen beseffen we de onhoudbaarheid hiervan en
is er steeds meer interesse in de dialoog met filosofieën uit andere
culturen.

In deze summerschool maken we kennis met de opvattingen van
vier vooraanstaande levende denkers: Rosi Braidotti, Mogobe
Ramose, Peter Sloterdijk en Martha Nussbaum. In hun werk behandelen zij belangrijke vraagstukken van onze tijd.

Deze week biedt de mogelijkheid om kennis te maken
met filosofieën uit verschillende werelddelen. We behandelen Chinese, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse filosofieën vanuit een
intercultureel perspectief,
volgens de hermeneutische
methode van Gadamer en
Kimmerle. Aan het einde van
de cursus reflecteren we op hoe de kennismaking met deze filosofieën ons anders doet denken over westerse filosofieën, filosofieën uit andere culturen en wellicht ook over onszelf.
Wat leer je?

Deze cursus toont wat we van andere filosofische tradities
kunnen leren. Een verrijkende week die u niet alleen anders
naar andere filosofische tradities laat kijken, maar ook opnieuw naar de westerse filosofie.

We bespreken (passages uit)
hun boeken Op doorreis,
Ubuntu, Je moet je leven veranderen en Mogelijkheden
scheppen. Zo komen we te
weten dat Braidotti voorstelt
ons op te vatten als nomadisch van aard: in beweging,
belichaamd, in betrekkingen,
vanuit betrokkenheid levend,
hoe Ramose het bestaan
opvat als ‘rheomodisch’ van aard: al wat is stroomt en is onderling verbonden met elkaar, hoe Sloterdijk meent dat klimaatverandering het noodzakelijk maakt ons leven te veranderen en co-immunist te worden en hoe Nussbaum met haar
capability approach de contouren van een rechtvaardige samenleving schetst.
Vanzelfsprekend voeren we gesprekken over de mogelijke implicaties van hun gedachtegoed voor onze eigen opvattingen
en manier van leven.

Voor wie?

Deze week is geschikt voor iedereen met interesse in verschillende culturen en in filosofieën uit alle windstreken en voor
mensen die eerder de Basiscursus Interculturele filosofie volgden.

Docenten
Hoofddocent Renate Schepen
studeerde
wijsbegeerte aan de
VU in Amsterdam,
aan de University of
Ghana in Legon en
aan de Universidad
de La República in
Data

Docent
Montevideo. Momenteel doet zij
promotie-onderzoek op het gebied van
interculturele filosofie aan de Universiteit
voor Humanistiek.
Gastdocenten
Wim Dooge, Saskia van der Werff en
Wil Heeffer

Maandag 27 - vrijdag 31 augustus 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname Arrangement 1 € 779,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee
en het boek Interculturele filosofie).
Arrangement 2: € 966,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.006,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.036,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Jan Flameling is filosoof, geeft seminars
en biedt workshops
en cursussen aan op
het gebied van
praktische filosofie.
Samen met
deelnemers

Data

onderzoekt hij wat filosofie ons te bieden
heeft in ons dagelijks leven.

Maandag 27 - vrijdag 31 augustus 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch..

Deelname Arrangement 1: € 751,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 938,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).
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Gordel om, filosofie in
sneltreinvaart!

Grote denkers
zoal te bieden heeft, voor wie wel eens van verschillende
filosofen wil horen wat zij zoal bewonderen – of juist bekritiseren – in het werk van hun collega uit het verleden
en uiteraard voor iedereen die een reis van drieduizend
jaar wil maken in slechts vijf dagen.

Gordels om, we gaan in sneltreinvaart door de geschiedenis
van de westerse filosofie! Voor deze overzichtscursus hebben
wij hedendaagse grote denkers uitgenodigd om over hun
favoriete grote denkers uit de geschiedenis kort iets te vertellen: Frans de Haas over Plato, Paul van Geest over Augustinus, Frans Jacobs over Montaigne, Maarten van Buuren over Spinoza, en nog veel meer.
Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die weleens wil
grasduinen in een selectie* van wat de westerse filosofie

*Geen enkele selectie, hoe zorgvuldig ook gekozen, kan
pretenderen een representatie van de geschiedenis van
de westerse filosofie te zijn. Noodzakelijkerwijs komen
allerlei invloedrijke stemmen niet aan bod in het programma. Wij hopen dit voor een deel goed te maken in
ons overige cursusaanbod.

Data

Woensdag 29 augustus - zondag 2 september 2018
Aanvang woensdag 10.30 uur tot zondag 17.00 uur

Deelname Arrangement 1: € 909,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee
en het boek Basisboek Westerse filosofie).
Arrangement 2: € 1.096,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.136,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
AArrangement 4: € 1.166,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Docenten
Dr. Erno Eskens is
filosoof en
politicoloog. Hij is
programmadirecteur
en uitgever bij de
Internationale
School voor Wijsbegeerte.
Prof. Frans de
Haas is classicus en
filosoof. Hij is
gespecialiseerd in de
filosofie van de
middeleeuwen en
de oudheid en verbonden aan de
Universiteit van Leiden, waar hij ook
directeur is van het Instituut voor
Filosofie.
Prof. Laurens ten
Kate is filosoof en
religiewetenschapper. Hij werkt
aan de Universiteit
voor Humanistiek te
Utrecht, waar hij bijzonder hoogleraar
Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme is.
In 2016 verscheen zijn boek De vreemde
vrijheid. Op zoek naar nieuwe
betekenissen van vrijzinnigheid en
humanisme in de eenentwintigste-eeuw.

Prof. Paul van
Geest is theoloog.
Hij is als hoogleraar
verbonden aan de
Tilburg University en
aan de Vrije
Universiteit.Tevens is hij directeur van het
onderzoeksinstituut Centrum voor
Patristisch Onderzoek.
Prof. Rudi te
Velde is theoloog
en filosoof. Hij is als
bijzonder hoogleraar
op de leerstoel
‘Wijsbegeerte van
Thomas van Aquino in relatie tot het
Hedendaagse Denken’ verbonden aan de
Tilburg University.
Prof. Frans Jacobs
is emeritus
hoogleraar
wijsgerige ethiek
aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij
schreef Twaalf emoties, Een filosofie van
emoties en verlangens, (samen met
Florian Jacobs) Markante denkers en De
essentie van Montaigne.

Prof. Maarten van
Buuren is emeritus
hoogleraar moderne
letterkunde aan de
Universiteit van
Utrecht. Hij schreef
meerdere boeken over Spinoza.
Prof. Han van
Ruler is bijzonder
hoogleraar
intellectuele
geschiedenis aan de
Erasmus Universiteit

Joyce Pijnenburg
is historica, filosoof
en filosofisch
consulent. Zij is coauteur van
verschillende
geredigeerde werken en is bezig met een
proefschrift over Giordano Bruno en de
kwestie van moderniteit.
Jabik Veenbaas is
een filosoof, schrijver,
dichter en vertaler.
Hij vertaalde onder
meer Kants drie
kritieken, samen met

Rotterdam.
Marthe Kerkwijk
is filosoof en
programmacoördinator bij de
ISVW. Ze gaf les aan
de University of

Willem Visser.
Jan Flameling is
filosoof, geeft
seminars en biedt
workshops en
cursussen aan op
het gebied van

London.
Prof. Marli Huijer is
bijzonder hoogleraar
publieksfilosofie aan
de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus
Universiteit Rotterdam
en voormalig Denker des Vaderlands.

praktische filosofie.

‘De uitdaging van
de cursisten om
te denken en
hard te werken
én elkaar vooruit
te helpen in het
denken is erg
inspirerend’
Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo 2017
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Landgoed ISVW presenteert

OUD & NIEUW OP
DE HEI IN LEUSDEN

3
1
DECEMBER

Bruisend het oude jaar uit en in volledige rust het nieuwe inluiden. Vanaf 17
.00 uur

Yesz

Sisters!

Lucette en Herman

Dit bruisend 2-daags Oud & Nieuw arrangement 2017
voor 2 personen bestaat uit:

Een comfortkamer is alleen voor 2 personen te boeken, indien een éénpersoonskamer gewenst is kan dat tegen
hetzelfde tarief in een Pluskamer.
Reserveren kan per email: reserveringen@isvw.nl of bel: 033-4650700.
Of via de website: landgoedisvw.nl

● Ontvangst met oliebollen, appelflappen, gluhwein en warme chocolademelk
● Feestelijk oudjaarsdiner incl. drankjes omlijst met muziek á la carte van Sisters!
● Feestavond incl. alle drankjes en hapjes met live muziek door Yesz
● Even wat rustiger zitten, dat kan gezellig bij Lucette en Herman
● Bubbels om middernacht
● Overnachting in een tweepersoons comfortkamer met uitgebreid ontbijt

op 1 januari
● Honden zijn welkom op de hotelkamer
● Geen vuurwerk!

Prijs € 189,- per persoon incl. toeristenbelasting
Bovenstaand arrangement zonder overnachting: € 125,- per persoon
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Agenda
NOVEMBER 2017
11/12
De schepper naast God. De mens als co-creator. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.
11/12
Op leven en dood. Dilemma’s in de 21ste eeuw. Met prof. Laurens ten Kate en Jan Flameling.
18
Start: Filosofisch kompas. Met Ed Weijers.
18/19
Ethiek en politiek: Spinoza. Met Jan Flameling.
19
Filosofisch café
27/28
Training: Kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.
DECEMBER 2017
2/3
Ethiek en politiek: Kant. Met Jan Flameling.
4-8
Hitlers Mein Kampf. Met Ewout Kieft, dr. Thomas von der Dunk, prof. Paul Cliteur e.a.
10
Willen, kiezen, handelen. Met dr. Miriam van Reijen.
10
Start: beroepsopleiding Politicus in verwarrende tijden. Met prof. Harry Kunneman, Hans
Peter Benschop e.a.
17
Filosofisch café
18-22
Spinozaweek: de weg naar geluk. Met dr. Miriam van Reijen, prof. Maarten van Buuren, prof.
Vincent Icke, prof. Kees Schuyt e.a.
20/21
Start: Esthetica en Kunstfilosofie. Kunst, moraal en de verbeelding van het kwaad. Met
Arthur d’Ansembourg.
27-30
Liefdeweek: kun je leren liefhebben? Met prof. René ten Bos, prof. Jan Bransen, dr. Piet
Gerbrandy e.a.
27-30
De spelende mens. Met Dries Boele.
JANUARI 2018
2-6
2-6
12/13
13/14
14
15/16
20/21
20/21
22/23
23/24
29-2 feb.

Filosofie en film. ‘An imitation of life’. Met Marthe Kerkwijk en Peter de Bruijn.
Rilke: de filosofie van de dichter. Met Florian Jacobs
Start: beroepsopleiding Bildung voor PO-schoolleiders. Met Dick Middelhoek e.a.
Ethiek en politiek: Mill. Met Jan Flameling.
Spinoza in de praktijk. Met dr. Miriam van Reijen.
Training: Kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.
Start: Masterclass Hannah Arendt: Willen. Met prof. Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk
Bevrijdende kennis, oneindig weten. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.
Start: beroepsopleiding De lenige professional. Met Rogier Huffnagel.
Visieontwikkeling in organisaties. Met Luuk Stegmann en Jan Ewout Ruiter.
Frontiers of Life Sciences. Met prof. Vincent Icke en Charlotte Lemmens.

FEBRUARI 2018
5/6
Start: beroepsopleiding Scholing van de geest. Met Paulien ’t Hoen, Anne-Marie Gunnink.
6
Start: Stoïcijnse levenskunst in Rotterdam. Met dr. Miriam van Reijen.
10/11
De weg ontstaat door te gaan. Herdenkingsweekend René Ransdorp. Met Michel Dijkstra
en Jan de Meyer.
11
De filosofische praktijk. Met Harm van der Gaag.
13/14
Start: beroepsopleiding Filosofie en gezondheidszorg. Met Peter van Dijken, Jan Marten
Visser e.a.
17/18
Ethiek en politiek: Levinas en Derrida. Met Jan Flameling.
19/20
Start: beroepsopleiding Moreel beraad. Met Dick Kleinlugtenbelt e.a.
19-23
Het literaire inzicht. Met Leon Heuts.
24/25
Een pantheon voor pantheïsten. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.
24/25
Esthetica en kunstfilosofie: Over lineair perspectief en het bezielde lichaam.
24/25
Populisme en triadisme. Met dr. Eite Veening en Marthe Kerkwijk.
26-2 mrt.
Het raadsel van de tijd. Met Hein van Dongen, dr. Douwe Draaisma e.a.
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Agenda
MAART 2018
4
24/25
26/27
APRIL 2018
14/15
25-29
30-4 mei.

Start: Nietzsche in Rotterdam. Met prof. Paul van Tongeren.
Esthetica en kunstfilosofie: De actualiteit van het schone. Met Arthur d’Ansembourg.
Training: Kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.

Start: Masterclass Hannah Arendt: Oordelen. Met prof. Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk.
Søren Kierkegaard: filosoof? Theoloog? Acteur? Schrijver! Met prof. Paul van Tongeren en
Wout van Tongeren.
Mens en natuur in het antropoceen. Met prof. René ten Bos, prof. Jozef Keulartz, dr. Eva
Meijer, Bram van der Klundert e.a.

MEI 2018
5/6
5/6
7-11
12/13
13
14/15

Esthetica en kunstfilosofie: Het sublieme in de kunst. Met Arthur d’Ansembourg.
De essentie van Montaigne. Met prof. Frans Jacobs.
Het verhaal dat blijft. Met Diet Verschoor en Dorine Bauduin.
Start: Japanse filosofie: De weg der goden. Met Michel Dijkstra en dr. Henk Oosterling.
Filosoferen met kinderen en jongeren. Met Ed Weijers.
Training: Kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.

JUNI 2018
2/3
2/3
30/1 jul.

Esthetica en kunstfilosofie: Het einde van de kunst en daarna. Met Arthur d’Ansembourg.
Japanse filosofie: De weg van de Boeddha. Met Michel Dijkstra.
Japanse filosofie: De weg van de staat. Met Michel Dijkstra.

JULI 2018
9-13
11-15
16-20
16-20
18-22
23-27
23-27
25-29
30-3 aug.
30-3 aug.

ISTR Public Conference. Met prof. Theo Schuyt.
Empathisch denken en boogschieten. Met Jan Flameling en Jac Rongen
Griekse tragedies. Met dr. Moïra Müller.
Filosofisch wandelen. Met Eric Brinckmann.
Stoïcijnse levenskunst. Met dr. Miriam van Reijen.
Vrije markt en democratie. Met prof. Laurens ten Kate.
Voorbij het verstand. Een mystieke kritiek van de rede. Met Michel Dijkstra en Joyce
Pijnenburg.
Tao & qigong. Met dr. Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers.
Socratisch gesprek. Met Sandra Aerts en Ine te Rietstap.
Dostojevski de denker. Met Florian Jacobs

AUGUSTUS 2018
6-10
Frontiers of Astronomy. Met prof. Vincent Icke en Charlotte Lemmens.
13-17
Amor Fati. Liefde voor het lot. Met Dries Boele.
15-19
Kierkegaard. Over de vertwijfeling. Met Arnold Ziegelaar.
20-24
De mens: het dier dat zichzelf wil begrijpen. Met Marjan Slob.
20-24
Anders denken. Postmoderne openheid. Met Jannah Loontjens.
27-31
Interculturele filosofie. Met Renate Schepen e.a.
27-31
Denken nu! Met Jan Flameling.
29-2 sept. Grote denkers. Met prof. Frans de Haas, prof. Paul van Geest, prof. Rudi te Velde e.a.
SEPTEMBER 2018
8/9
Japanse filosofie: De weg naar de nieuwe tijd. Met Michel Dijkstra en Annewieke Vroom.
OKTOBER 2018
6/7
Japanse filosofie: Kruisende wegen? Met Michel Dijkstra en Renate Schepen.
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Welkom op ons landgoed
Voor uw lunch, diner, koffie,
overnachting, fiets- en wandeltocht,
vergaderingen en feesten
LANDGOED

ISVW.NL
●

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
● shuttleservice van NS-station
Amersfoort naar Landgoed ISVW
● 23 eenpersoonskamers
● 7 tweepersoonskamers
● 19 pluskamers
● 39 comfortkamers met balkon
● gratis draadloos internet

Alle inkomsten uit het
horecabedrijf komen
volledig ten goede aan
de filosofiebeoefening,
waarvoor de
Internationale School
voor Wijsbegeerte
meer dan 100 jaar
geleden is opgericht.

Steun de filosofiebeoefening in
Nederland: boek
uw vergaderingen
en bijeenkomsten
op Landgoed ISVW

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

VORMGEVING: HENK DROOG | PLATLAND

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

