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ISVW PROGRAMMAKRANT | 2018  ISVW KALENDER
MAART 2018 
30 AMSTERDAMSE NACHT VAN DE FILOSOFIE 
31 ROTTERDAMSE NACHT VAN DE FILOSOFIE 

APRIL 2018
1415 MASTERCLASS HANNAH ARENDT:

OORDELEN
15 FILOSOFISCH KIDSCAFÉ
15 FILOSOFISCH CAFÉ
2324 START: BEROEPSOPLEIDING DE LENIGE

LEIDER
2529 SØREN KIERKEGAARD: FILOSOOF?

THEOLOOG? ACTEUR? SCHRIJVER!
304 MEI MENS EN NATUUR IN HET ANTROPOCEEN

MEI 2018
56 DE ESSENTIEVAN MONTAIGNE
56 ESTHETICA EN KUNSTFILOSOFIE: HET

SUBLIEME IN DE KUNST
711 HET VERHAAL DAT BLIJFT
1213 JAPANSE FILOSOFIE: WEG VAN GODEN,

BOEDDHA’S EN KEIZERS
13 FILOSOFEREN MET KINDEREN EN JONGEREN
1415 DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN

JUNI 2018
23 JAPANSE FILOSOFIE: DE WEG VAN DE

BOEDDHA
23 ESTHETICA EN KUNSTFILOSOFIE: EINDE VAN

DE KUNST EN DAARNA 
301 JULI JAPANSE FILOSOFIE: DE WEG VAN DE STAAT

JULI 2018  SUMMERSCHOOLS
1115 EMPATHISCH DENKEN EN BOOGSCHIETEN
1620 GRIEKSE TRAGEDIES
1620 FILOSOFISCH WANDELEN
1822 STOÏCIJNSE LEVENSKUNST
2327 VOORBIJ HET VERSTAND. EEN MYSTIEKE

KRITIEK VAN DE REDE
2327 VRIJE MARKT EN DEMOCRATIE
2529 TAO & QIGONG
303 AUG. DOSTOJEVSKI DE DENKER
303 AUG. SOCRATISCH GESPREK

AUGUSTUS 2018  SUMMERSCHOOLS
610 FRONTIERS OF ASTRONOMY
812 VRIJ ZIJN EN INSPIRATIE
1317 AMOR FATI. LIEFDE VOOR HET LOT
1519 KIERKEGAARD. OVER DE VERTWIJFELING
2024 DE MENS: HET DIER DAT ZICHZELFWIL 

BEGRIJPEN
2024 ANDERS DENKEN: POSTMODERNE 

OPENHEID
2731 DENKEN NU!
2731 INTERCULTURELE FILOSOFIE
28 VAN EEDENLEZING: MOGOBE RAMOSE 
292 SEPT. GROTE DENKERS

SEPTEMBER 2018
2 START: SPINOZA’S ETHICA IN UTRECHT 
89 JAPANSE FILOSOFIE: DE WEG NAAR DE

NIEUWE TIJD
9 START: PAARDEN VAN PLATO IN

AMSTERDAM
9 START: SPINOZA’S ETHICA IN AMSTERDAM
1516  START: BEROEPSOPLEIDING FILOSOFEREN

MET KINDEREN EN JONGEREN
15 START: ONTWIKKEL JE EIGEN FILOSOFISCHE

BOEK
19 FILOSOFISCH CAFÉ
2425 START: BEROEPSOPLEIDING ZIN GEVEN AAN

WERK 
30 OPEN DAG

OKTOBER 2018
56 START: BEROEPSOPLEIDING BILDUNG VOOR

POSCHOOLLEIDERS 
67 JAPANSE FILOSOFIE: JAPAN EN DE

WERELDFILOSOFIE
67 START: BASISCURSUS OP LEVEN EN DOOD  
89 KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN 
1314 START: BASISCURSUS INLEIDING IN DE

FILOSOFIE: HET WARE 
1314 START: BEROEPSOPLEIDING FILOSOFISCH

PRACTICUS 
1314 START: BEROEPSOPLEIDING EIGENTIJDS

LEIDERSCHAP
1519 BERGSONWEEK 
1519 RETROPERSPECTIEF. REVOLUTIES IN DE

WETENSCHAP 
2021 START: BEROEPSOPLEIDING SOCRATISCH

GESPREKSLEIDER 
21 FILOSOFISCH CAFÉ: STADSWANDELING
2226 ROMANTIEK EN AUTHENTICITEIT 
2226 SPINOZAWEEK 
27 BILDUNGSCONFERENTIE

NOVEMBER 2018
1011 START: BASISCURSUS LIEFDE EN

DOODSDRIFT
1011 OP LEVEN EN DOOD: VAN OUDHEID TOT

RENAISSANCE
17 START: FILOSOFISCH KOMPAS
1718 INLEIDING IN DE FILOSOFIE: HET GOEDE 
2627 DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN

DECEMBER 2018
1 2 INLEIDING VAN DE FILOSOFIE: HET SCHONE
37 EEN ANDERE KIJK OP SHAKESPEARE
2223 DEMOCRATIE VOOR DIEREN
2223 LEVEN EN DOOD: DE MODERNE TIJD
2730 FOUTE DENKERS

OPEN DAG ISVW
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018

14.00  17.00 UUR

'Een groot denker is 
iemand die je het gevoel
geeft dat de wereld 
volslagen anders in 
elkaar zit dan je altijd
hebt gedacht'
Cornelis Verhoeven

GROTE DENKERS

CURSUSWEEK GROTE DENKERS | 29 AUGUSTUS T/M 2 SEPTEMBER 2018



De sprekers krijgen de hoogste
score.

Trajecten overtreffen
verwachtingen van veel
deelnemers.

Het hoogst mogelijke cijfer voor
de accommodatie. 

Uitstekend bereikbaar per auto,
OV-fiets en shuttlebus.

Ruime parkeergelegenheid
(gratis).

Hoogste waardering
internationaal keurmerk
duurzame bedrijven: Green Key
Gold.

Non-profit opleidingsinstituut
en uitgeverij voor filosofie en
wetenschap.

Bestaat al ruim honderd jaar.

Ruim 2.700 cursisten per jaar.

Aangekomen in het hotel voor mijn
seminar en tref dit op de kamer ipv
een bijbel. Interesting start! #filosofie
#isvw

F*ck the system! Masterclass at #ISVW in #Amersfoort
#sustainability #duurzaamheid

Héérlijk voorgerecht

Bonjour! Lekker aan de slag! Have a
nice day!

Little Africa.. Pas op voor de leeuwen! Wat wil de voorzienigheid mij zeggen
als ik voor de tweede keer een mok
pak met deze spreuk?

Wat zeggen onze cursisten over de ISVW?
“Het is een gouden formule. Je
krijgt op een aangename manier
kennis aangereikt, je ontmoet
andere mensen en je voert veel
boeiende gesprekken.”

“Ik gebruik altijd een OV-fiets;
het is maar 10 minuutjes fietsen
van het station.” 

“Ik vind de verzorging van de
maaltijden boven alle lof
verheven.” 

“De omgeving is erg mooi. In de
pauze gaan we graag wandelen.” 

“Je bent er echt even helemaal
uit en ondergedompeld in de
filosofie.”

“Ik moet voor mijn vak
regelmatig naar congressen en
trainingen. Ik kan niet anders
zeggen dan dat de ISVW zeer
voordelig is.“

“Ik kom altijd geïnspireerd terug
van de ISVW.”

Bron: Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Internationale School voor Wijsbegeerte CEDEO, augustus 2017

033 - 465 07 00
info@isvw.nl
@isvwijsbegeerte
@GroenLandgoed
ISVW
Landgoed ISVW
ISVW

@
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Uit het rapport CEDEO  
(augustus 2017)  

Volg ons: 

Landgoed ISVW
getagd op



Hoe zullen we ons verhouden tot grote den-
kers? Aan het begin van de Maand van de Filo-
sofie, waarin Plato, Nietzsche en Spinoza nog
vaker dan u gewend bent aan u voorbij zullen
trekken, moesten we die vraag maar eens
aansnijden. En dan vooral de vraag of we de
doden wel met respect behandelen. Want
daar hebben ze toch recht op, vind ik, juist
omdat ze niet meer in staat zijn te protesteren
als ze misbruikt worden.

Leonie Breebaart

Hoe zou de dode filosoof zélf gelezen willen
worden? Toch allereerst als gesprekspartner,
denk ik. Als er wordt gedebatteerd over demo-
cratie, dat Spinoza dan mee mag doen. Als het
gaat over taal en waarheid - dat Wittgenstein
dan mag inbreken op de discussie. Dat we al
denkend steeds ook blijven bedenken: ho even,
wat zou Kant daarvan zeggen? En Heidegger
dan? Zolang een dode denker nog zó meedoet
aan de discussie, is hij niet helemaal dood. Of al-
leen in lichamelijke zin. Waterdicht is die bena-
dering niet. Want Spinoza mag dan veel moois
gezegd hebben over democratie, kunnen we

het denksysteem waarin hij die 'vooruitstre-
vende' ideeën inbedt – een denksysteem uit de
zeventiende eeuw – eigenlijk nog wel serieus
nemen? Maar goed, wie filosofen alleen maar
als exponent van hun tijd ziet, maakt hen toch
iets te snel onschadelijk. Feit is dat een tekst uit
het verre verleden ons nog altijd kan raken, zelfs
al is die ooit anders bedoeld dan we als 21ste-
eeuwers kunnen achterhalen. Sterker nog: juist
het ándere, vreemde en onmodieuze van een
dode denker kan ons wekken uit de dogmati-
sche sluimer waarin we altijd weer dreigen in te
dommelen. De grote denker wil ons raken, ver-
moed ik, ook na zijn dood. Mij lijkt dat we hem
(of haar, maar vrouwen zijn hier slecht vertegen-
woordigd) een kans moeten geven.Van de es-
sayist en filosoof Cornelis Verhoeven herinner ik
me de uitspraak: "Een groot denker is iemand
die je het gevoel geeft dat de wereld volslagen
anders in elkaar zit dan je altijd hebt gedacht."
Dat zijn ervaringen om naar op zoek te gaan.

Bron: Trouw, 2 april 2016

GROTE DENKERS

PLATO 
ARISTOTELES
ERASMUS 
MONTAIGNE
MACHIAVELLI 
HOBBES
DESCARTES
SPINOZA 
ROUSSEAU 
HUME
KANT
NIETZSCHE 
HEIDEGGER   
ARENDT
LEVINAS
FOUCAULT  
DE BEAUVOIR
NUSSBAUM   
SLOTERDIJK

CURSUSWEEK GROTE
DENKERS
29 AUGUSTUS T/M 2 SEPTEMBER
v.a. € 952,- (incl. het boek Basisboek
westerse filosofie)

Een prachtige reis van 2500 jaar
maken in vijf dagen op het mooie
Landgoed ISVW? Hedendaagse
filosofen vertellen over hun
favoriete grote denkers uit de
geschiedenis.

Met onder meer prof. Marli Huijer, dr.
Erno Eskens, prof. Frans de Haas, prof.
Paul van Geest, Marthe Kerkwijk,
prof. Rudi te Velde, prof. Frans Jacobs,
prof. Han van Ruler, prof. Maarten
van Buuren, Jabik Veenbaas, Jan
Flameling, prof. Laurens ten Kate, dr.
Miriam van Reijen, dr. Karen Vintges
en Joyce Pijnenburg. Kijk voor het
actuele programma en arrangementen
op isvw.nl.

Cornelis Verhoeven en Frans Jacobs (docent in de
week 'Grote denkers')
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We leven in het Antro-
poceen: het tijdperk
waarin de invloed van de
mens de dominante fac-
tor is geworden. Met een
keur van topdenkers bui-
gen we ons over de vraag
hoe we ons tot de natuur kunnen verhouden. Met o.a. Denker des Vaderlands prof. René ten
Bos, prof. Paul Cliteur, dr. Eva Meijer, prof. Henk Manschot, prof. Bas Haring, prof. Paul
van Tongeren, prof. Harry Kunneman, dr. Angela Roothaan o.l.v. Bram van de Klundert. 

14 EN 15 APRIL, 26 EN 27 MEI 2018
v.a. € 605,-

'Zoeken naar nuance en verschil en 
eindeloos vragen blijven stellen'

Helaas overleed Arendt voor ze het derde deel van
haar trilogie kon voltooien. Wel liet ze een aantal col-
leges en essays achter die het voorwerk voor dit
boek over oordelen vormden. Deze zijn postuum ge-
bundeld. We bespreken de colleges over oordelen in
het werk van Immanuel Kant, maar ook andere es-
says, waaronder een over Lessings onderscheid tus-
sen waarheid en mening. Heel relevant voor huidige
debatten, maar oordeel zelf… 
Docenten: prof. Laurens ten Kate en Marthe Kerk-
wijk.

7 T/M 11 MEI 2018
v.a. € 752,-

‘Schrijven is het liegen van de waarheid’

De wereld bestaat uit verhalen. Mooie, gruwelijke,
ongeloofwaardige, bizarre, waargebeurde, ge-
droomde 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 ver-
haal gestalte geven? Hoe vinden we de kracht om
het ook echt te schrijven? 
Docenten: Dorine Bauduin en Diet Verschoor.

25 T/M 29 APRIL 2018
v.a. € 752,-

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

Wat heeft Søren Kierkegaard te zeggen over de es-
thetische, de ethische en de religieuze levenswijze,
en vooral: waarom laat hij het meeste daarvan zeg-
gen door pseudoniemen? Met speciale aandacht
voor Kierkegaards belangstelling voor het theater!
Docenten: prof. Paul van Tongeren en Wout van
Tongeren.

MENS EN NATUUR IN HET ANTROPOCEEN
30 APRIL T/M 4 MEI 2018

SØREN KIERKEGAARD: FILOSOOF?
THEOLOOG? ACTEUR? SCHRIJVER!

MASTERCLASS HANNAH ARENDT 
 OORDELEN

HET VERHAAL DAT BLIJFT

v.a. € 934,-

Denker des Vaderlands
prof. René ten Bos: “Eén van
mijn thema’s is altijd ge-
weest dat we ons anders
moeten verhouden tot
complexiteit. Die moeten
we niet zo proberen weg te
denken. We moeten haar
proberen te omarmen. Er is
geen ‘grote oplossing’ of
‘verlosser’ in de vorm van
een manager of weten-
schapper. We moeten ons
eerst maar eens afvragen
wat er precies opgelost
moet worden.”

Filosofieweken  
Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden (gemaakt van verantwoorde
ingrediënten) en mooie wandelingen in de bossen bij Leusden. Kijk op isvw.nl.

Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee. Je kunt ook overnachten op Landgoed ISVW (niet bij de prijs ingegrepen). 

PROGRAMMAKRANT | INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE4
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23 T/M 27 JULI 2018
v.a. € 752,-

‘Kan de filosofie een ander mens-
beeld ontwerpen, en andere vrij-
heid dan die van de vrije markt?’

“Neoliberaal, kan het anders?” De
politiek van onze eeuw koestert
een heilig geloof in marktwer-
king. De vrije markt geeft ons de
vrijheid, want ze biedt oneindige
mogelijkheden tot ontplooiing.
Toch worden de mensen daar-
door gereduceerd tot onderne-
mers van hun eigen bestaan: het
leven is een bedrijf, soms succes-
vol, soms op de rand van faillisse-
ment. Hoe denken filosofen over
dit mensbeeld? 
Docent: prof. Laurens ten Kate.

VRIJE MARKT EN 
DEMOCRATIE

23 T/M 27 JULI 2018
v.a. € 752,-

'Met ons verstand kunnen we veel
zaken begrijpen'

Althans, dat hebben filosofen in
de geschiedenis van de westerse
filosofie vol optimisme gepro-
beerd. 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?
Naast kennis over verschillende
denkers uit de westerse en oos-
terse tradities leren deelnemers
door middel van meditatie-oefe-
ningen, films en gedichten zelf de
grenzen van het redelijke verken-
nen. Docenten: Michel Dijkstra
en Joyce Pijnenburg. 

VOORBIJ HET VERSTAND.
EEN MYSTIEKE KRITIEK VAN
DE REDE

16 T/M 20 JULI 2018
v.a. € 777,- (incl. boek 
Filosofisch wandelen)

'Wandelen is een 19e eeuwse 
uitvinding'

Tijdens deze wandelweek neemt
landschapsfilosoof Eric Brinck-
mann u letterlijk mee naar di-
verse landschappen en laat zien
hoe ze filosofisch te lezen zijn.
Ontdek de vormgeving van Rous-
seau, de natuur van Spinoza, Des-
cartes in de Oude Hollandse
waterlinie, de spanning tussen
Kants Ding an sich en de essenties
van de Romantiek. In de avonden
nachtexcursies, tekenen van land-
schappen oefenen en themafilms.

FILOSOFISCH WANDELEN

16 T/M 20 JULI 2018
v.a. € 752,-

'Bent u klaar met geluk, praktische
wijsheid en zekerheid?'

Gedurende vijf dagen springen
we in het avontuur van de Griekse
tragedie. De verhalen brengen
ons bij filosofische vraagstukken
als de verhouding tussen vrijheid
en noodlottigheid. We zullen de
verschillende duistere krachten
van het noodlot ontmoeten, ja-
loerse en onredelijke goden aan-
schouwen en ons afvragen:
waarom lijden mensen? 
Docent: dr. Moïra Müller.

GRIEKSE TRAGEDIES

11 T/M 15 JULI 2018
v.a. € 752,-

'In het moment zijn zonder iets
vrezen of wensen'

In hoeverre stelt haiku schrijven
ons in staat een momentopname
te ‘maken’? Gaat het wellicht eer-
der om je open te stellen voor
wat er gebeurt en wachten tot de
woorden komen? Maak kennis
met de manier waarop onder
meer Heidegger, Damasio, Lao Zi
en Dogen gedacht hebben over
het zelf. In een prereflexieve, niet-
talige, niet-bewuste en ego-vrije
wijze van zijn kunnen we onbe-
kommerd boogschieten. 
De week wordt begeleid door 
Jac Rongen (schutter / schrijver)
en Jan Flameling (filosoof ).

EMPATHISCH DENKEN EN
BOOGSCHIETEN

De laatste druppels

Mensen hechten vaak aan schuldgevoel. Of beter, aan de
onderliggende gedachte dat ze anders hadden gekund, ook als
de prijs daarvan een belastende verantwoordelijkheid voor iets
of een schuldgevoel is. Ze blijven volhouden dat het door hen,
en door hen alleen komt dat iets ergs is gebeurd. Ze willen de
verantwoordelijkheid niet eens delen, en eisen die voor zichzelf
op. Toen ik erachter kwam waar dat mee te maken heeft, heb ik
het ’t  ‘de druppel-in-de-emmer-watersyndroom’ genoemd. Ik
herkende het in situaties waarin iets vervelends en droevigs is
gebeurd, waar meerdere mensen bij betrokken waren.

Een leerling psychiatrisch verpleegkundige vertelde dat een cliënt
zelfdoding gepleegd had en zij zei: ‘Als ik gisteravond nog even met
die persoon was gaan praten, had hij dat niet gedaan.’ Ik opperde
dat er in het leven van iemand heel veel andere mensen een rol
hebben gespeeld, en dat er veel meer medeoorzaken konden zijn.
‘Ja,’ zei ze toen, ‘maar ik was de laatste druppel.’ Zo probeerde ze haar
verantwoordelijkheid voor de zelfdoding te redden.

Het is een bekend gezegde: de laatste druppel doet de emmer over-
lopen. Maar dit is helemaal niet zo. Al die miljoenen druppels in de
emmer kunnen claimen dat ‘als ik er niet in had gezeten, de emmer
niet was overgelopen’. Het vervelende is alleen dat ze het allemaal
kunnen zeggen. En als die druppels mensen waren zouden ze dat
nog doen ook.

Mensen zien zichzelf liever als ‘de laatste druppel, die het hem doet’,
dan als zomaar één stomme druppel tussen alle andere, zelfs als het
om vervelende dingen gaat. Juist dan, want dan ligt de verdenking
van hoogmoed niet zo voor de hand.

Fragment uit Stoicijnse levenskunst. Evenveel geluk als wijsheid van 
Miriam van Reijen.

Summerschools
Geniet op het prachtige Landgoed ISVW van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden (gemaakt van verantwoorde
ingrediënten) en mooie wandelingen in de bossen bij Leusden. Kijk op isvw.nl.

Dr. Miriam van
Reijen: “Laat je 
niet beheersen
door negatieve
gevoelens.”

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST 
18 T/M 22 JULI 2018 
v.a. € 769,- (incl. het boek Stoïcijnse levenskunst)

Arrangementen inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch, koffie/thee. Je kunt ook overnachten op Landgoed ISVW (niet bij de prijs ingegrepen). 
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13 T/M 17 AUGUSTUS 2018
v.a. € 752,-

‘Over levenskunst, werkelijk-
heidszin en idealen’

Kunnen we het hele leven omar-
men, inclusief de donkere kant er-
van? Wat voor levenshouding is
daarvoor nodig? De neiging be-
staat het leven voorwaardelijk of
selectief te benaderen, om alleen
af te gaan op wat bevalt en te wil-
len vermijden wat niet bevalt. Het
is echter ook mogelijk om on-
voorwaardelijk het leven te be-
amen zoals het is, of minstens een
poging daartoe te wagen. In deze
cursus onderzoeken we levens-
aanvaarding en het spannings-
veld tussen werkelijkheid en
idealen. We doen dit aan de hand
van met name Aristoteles, Spi-
noza, Schopenhauer, Nietzsche
en Camus. Ook zullen we oosters
denken aan bod laten komen:
boeddhisme. 
Docent: Dries Boele.

AMOR FATI. LIEFDE VOOR
HET LOT

8 T/M 12 AUGUSTUS 2018
v.a. € 752,-

‘Het is geen cursus, maar een 
bijzondere beleving’

Nu al voor de vijfde keer gaan wij
in deze summerschool het ‘avon-
tuur van bewustzijn’ aan. Het
wordt onze persoonlijke ontdek-
kingsreis naar wie we zijn, naar
ons vrij zijn en onze inspiratie. Wij
onderzoeken de aard van ons ei-
gen bewustzijn, de verschillende
vormen van onze intelligentie en
de werking van onze ‘mind’, die
bestaat uit onze gedachten. In de
vijf dagen wisselen wij persoonlijk
onderzoek af met experimentele
oefeningen, groepsdialogen en
inspirerende filosofische verhan-
delingen vanuit verschillende tra-
dities. Rode draad vormt
zelfreflectie en uitwisseling, waar-
bij wij ook de kracht van medita-
tie en stilte ervaren. 
Docent: Rogier A. Huffnagel.

VRIJ ZIJN EN INSPIRATIE

30 JULI T/M 3 AUGUSTUS 2018
v.a. 771,- (incl. het boek 
Dostoevsky the Thinker)

‘Schoonheid zal de wereld 
redden’

Nietzsche schrijft ergens dat de
grote romanschrijver Fjodor Dos-
tojevski de enige psycholoog is
van wie hij iets kon leren. Ook nu
nog overdondert Dostojevski: zijn
werken zijn doorleefde composi-
ties waarin alle emoties voorbij
gieren. Dostojevski lezen is niet
minder dan een demonische er-
varing. Deze zomer, tijdens de Pe-
tersburgse Witte Nachten, duiken
we in de onvergelijkbare wereld
van Dostojevski. We lezen en be-
spreken en storten ons in ethiek
en esthetiek, in ideeën over geluk
en Rusland, in de ideale wereld
die Dostojevski’s karakters on-
danks alle tuimelingen steeds
voor zich zien. Een week vol be-
vlogen literatuur en de vonk van
urgente filosofie, onder begelei-
ding van een filosoof die Dosto-
jevski’s werken kan dromen. 
Docent: Florian Jacobs.

DOSTOJEVSKI DE DENKER

30 JULI T/M 3 AUGUSTUS 2018
v.a. € 752,-

‘Onderzoek jezelf tot op het bot
met scherpe filosofie’

Het socratisch gesprek is al 2500
jaar een geijkte methode om je
eigen ervaring tot op het bot te
onderzoeken en scherpe filosofie
te bedrijven. De cursus is bedoeld
voor iedereen die wil ondervin-
den waar een rationeel onder-
zoek toe kan leiden en zich wil
oefenen in ‘socratische deugden’.
Ook geschikt voor trainers, con-
sultants en docenten. Met behulp
van de socratische vaardigheden
is het mogelijk om meer diep-
gang in gesprekken te brengen. 
Docenten: Sandra Aerts en
Ine te Rietstap. 

SOCRATISCH GESPREK

25 T/M 29 JULI 2018
v.a. € 842,- (incl. het boek 
Filosofie met de vlinderslag)

‘De kracht van het zachte’

Tijdens deze summerschool ne-
men we u mee op een verdie-
pingsreis in de daoïstische
filosofie waarin theorie en praktijk
hand in hand gaan. Op basis van
haar boek Filosofie met de vlinder-
slag zal dr. Woei-Lien Chong pas-
sages 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 ontspan-
ningsoefeningen en lichaams-
werk uit Chinese qigong-tradities,
om meer licht te werpen op de
mogelijke betekenis van deze
passages.

TAO & QIGONG

Frans Snik maakt aannemelijk dat we binnen twintig jaar buitenaards leven
ontdekken in onze kosmische achtertuin. Simon Portegies Zwart bouwde een
sterrenkundige supercomputer die hij op de fiets kan vervoeren. Jo van den
Brand schetst de toekomst van het detecteren van zwaartekrachtsgolven. Henk
Hoekstra geeft het laatste nieuws over het grootste raadsel van ons heelal, de
donkere materie waarmee 95% van de kosmos is gevuld. Ed van den Heuvel
beschrijft hoe het goud van onze sieraden afkomstig is van de brute botsingen
van neutronensterren.

Sprekers: prof. Vincent Icke, dr. ir. Frans Snik, prof. Ed van den Heuvel, prof. Jo van den
Brand, prof. Henk Hoekstra en prof. Simon Portegies Zwart. 

Deze berichten van het astronomische front, en nog veel meer, ga je horen in de week
Frontiers of Astronomy. Vincent Icke leidt ’s ochtends het thema van de dag in voorafgaand
aan de sprekers van de middagen. Elke dag vertellen de vooraanstaande
bètawetenschappers over nieuwe inzichten en waarnemingen op het gebied van hun
onderzoek. Zij zoeken en verleggen de grenzen van de huidige kennis en de nieuwe
vragen die daaruit voortkomen. De week wordt georganiseerd en begeleid door Charlotte
Lemmens. Zij stelt ook het gevarieerde avondprogramma samen.

Summerschools
6 T/M 10 AUGUSTUS 2018
v.a. € 892,-

Wetenschap
speciaal 
voor 
iedereen
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28 AUGUSTUS 2018
v.a. € 35,- 

Precies 55 jaar na de I have a
dream toespraak van Martin Lu-
ther King vragen we Mogobe Ra-
mose waar hij van droomt.

“Laat mensen eerlijk zijn, laat ze
voor de spiegel gaan staan –
vooral op die momenten dat we
weten dat we lelijk zullen zijn.
Daar is moed voor nodig” 
– Ramose.

De Zuid-Afrikaanse filosoof Mo-
gobe Ramose is als geen ander in
staat de schellen van de ogen van
zijn toehoorders te laten vallen.
Hij is dan ook bepaald geen af-
standelijke academicus en zijn
Frederik van Eedenlezing zal niet
een lezing zijn in de traditionele
zin van het woord; het is een er-
varing. Babah Tarawally leidt de
avond in.

7E FREDERIK VAN EEDENLE
ZING: PROF. MOGOBE RAMOSE

27 T/M 31 AUGUSTUS 2018
v.a. € 752,- (incl. Frederik van
Eedenlezing prof. Mogobe 
Ramose).

‘Al wat is stroomt en is onderling
verbonden met elkaar’

In deze summerschool maken we
kennis met de opvattingen van
deze vier vooraanstaande le-
vende denkers: Rosi Braidotti,
Mogobe Ramose, Peter Sloter-
dijk en Martha Nussbaum. In
hun werk behandelen zij belang-
rijke vraagstukken van onze tijd.
We bespreken (passages uit) hun
boeken Op doorreis, Ubuntu, Je
moet je leven veranderen en Moge-
lijkheden scheppen. Vanzelfspre-
kend voeren we gesprekken over
de mogelijke implicaties van hun
gedachtegoed voor onze eigen
opvattingen en manier van leven.
Docent: Jan Flameling.

DENKEN NU!

20 T/M 24 AUGUSTUS 2018
v.a. € 752,-

Met deze fantastische schrijver en
docent een week lang denken, le-
zen, praten en schrijven over de
manier waarop hersenweten-
schappen onze ideeën over de
mens veranderen? Kom naar de
heerlijke summerschool met 
Marjan Slob.

DE MENS: HET DIER DAT
ZICHZELF WIL BEGRIJPEN

27 T/M 31 AUGUSTUS 2018
v.a. € 779,- (incl. het boek Inter-
culturele filosofie en Frederik van
Eedenlezing prof. Mogobe Ra-
mose).

‘De paradoxale schaduw van de
Verlichting’

In de Griekse oudheid was uitwis-
seling van ideeën tussen filosofen
uit oost en west en noord en zuid
vanzelfsprekend. Met name de
Verlichting zorgde ervoor dat de
westerse filosofie in een eurocen-
trisch discours belandde. Onder-
tussen beseffen we de onhoud-
baarheid hiervan en is er steeds
meer interesse in de dialoog met
filosofieën uit andere culturen. We
behandelen Chinese, Afrikaanse
en Latijns-Amerikaanse filosofieën
vanuit een intercultureel perspec-
tief, volgens de hermeneutische
methode van Gadamer en Kim-
merle. Een week die je anders naar
andere filosofische tradities laat
kijken, en ook opnieuw naar de
westerse filosofie en wellicht naar
jezelf. 
Docent: Renate Schepen. 

INTERCULTURELE FILOSOFIE

20 T/M 24 AUGUSTUS 2018
v.a. € 770,50 (incl. het boek 
Roaring nineties)

‘Realiteit, consumptie en liefde’

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? Aan de hand van film-
fragmenten en literatuur bespre-
ken we het hedendaagse denken
over realiteit, consumptie en
liefde. De cursist raakt vertrouwd
met recente filosofiegeschiedenis
en wordt uitgedaagd dit denken
aan het eigen leven te toetsen.
De cursist maakt kennis met het
denken van onder meer Roland
Barthes, Jacques Derrida, Jean
Baudrillard en Judith Butler. 
Docent: dr. Jannah Loontjens

ANDERS DENKEN:
POSTMODERNE OPENHEID

15 T/M 19 AUGUSTUS 2018
v.a. € 779,- (incl. het boek De
ziekte tot de dood)

‘Psychische problemen door 
gebrek aan zin’

Er zijn veel mensen die last heb-
ben van psychische problemen
zoals depressie, burn-out, versla-
vingen en angst. Deze worden
vaak gezien als stoornissen van
organische aard en worden be-
handeld met medicijnen. Volgens
de Deense filosoof Søren Kierke-
gaard worden dergelijke proble-
men echter veroorzaakt doordat
we een gebrek aan zin ervaren.
Daarmee wordt hij gezien als de
vader van de existentiefilosofie.
Zijn invloed op denkers als Hei-
degger, Sartre en Camus kan
moeilijk worden overschat. Deze
cursus is geschikt voor mensen
met interesse in Kierkegaard, psy-
chologie en zenfilosofie, die graag
hun tanden in een filosofische
tekst zetten. 
Docent: Arnold Ziegelaar.

KIERKEGAARD. OVER DE
VERTWIJFELING

De drang van mensen om zichzelf te begrijpen
is van alle tijden. En hersenwetenschap is in
rap tempo de belangrijkste manier geworden
om ‘de waarheid over de mens’ boven tafel te
krijgen. Althans, in de ogen van het grote
publiek. In haar boek Hersenbeest verkent
Marjan Slob de kracht én zwakte van die
aanpak. 

Marjan Slob in Trouw: “Dat we
de hersenen van een lévend
mens tegenwoordig kunnen
bestuderen is heel bijzonder. Ik
begrijp de maatschappelijke
gretigheid om ‘eindelijk’
wetenschappelijke kennis te
verkrijgen over onszelf. Alleen
is dat te simpel gedacht: we
kunnen niet om de taal heen.
Want stel dat neurologen iets
typisch menselijks willen
onderzoeken, zoals het verschil
tussen schuld en schaamte.
Dan moeten ze toch eerst

weten wat schuld ís? Of wat schaamte is? Een
hersenwetenschapper die aanschuift bij De Wereld
Draait Door zal het niet snel toegeven, maar het
vaststellen van een definitie én het verzinnen van
een betrouwbare methode om gedachten te
meten vergt heel veel praten, en denken, en
afstemmen. De rest is gewoon een kwestie van
meten. En dat is eigenlijk veel minder interessant
en veel minder moeilijk.”

Summerschools
Marjan Slob: winnaar
van de Socrates 
Wisselbeker 2017 
met haar boek 
Hersenbeest

TIP: 
kom voorafgaand

aan de lezing
heerlijk 
dineren 

bij Landgoed 
ISVW.
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22 EN 23 DECEMBER 2018
v.a. €  € 323,-

Horen alle belangen In een 
democratie gewogen te worden?
Hebben dieren belangen? Mag je
zomaar aan het knopje van de
weegschaal draaien? 

De grondwet stelt dat gelijke 
gevallen gelijk behandeld moe-
ten worden. Wat als we dat prin-
cipe nou eens zouden toepassen
op dieren? Zou het gebroken
been van de koe dan op dezelfde
manier behandeld moeten wor-
den als het breekbare been van
de mens? En zouden dieren dan
ook vertegenwoordigd moeten
worden in onze rechtbanken en
in onze politieke systemen. Met
dr. Erno Eskens denken we na
over manieren om dieren en 
andere levende wezens een stem
te geven in onze democratie.

DEMOCRATIE VOOR DIEREN

3 T/M 7 DECEMBER 2018
v.a. € 752,-

‘De paradox van de mimetische
begeerte is dat ze mensen bij 
elkaar brengt én hen van elkaar
scheidt’

In deze cursus boren we een
nieuwe laag aan in Shakespeare’s
toneelstukken. De Amerikaans-
Franse denker René Girard heeft
thema’s in dit oeuvre op een
unieke wijze doordacht. Girards
benadering inspireert tot reflectie
op ons menselijk handelen. Drie
stukken staan centraal: Midzomer-
nachtdroom, Julius Caesar en
Hamlet. Elke dag begint met een
inleidend college, waarna rele-
vante scènes worden bekeken. In
de middag diepen we deze scè-
nes verder uit aan de hand van de
mimetische theorie van Girard. In
de avond laten we vervolgens het
hele stuk zien. 
Docenten: Els Launspach en
Berry Vorstenbosch.

EEN ANDERE KIJK OP
SHAKESPEARE

22 T/M 26 OKTOBER 2018
v.a. € 752,-

‘Alleen diegene is vrij die er in 
vrijheid mee instemt om zich te 
laten leiden door rede’

Ook in 2018 organiseert ISVW een
Spinozaweek. Dit jaar staat zijn
politieke werk centraal. Welke
maatschappelijke en politieke
omstandigheden hebben zijn
standpunten bepaald? Wat zegt
Spinoza over democratie, de staat
en vrijheid van meningsuiting?
Op welke manier zijn Spinoza’s
politieke ideeën relevant voor he-
dendaagse debatten? En hoe
vrouwonvriendelijk was Spinoza
eigenlijk? ISVW nodigt een keur
aan Spinozakenners uit om ver-
schillende aspecten toe te lichten.
Deze cursusweek is toegankelijk
voor iedereen met interesse in
Spinoza, ongeacht voorkennis.
Docenten: dr. Kees Schuyt, 
dr. Miriam van Reijen, 
prof. Maarten van Buuren. 

SPINOZAWEEK

22 T/M 26 OKTOBER 2018
v.a. € 772,-

‘Koning Willem-Alexander en
zwartgeklede goths, Montessori-
scholen en de Partij voor de Die-
ren, ambachtelijk brood en het
blad Happinez - ze hebben één
ding gemeen: de romantiek’

Uw geliefde verwijt u misschien
dat u niet zo romantisch bent,
maar niets is minder waar. De ro-
mantiek is misschien wel de
meest invloedrijke stroming in de
geschiedenis van het westerse ge-
dachtegoed. Sinds Rousseau kun-
nen we er niet meer omheen. Hoe
werkt de romantiek door in onze
kijk op authenticiteit, liefde, kunst,
natuur en nationalisme. Hoorcol-
leges, groepsgesprekken, een do-
cumentaire en kleine presentaties
van deelnemers wisselen elkaar af.
Docenten: Hans Kennepohl, prof.
Maarten Doorman, dr. Arnold
Heumakers en dr. Niels van
Poecke.

ROMANTIEK EN
AUTHENTICITEIT

15 T/M 19 OKTOBER 2018
v.a. € 934,-

‘De wetenschap met sprongen
van een halve eeuw’

Terug- en vooruitkijken is voor de
meeste mensen vanzelfsprekend,
en niet alleen op nieuwjaarsfeest-
jes. Ook buiten de persoonlijke er-
varing is een perspectief in de tijd
boeiend. Wat gebeurde er om-
streeks 1950/60, ruim genomen?
Wat waren de grote ontdekkin-
gen toen? Wat zijn we sindsdien
opgeschoten? Werkt de weten-
schap nu anders? Wat zouden we
verder willen weten? Gaat dat luk-
ken in de komende 50 jaar? 
Docent: prof. Vincent Icke.  

RETROPERSPECTIEF. 
REVOLUTIES IN DE WETENSCHAP

Bergson heeft zijn wereldwijde roem te danken aan L’évolution créatrice
uit 1907. Hij betoogt daarin dat het ontstaan van biologische soorten
een kwestie van ontwikkeling is (evolutie), maar dan wel als een reeks
kwalitatieve sprongen, waarbij telkens iets nieuws ontstaat wat niet tot
het oude te herleiden valt (creatie). 

Niet iedereen staat te juichen om deze conceptuele hybride. In het licht
van de huidige trend in de biologie om leven als ‘emergent’ te begrij-
pen, dat wil zeggen als een systeem waarvan de eigenschappen niet
zijn af te leiden uit – dus ‘nieuw’ zijn ten opzichte van – elementaire,
chemische en fysische processen, lijkt Bergson zijn tijd evenwel ver
vooruit te zijn geweest.

L’évolution créatrice borduurt voort op Bergsons idee van tijd als duur.
We zien tijd doorgaans als iets wat je in stukken kunt hakken of aaneen
kunt lijmen, waarvan je een hoeveelheid kunt bezitten en kwijt kunt ra-
ken, waar andere dingen wel of niet in passen en plaatsvinden. Voor ons
is tijd, kortom, een soort ruimte. Nu valt er iets voor te zeggen om ver-
streken tijd te verbeelden als een lijn waarvan de punten voor opeen-
volgende momenten staan, hetzij nanoseconden, hetzij historische
gebeurtenissen. Maar gaat die voorstelling van verstreken tijd ook op
voor verstrijkende tijd? Nee, zegt Bergson: want als tijd zou bestaan uit
afzonderlijke punten, blokken of andere dingen, hoe zou het ene mo-
ment dan ooit in het andere kunnen overgaan? Tijd zelf zou dan on-
denkbaar blijven! Om aan deze absurditeit te ontsnappen moeten we ‘in
duur denken’. 

Tijdgenoot Albert Einstein was het niet met Berg-
son eens: Wat ‘de filosoof’ duur noemt is slechts
‘psychologische’ tijd, oordeelt Einstein in 1922; wie
wil weten wat tijd echt is kan zich beter tot de re-
lativiteitstheorie wenden. Een diepe kloof tussen
natuur- en geesteswetenschap is het gevolg. Bijna
een eeuw later rijst de vraag of het dualisme van
alfa en bèta wel echt zo zinvol is. Daarbij valt een
naam die nooit helemaal is vergeten: die van Henri
Bergson.

Filosofieweken najaar

Mark Leegsma is filosoof
en hoofdredacteur van
het online tijdschrift
iFilosofie. Daarnaast
promoveert hij op het
werk van Bergson.

HENRI BERGSON ZET JE
IDEE VAN TIJD OP Z’N KOP 

BERGSONWEEK

15 T/M 19 OKTOBER 2018
v.a. € 782,-

Een week lang onderdompelen in
Bergson? Kom naar de Bergson-
week met hoorcolleges, groeps-
discussies en spelopdrachten.
Tipje van de sluier:  ‘In actie ver-
vaagt de scheiding van lichaam
en geest’. 
Docent: Mark Leegsma.VERWACHT IN 

NAJAAR 2018
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START: 9 SEPTEMBER 2018 IN AMSTERDAM
€ 515,- (10 zondagochtenden incl. het boek Een beest-
achtige geschiedenis van de filosofie)

‘De paarden van Plato; een beestachtige geschiedenis
van de filosofie’ 

Kom in het prachtig gerenoveerde pand van de Ambas-
sade van de Vrije Geest een reis maken door de geschiede-
nis. Aan de hand van talloze schilderijen, beeldhouw-
werken, tuinontwerpen, historische foto’s en manuscripten
vertelt dr. Erno Eskens hoe 26 eeuwen filosofie ons zelf-
beeld hebben gevormd. De geschiedenis van het denken,
van de prehistorische cultus van de Moedergodin tot onze
tijd, leggen we af met Plato’s zielenwagen. Twee paarden –
symbool voor onze lichamelijke en sociale driften – stuwen
ons voort. De wagenmenner – ons intellect – houdt aan-
vankelijk de teugels stevig in handen. Het intellect weet
waar het heen moet. In de Renaissance klinkt de eerste
twijfel: het sturende intellect trekt wel erg hard aan de 
teugels. Een paar eeuwen later leidt deze onvrede tot een
heuse revolutie: de westerse mens weigert het driftleven
nog langer te beteugelen. Vanaf dat moment wordt het
dier in de mens bevrijd. 

DE PAARDEN VAN PLATO  

START: 2 SEPTEMBER 2018 IN UTRECHT
START: 9 SEPTEMBER 2018 IN AMSTERDAM 
€ 530,- (10 zondagochtenden incl. het boek Ethica)

‘Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord van de 
onwetendheid’

In deze cursus zullen we de gehele Ethica lezen. Cursisten
ontvangen bij de eerste bijeenkomst een exemplaar van
de onlangs verschenen vertaling van de Ethica. Elke les
start met een inleiding op het gelezen gedeelte en
vervolgens gaan we aan de hand van sleutelwoorden 
in discussie met elkaar. Maarten van Buuren put daartoe
ook uit zijn boek Spinoza’s denkraam: Spinoza in vijftig
sleutelwoorden, dat voorjaar 2019 zal verschijnen bij AMBO.
Spinoza’s filosofie wordt inzichtelijk gemaakt in
bewoordingen die iedereen kan volgen en zijn filosofie
toepasbaar op het dagelijks leven. Ethica bevat het recept
voor een beter en gelukkiger leven. 
Docent: prof. Maarten van Buuren.

SPINOZA’S ETHICA  

OP LEVEN EN DOOD!  LIEFDE EN DOODSDRIFT; EROS EN THANATOSINLEIDING IN DE FILOSOFIE

Basiscursussen

Filosofie in ‘t land

START 13 EN 14 OKTOBER 2018
v.a. € 1.528,- (5 weekenden)
of v.a. € 303,- (los weekend)

‘Twijfel is het begin van wijsheid’ – Descartes

De basiscursus ‘Inleiding in de filosofie’ is een reis door de
geschiedenis van de westerse filosofie – van de stadstaat
Athene in de 4e eeuw voor het begin van onze jaartelling
naar Nederland in de 21ste eeuw. We maken kennis met de
baanbrekende denkers in de Oudheid, de moderne tijd en
onze tijd: van Plato – via René Descartes en Friedrich
Nietzsche – naar Rosi Braidotti. 
Tegelijkertijd biedt de reeks van bijeenkomsten een over-
zicht van de ontwikkelingen in vijf disciplines van de 
filosofie, namenlijk kennisleer, wetenschapstheorie en 
taalfilosofie, ethiek, esthetica en kunstfilosofie, politieke 
filosofie en filosofische antropologie / neurofilosofie. 
Docent: Jan Flameling.

START: 10 EN 11 NOVEMBER 2018
v.a. € 937,- (3 weekenden)
of v.a. € 303,- (los weekend)

‘Het deel van onszelf dat we kennen is maar de top 
van de ijsberg’

Wat zijn de bronnen van vitaliteit en destructie? Sommige
auteurs (Steven Pinker) stellen dat publiek geweld afneemt;
anderen zien agressie en (zelf )destructie juist toenemen.
Maar wat zijn de bronnen van geweld en destructie?  En is
de liefde een tegenkracht, zoals vaak wordt gedacht? Of is
de liefde zelf een mogelijke bron van geweld? Wat drijft
mensen tot goed en kwaad? In deze cursus gaan dr. Nel-
leke Nicolai, dr. Heleen Pott en prof. Christien Brink-
greve op zoek naar antwoorden op deze grote vragen. Ze
putten hierbij uit de inzichten van de wetenschap -  psy-
chologie, psychiatrie, neurologie,  sociologie - en de ge-
schiedenis van de westerse wijsbegeerte,  en bekijken ook
wat  literatuur en kunst hier kunnen bieden. Gastsprekers:
prof. Maarten van Buuren en Fons van Coillie. 

START: 6 EN 7 OKTOBER 2018
v.a. € 1.528,- (5 weekenden) 
of v.a. € 310,- (los weekend) 

‘Filosoferen over de eindigheid’

Leven en dood: twee woorden die niet zonder elkaar kun-
nen. Filosofen van alle tijden hebben leven en dood altijd
in hun onderlinge samenhang doordacht. Wie het over het
leven heeft, heeft het direct ook over de mogelijkheid dat
het zal eindigen: de dood; en wie de dood probeert te be-
grijpen, kan dat alleen maar doen in het besef dat de dood
het leven sterk bepaalt en kleurt. In deze basiscursussen
zullen twee ervaren ISVW-docenten, Jan Flameling
en prof. Laurens ten Kate, u meenemen in de rijke 
geschiedenis van denkers over leven en dood, waarbij 
telkens klassieke en hedendaagse vragen, dilemma’s en
discussies op de voorgrond staan. We gaan filosofische 
vragen ook persoonlijk maken. Wat versta je zelf onder
‘dood’ en onder ‘leven’?

27 T/M 30 DECEMBER 2018
v.a. € 761,-

‘Filosofen hebben de wereld tot nu tot slechts geïnterpre-
teerd; het komt erop aan haar te veranderen’

Tussen Kerst en Oudjaar organiseren we de cursusweek
‘Foute denkers’. Met Plato leren we (af ) hoe we dictator
moeten worden. Thomas von der Dunk vertelt over het
expliciete en impliciete geweld bij Machiavelli en Thomas
More. Prof. Maarten van Buuren laat zien hoe Batailles
idee van transgressie leidt tot een verheerlijking van
marteling. Prof. Frans Jacobs verzorgt het college ‘hekel
aan Hegel’ wegens diens eurocentrisme en al te soepele
denkstijl, prof. Hans Achterhuis bespreekt de geldbeluste
Ayn Rand. En zo zullen meer goed foute denkers de revue
passeren. 

FOUTE DENKERS
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De wereld 
drijft op 
filosofie

Beroepsopleidingen

START: 15 SEPTEMBER 2018
v.a. € 995,-

Het begin van jouw filosofische
schrijverscarrière?

De cursus biedt een boeiende
combinatie van live sessies en on-
line leren, en is een samenwer-
king tussen ISVW en schrijvers-
academie Editio. De opleiding
start met een dag waarin het be-
grip filosofische fictie en non-fic-
tie wordt onderzocht en
toegelicht. Vervolgens werk je zes
weken onder begeleiding je op-
zet uit. Aan het eind van de oplei-
ding krijg je de gelegenheid je
opzet live te presenteren aan
ISVW Uitgevers. 
Met Bob van der Burg, Marlies
Bonnike en Erno Eskens.

ONTWIKKEL JE EIGEN FILO
SOFISCHE FICTIE OF NON
FICTIE BOEK

START: 14 EN 15 MEI 2018
(start ook op 8-9 okt. en 26-27 nov.)
v.a. € 1.131,-

‘Echt begrijpen waar mensen het
over hebben’

Met vragen kun je iemand verlei-
den of dwingen om stil te staan
bij de gebeurtenissen van alle-
dag. Dan ontdek je wat klanten,
collega’s of medebestuurders pre-
cies willen. Wat houdt ze bezig?
Wat bezielt ze? In de tweedaagse
training ‘kunst van het vragenstel-
len’ leer je hoe je een verschil van
mening echt kunt onderzoeken in
plaats van er een ‘werkbare con-
sensus’ uit te kneden. 
Docent: Hans Bolten.

DE KUNST VAN HET VRAGEN
STELLEN

START: 23 EN 24 APRIL 2018
v.a. € 4.984,-

‘If you correct your mind, the rest
of your life will fall into place’

Wie wij zijn en hoe wij tegen ons-
zelf en de wereld aankijken wordt
bepaald door ons denken en de
wijze waarop wij betekenis geven.
In deze opleiding leren we onszelf
en ons verhaal te duiden en ons
bewust te worden van wat ons
drijft en inspireert. We ontwikke-
len de vaardigheid om ons te be-
vrijden van belemmerende
overtuigingen, waardoor we
mentaal ‘lenig’ worden en bewust
vorm kunnen geven aan verande-
ringen. 
Docent: Rogier A. Huffnagel.

DE LENIGE LEIDER

START: 5 EN 6 OKTOBER 2018
v.a. € 4.995,- (AVS-leden) of 
€ 5.595,- (niet-leden).

‘Persoonlijk leiderschap en toe-
komstgericht onderwijs’

Het onderwijs moet opleiden
voor een wereld die we nog niet
kennen. Maar hoe doen we dat?
Door bildung en ausbildung. Per-
soonlijke, maatschappelijke en
culturele vorming combineren
we met de vakopleiding in onze
school- en lespraktijk. In deze op-
leiding kijken hoe we dit vor-
mingsideaal concreter kunnen
maken, waarbij moreel, praktisch
en professioneel handelen hand
in hand gaan. Docenten: Dick
Middelhoek, dr. Erno Eskens,
Marlou van Paridon, prof. Eu-
gène Sutorius, Marijn Moer-
man, Ed Weijers, Monique
Fischer en Dick Kleinlugtenbelt.

BILDUNG VOOR 
POSCHOOLLEIDERS

START: 24 EN 25 SEPTEMBER 2018
v.a. € 2.430,-

‘Werk ik mee aan een betere 
wereld?’

Wat is zinvol werk? In deze oplei-
ding leer je articuleren wat de zin
en kwaliteit van werken inhoudt
en hoe je daar op een duurzame
manier ruimte voor kunt maken.
Filosofische methoden uit de af-
gelopen 2500 jaar leren ons de
juiste vragen te stellen, emoties te
handhaven, en zin- en betekenis-
geving te stimuleren bij onszelf
en bij anderen. 
Docent: Marlou van Paridon.

ZIN GEVEN AAN WERK

START: 13 EN 14 OKTOBER 2018
v.a. € 2.476,-

‘Ethos, pathos en logos’

Modern leiderschap vereist men-
tale kracht. Dit uit zich in het
goed kunnen denken, spreken en
schrijven. Daarom staan in deze
opleiding de ethos, pathos en lo-
gos centraal. Het gaat om helder-
heid en duidelijkheid, maar je
boodschap moet ook resoneren
in het hart van je publiek. Een be-
wustzijn van de context van waar-
uit je denkt en spreekt is daarom
onontbeerlijk. 
Docent: dr. Emanuel Rutten.

EIGENTIJDS LEIDERSCHAP

START: 13 EN 14 OKTOBER 2018
v.a. € 4.487,-

‘De filosofische gespreks-
houding biedt inzicht, geen 
oplossingen’

De beroepsopleiding tot filoso-
fisch practicus aan de ISVW biedt
deelnemers een intensieve scho-
ling in wat de Gilde-methode is
gaan heten: de door Harm van
der Gaag ontwikkelde Socratische
gespreksdiscipline. Gesprekstech-
niek, psychodiagnostiek en kri-
tisch denken komen aan bod.
Vooraf vindt een toelatingsge-
sprek plaats. 
Docent: Harm van der Gaag.

FILOSOFISCH PRACTICUS

START: 15 EN 16 SEPTEMBER 2018
v.a. € 2.993,-

‘Samen nadenkend meer inzicht
krijgen’

De belangstelling voor filosoferen
met kinderen en jongeren groeit.
Zelfstandig denken en oordelen,
een onderzoekende en open
houding, een goed gesprek voe-
ren en respectvol omgaan met
anderen zijn belangrijke vaardig-
heden die mensen nu en in de
toekomst nodig hebben. In deze
opleiding leer je een gesprek met
kinderen en jongeren tot een
goed filosofisch gesprek om te
vormen en te zorgen dat het ook
filosofisch blijft. 
Docenten: Lies Pycke, Ieva 
Rocena, Ed Weijers.

FILOSOFEREN MET
KINDEREN EN JONGEREN

START: 17 NOVEMBER 2018
€ 325,- excl. boek à € 55,-

‘Oriënteer jezelf in de filosofie’

In elke situatie, vraagstelling, pro-
bleem of voorbeeld zitten filosofi-
sche dimensies: welke filosofische
posities worden ingenomen,
welke tegenstellingen zijn moge-
lijk, welke richting kan het ge-
sprek opgaan en welke
filosofische denkbewegingen
kunnen we herkennen? Door het
ontwikkelen van dit filosofisch
kompas kan een gespreksleider
richting geven aan het gesprek
zonder het denken van deelne-
mers over te nemen. Deze cursus
is hoofdzakelijk een zelfstudiecur-
sus en biedt een voorbereiding
op de opleiding Filosoferen met
kinderen en jongeren. 
Docent: Ed Weijers.

FILOSOFISCH KOMPAS

START: 20 EN 21 OKTOBER 2018
v.a. € 3.608,-

‘Hoe breng ik mensen echt met
elkaar in gesprek?’

In een socratisch gesprek gaan
twee of meer mensen met elkaar
in gesprek over een fundamen-
tele vraag of kwestie die voor hen
van belang is. De begeleider van
een socratisch gesprek bemoeit
zich niet met de inhoud van het
gesprek maar stuurt actief op de
vorm. In deze cursus maak je ken-
nis met de theorie van Socrates
en wat de rol is van de gespreks-
leider. Zo leer je op je eigen ma-
nier de fijne kneepjes van dit
ambacht. 
Docenten: Hans Bolten en Kri-
stof van Rossem.

SOCRATISCH
GESPREKSLEIDER

Organisatiefilosofie Organisaties worden bestuurd door visies en worden geregeerd door waarden. Beslissingen worden genomen door
ethische drijfveren en gesprekken worden geleid door vragen. Filosofische vaardigheden zijn daarbij onontbeerlijk. De ISVW biedt, in
samenwerking met topfilosofen, beroepsopleidingen, congressen en trainingen aan waarin je als professional filosofie leert toepassen. Alle
cursussen en opleidingen van de ISVW zijn geaccrediteerd door NRTO, ANVW, CRKBO en Stichting Cedeo en daarnaast accreditaties voor
afzonderlijke opleidingen. Kijk op isvw.nl. De beroepsopleidingen van de ISVW zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt niet voor de verblijfskosten.
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VERSCHENEN BIJ ISVW UITGEVERS 

LIEFHEBBEN
LAURA VAN DOLRON

BLZ. 128 | LUXE PAPERBACK | € 13,50

INLEIDING TAOÏSTISCHE FILOSOFIE 
MICHEL DIJKSTRA RED. 

BLZ. 184 | LUXE PAPERBACK | € 14,95

HET AGORAMODEL 
RENÉ GUDE

BLZ. 128 | LUXE PAPERBACK | € 12,50

AMBACHTELIJK ZINGEVEN 
PETER HENK STEENHUIS 

BLZ. 120 | LUXE PAPERBACK IN KLEUR | € 9,95

AAN HET WERK MET 
HANNAH ARENDT
JOOP BERDING RED. 

BLZ. 224 | LUXE PAPERBACK | € 19,95

WIJ.
LAURA VAN DOLRON

BLZ. 120 | LUXE PAPERBACK | € 14,50

STANDUP FILOSOOF 
WILMA DE REK

BLZ. 160 | LUXE PAPERBACK | € 14,95

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST 
MIRIAM VAN REIJEN

BLZ. 168 | LUXE PAPERBACK | € 17,50

SOCRATISCH GESPREK 
VOOR BEGINNERS

MARLOU VAN PARIDON

BLZ. 120 | LUXE PAPERBACK | € 14,95

DE ESSENTIE VAN SPINOZA 
MAARTEN VAN BUUREN

BLZ. 136 | LUXE PAPERBACK | € 14,95

DE ESSENTIE VAN SCHOPENHAUER 
FRANS JACOBS

BLZ. 104 | LUXE PAPERBACK | € 14,95

DE ESSENTIE VAN MONTAIGNE
FRANS JACOBS 

BLZ. 228 | LUXE PAPERBACK | € 17,50

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar www.isvw.nl/winkel

2e 
druk!

2e 
druk!
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'Voor alle 
kunstliefhebbers'

Trouw

LUXE SOFTBACK | 384 BLZ | € 44,95  

ER ZIT IETS ACHTER
Arthur d’ Ansembourg 

Uw bijdrage is een investering in denk-
kapitaal. Voor € 50,00 per jaar kunt u al
lid worden van de Vrienden van de
ISVW. Als Vriend hebt u voor slechts 
€ 10,- toegang tot de filosofische cafés
(normaal € 25,-). Vrienden kunnen tegen
de gebruikelijke Vriendenprijs deelne-

men aan het Vriendenweekend en aan excursies. Daarnaast
kunt u de ISVW Gold card aanschaffen. Voor meer informatie
kijk op vrienden-isvw.nl.

‘Om gelukkig te worden heeft een
mens voortreffelijke vrienden nodig’
- Artistoles

COLOFON UITGAVE: INTERNATIONALE SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE | ISVW | DODEWEG 8, 3832 RD LEUSDEN | 033 465 07 00 | INFOISVW.NL | VORMGEVING HENK DROOG | PLATLAND | DRUKWERKVERZORGING BURO HANS

Landgoed ISVW
Centraal gelegen bij Amersfoort

Gratis parkeren

Bereikbaar van station Amersfoort met
ISVW shuttle, regio taxi of OV-fiets

69 eenpersoonskamers

58 tweepersoonscomfortkamers  

Gratis draadloos netwerk 

VOORAANKONDIGINGEN
• Voor leraren is er op 27 oktober een

Bildungsconferentie.
• Voor bestuurders komt er een opleiding

Bestuurder in verwarrende tijden.
• Een leesclub met prof. Marli Huijer en prof.

Henk Oosterling rond Foucaults

Geschiedenis van de seksualiteit, waarvan
het laatste deel nu eindelijk verschijnt. 

• Van woensdag 2 t/m zondag 6 januari 2019
is er een filmweek waarin de absurditeit van
het leven centraal staat met Schopenhauer,
Kierkegaard en Camus. We filosoferen aan de
hand van films als Lo Straniero en The
meaning of life.

Een boek bestellen of inschrijven voor een cursus? Meer informatie vind je op onze website isvw.nl. 

Ook vriend worden
van de ISVW?

Korting met de ISVW Gold Card
Periode vanaf 1 september 2018 en vanaf 1 januari 2019.

De vernieuwde ISVW Gold
Card biedt je de mogelijk-
heid om vaker cursussen te
volgen tegen een aantrek-
kelijke korting. 
De aanschafprijs van de
kaart is € 1.250,-. De kaart
geeft een jaar lang 60%
korting op alle ISVW-publiekscursussen inclusief de kosten van
het verblijf op basis van beschikbaarheid. De kaart heeft twee
instapmomenten: vanaf 1 september t/m 31 augustus of vanaf
1 januari t/m 31 december. De kaart geldt voor alle
cursusweken, basiscursussen, activiteiten in ’t land en losse
ISVW-evenementen. 

Voorwaarden:
l De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de ISVW en alleen door Vrienden aan te 

schaffen.
l De Gold Card geeft recht op arrangementen met een standaardkamer. Tegen bijbetaling

van € 17,50 per nacht kunt u upgraden naar een comfortkamer en voor € 10,00 per nacht
naar een pluskamer (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

l De Gold Card geldt niet voor beroepsopleidingen en trainingen of voor artikelen van ISVW 
uitgevers en kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden.

l Boeken die bij cursussen zijn inbegrepen kunt u tegen bijbetaling van de winkelprijs bij
onze receptie of via isvw.nl aanschaffen.

l Gold Card-houders dienen zich vooraf aan te melden voor de cursus of opleiding waaraan
zij willen deelnemen. Bij annulering of wijziging van het arrangement binnen twee we-
ken voor aanvang worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

goed leven|beter denken


