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Weekend lV – De samenleving 
Zaterdag 14 januari en zondag 15 januari 2023 
 

Zaterdag 14 januari    

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Terugblik: Filosofie 

Het politieke denken in de Oudheid 
Filosofie als politicologisch project, Plato versus Aristoteles, de kwestie: 

verbetering van het bestuur van de stadstaat door een filosoof / koning of 

door voortreffelijkheid van karakter van burgers? 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur Aristoteles: Politica 
Zwarte bladzijden’ (over slaven en vrouwen), de stadstaat (polis) als 
natuurlijk gegeven, het belang van burgerschap en het onderscheid in 
staatsvormen 

Gesprek 

13.00 uur Lunch 

Vanaf 14.00 uur Mogelijkheid tot inchecken op de hotelkamer 

15.00 uur Het politieke denken in de moderne tijd 
Mensbeeld, natuurtoestand en (de nood zaak van) een maatschappelijk 
verdrag 
Thomas Hobbes: Leviathan 

Aandrang / begeerte naar macht – oorlog van allen tegen allen – vrede en 

veiligheid door maatschappelijk verdrag 

16.00 uur Koffie/thee 

16.15 uur Spinoza: Theologisch-politiek traktaat 
Streven te volharden in het bestaan – wetten van begeerte en van de 
rede – veiligheid, vrede en vrijheid van denken en meningsuiting door 
verdrag 
Jean-Jacques Rousseau: Vertoog over de ongelijkheid 
Een ‘goede wilde’, ontstaan van burgerlijke maatschappij, terugkeer naar 
vrijheid en gelijkheid door sociaal contract 
Gesprek 

17.30 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur Het politieke denken in onze tijd I 
Een pleidooi voor burgerschap (Arendt) en het streven naar een 
rechtvaar-dige samenleving (als project): een analyse van de kolonisering 
van de leefwereld door het systeem (Habermas), de formulering van 
rechtvaar-digheidsbeginselen (Rawls) en de ‘capabilities approach’ 
(Nussbaum) 

Gesprek 

21.30 uur Einde programma van dag 1 / aan de bar 
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Zondag 15 januari   

Vanaf 07.30 uur Ontbijt 

09.30 uur Het politieke denken van onze tijd II 
Kritiek van de politieke economie en de daaraan gekoppelde ecologie / 
omgang met de natuur 
Kate Raworth: Donuteconomie 

Een ‘huishouding die zorgt voor een sociale fundament bestaande uit 

twaalf basisbehoeften en een ecologische plafond bestaande uit negen 

planetaire grenzen 

11.00 uur Koffie/thee 

11.15 uur David van Reybrouck: Tegen verkiezingen 
Het ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’, de electoraal-representa-
tieve democratie en een pleidooi voor een bi-representatief stelsel (loting 
en stemming) 
Bruno Latour: Het parlement van de dingen / Waar kunnen we 
landen?  
Het parlement als samenvoeging van laboratorium, kabinet en forum 
verleent ook de niet-menselijke actoren het privilege van         
vertegenwoordiging, van deelname aan het democratisch debat en van 
rechten / Het nieuwe klimaatregime: van ‘de natuur’ naar het aardse, van 
productie-systemen naar verwekkingssystemen, van mensen naar 
aardbewoners. 
Gesprek 
Terugblik 

12.30 uur Lunch 

Aansluitend Einde cursusweekend ‘Inleiding in de filosofie – De samenleving’ 

 


