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Programma
11 bijeenkomsten

29 oktober 2014
Inleiding 

5 november
Wat is !loso!e?
Plato, Symposium

12 november
Wat is geluk?
Epicurus, Brief

19 november
Deugd en geluk
Aristoteles, Ethica

26 november
Het hoogste goed
Thomas van Aquino

3 december
Rechtvaardigheid
Plato, Republiek

10 december
Gevolgenethiek
 Mill, Utilitarianism

17 december
Plichtenethiek
Kant, Grondslagen

Kerstvakantie

7 januari 2015
Speltheorie
Rationaliteit en ethiek

14 januari
Anti-moraal
Friedrich Nietzsche

21 januari
Afsluiting

HET GOEDE EN DE MENS: INLEIDING ETHIEK

Het Goede en de Mens is een inleiding in de !loso!sche 
ethiek. In elf woensdagavonden wordt de cursist onder 
professionele en aandachtige 
begeleiding ondergedompeld 
in de !loso!e van de moraal. 
Aan de hand van primaire 
teksten, korte colleges en 
open gesprekken komen de 
belangrijkste thema’s en 
denkers van aan bod.

De cursus is een uitgebreide introductie voor enthousiaste leken en 
volgt een heldere structuur. Ervaring met het lezen van !loso!e is niet 
nodig; interesse, tijd en een abstract denkvermogen wel. Van de cursist 
wordt bovendien actieve participatie verwacht: thuis lees je elke week de te 
bespreken tekst ter voorbereiding; tijdens de bijeenkomst beantwoord en 
stel je vragen om samen tot begrip te komen. Het niveau is universitair.

De docent gee steeds een kort college over achtergrond en !loso!sche 
theorie. Daarna bespreken we samen de tekst. De terugkerende vragen zijn: 
Wat is het goede? Wat moeten we doen? Bij het beantwoorden van deze 
vragen wordt zo veel mogelijk verband tussen de !losofen gelegd, zonder 
daarbij de praktijk en het echte leven  uit het oog te verliezen. 

Drs. Lucas Beerekamp is een ervaren en bevlogen docent. Na het cum laude 
afronden van zijn studie !loso!e werkte hij onder meer op de Universiteit van 
Amsterdam en het Hervormd Lyceum. Zijn werkwijze kenmerkt zich door 
humor, openheid en een heldere aanpak. Zijn kracht is het combineren van 
academische precisie met speelse toegankelijkheid.

Locatie: Bovenzaal Café Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22, Amsterdam
Kosten: 11 x 2,5 uur; incl. teksten, koffie en thee: €230,- (incl. btw €278,30)
Aanvang: woensdagavonden van 19.30 tot 22 uur; vanaf 29 oktober 2014
Inschrijven en meer informatie: www.denkbeer.nl
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