
Voor wie? 
Met hun toch dikwijls erg grote belangstelling voor 
filosofie kunnen velen nauwelijks uit de voeten. Het 
lezen van een boek over dit onderwerp is de eerste 
bladzijden erg leuk, maar na enkele tientallen 
pagina’s slaat de ontmoediging toe. Je hebt het 
gevoel het spoor bijster te zijn of enorm in kennis 
tekort te schieten. Met het volgen van een cursus 
gaat het dikwijls niet anders. Cursussen worden ook 
bezocht door een aantal belangstellenden, die zich 
al jaren in filosofie verdiept hebben. De docent moet 
zich, op zijn minst ten dele, ook op dit publiek 
richten. Voor iemand die al jaren op een hoog 
filosofisch niveau kan denken, is het soms ook 
moeilijk zich nog voor te stellen, hoeveel tijd het 
hem gekost heeft om die basisbeginselen te laten 
inzinken waarmee hij nu zo ontzettend veel plezier 
beleeft. 


Waarom? 
Deze cursus is bedoeld om te helpen bij het vormen 
van het begrip van enkele basisbeginselen in de 
hoop een handvat te bieden naar meer plezier en 
structuur bij filosofisch denken. En bijna als vanzelf 
zal kennis gemaakt worden met de uitkomst en 
oplossing, die de filosofie ons biedt in de dagelijkse 
praktijk van leven en werken. Steeds meer mensen 
maken gebruik van het probleemoplossend 
vermogen dat de filosofie ons biedt.  

Waarover? 
Er wordt wel gezegd, dat alle filosofen na Plato 
slechts toelichtingen bij Plato hebben bedacht. Het 
valt niet te ontkennen dat veel van het filosofisch en 

ook alledaagse denken op Plato terug te voeren is. 
De cursusavonden zullen gericht zijn op het je eigen 
maken van deze manier van denken. Plato kan men 
niet los bestuderen van zijn leermeester Socrates en 
ook  zijn begaafde leerling Aristoteles zal aan de 
orde komen. Er wordt kennis gemaakt met een 
"Platoons" inzicht in autisme en filosofen als Hume 
en Kant zullen als voetnoot bij Plato de revue 
passeren.  

Praktische info 
5 maandagavonden in 2017  
23 januari;  6, 13 en 20 februari; 6 maart 
Aanvang 20.00 uur 
Inloop en koffie/thee va 19.30 uur


Cursusgeld € 120,- / € 108,-* incl btw  
incl. cursusmap twv € 10,-, koffie/thee/water) 
* Geldig bij inschrijving voor 9 januari 2017 
 
 
Locatie & aanmelden: 
Presentatiestudio 

Bureau Jacobine van Beurden

Zwaardstraat 16 (eigen entree links van hoofdentree)

2584 TX Den Haag

+31 (0)70 3107846

info@jacobinevanbeurden.nl

www.jacobinevanbeurden.nl

Introductiecursus 
Filosofie   
door Ad de Stoppelaar 
filosoof BA, MA, univ. Leiden  
www.filosofiepraktijk-Vol-ledig.nl


Aanvang 23 januari 2017 uur

Ad de Stoppelaar 
is voltĳds filosoof 
en PHILOMIX 
erkend. 
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