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Leesweek Immanuel Kant
Kritiek van de zuivere rede
23 - 27 juli
Docent: René Gude
Filosofie begint zodra je je eigen verstand gaat gebruiken. Immanuel Kant is daar een groot
voorstander van: als je niet zelf durft te weten, ben je geen mens in eigenlijke zin, maar hooguit
een naamloos natuurverschijnsel.Toch heeft de vrijheid om zelf te denken ook risico’s. Iedereen
die op eigen kracht het land der waarheid doorkruist staat permanent bloot aan de volgende
gevaren:
– Luiheid (klakkeloos de denkgewoontes van anderen volgen –
– vaak in verkeerd gezelschap)
– Overmoed (een gevonden waarheid verabsoluteren: fundamentalisme/dogmatisme)
– Wanhoop (vertwijfeling over de vraag of er enige kennis mogelijk is)
– Onverschilligheid: (zeker weten dat kennis onmogelijk is: scepticisme)
Het lezen van de Kritiek van de zuivere rede is een denkvakantie met de best denkbare reisgids in
handen. Durf te lezen. Het boek is niet moeilijker dan het leven zelf.

Programma
Maandag 23 juli
10.00 uur
Aankomst & ontvangst
10.30 uur
Kennismaking en introductie
15.00 uur
Voorwoord uit 1781: het existentiële vragenvuur
20.00 uur
Voorwoord uit 1787: de copernicaanse wending
Dinsdag 24 juli
09.30 uur
De inleiding: de goede vraag
15.00 uur
De zinnen: Ruimte en Tijd
20.00 uur
Verbeelding
Woensdag 25 juli
09.30 uur
Het verstand: De categorieën
15.00 uur
Oordeelsvorming
20.00 uur
Het antwoord op de vraag naar kennis
Donderdag 26 juli
09.30 uur
Het denken: De Ideeën
15.00 uur
Ernstige dwaalwegen
20.00 uur
Veiligheidsmaatregelen
Vrijdag 27 juli
09.30 uur
De methodenleer: de enige uitweg uit het vragenvuur
12.30 uur
Afsluitende lunch
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Personalia
Drs. René Gude is filosoof en directeur van de ISVW.

Kosten

Arrangement 1: € 593,50 (cursus, boek Kant, koffie/thee, 5 maal lunchbuffet, 4 maal diner incl. 2
drankjes)
Arrangement 2: € 753,50 (arrangement 1 + eigen hotelkamer en ontbijtbuffet)
Vrienden van de ISVW: € 13,50 korting
Personen tot 30 jaar krijgen 40% korting op het cursusgeld

