
Leeswijzer	bij	Kosmopolitisme	

N.B. het boek blijkt moeilijk leverbaar. We zullen extra aandacht besteden aan het citeren van 

teksten en het leveren van secundaire literatuur via de website zodat u, ook als u het boek niet hebt 

kunnen krijgen, de colleges kunt volgen. Het boek is overigens wel verkrijgbaar in het Engels en als e-

boek. 

Daarnaast hebben we als secundaire literatuur de Erecode ook daarvan zullen we in de leeswijzer 

aangeven welke gedeelten daaruit in het college aan de orde komen. Deze zullen we schuingedrukt 

aangeven. 

College 1 Lezen: Kosmopolitisme Inleiding  en De gebroken spiegel.   Hst 1, Blz. 9 t/m  blz. 31. 

 Onderwerpen : 

Wat is ethiek (Nussbaum) 

 Kosmopolitisme en globalisering 

College 2 Lezen: Kosmopolitisme Ontsnapping uit het positivisme. Hst 2 32 t/m 51  

                  en Feiten aan de basis. Hst 3 blz. 52 t/m 63. 

 Onderwerpen:  

Westerse denkwijzen en waarheidsopvattingen 

 De rol van geloofsaannames en apriori’s  en axioma’s 

College 3 Lezen: Kosmopolitisme Morele onenigheid 64-86.Hst 4  

 Onderwerpen: 

Dikke en dunne moraal 

 Bespreekbare en onbespreekbare waarden 

College 4 Lezen  Kosmopolitisme Het primaat van de praktijk Hst 5  

                 en  Vreemden in verbeelding Hst 6  87 t/m 117.  

 Hoofdstuk2 van de Erecode blz. 69 t/m 115. 

 Onderwerpen: 

De ontmoeting is iets anders dan de theorie 

 Het gesprek zonder overeenkomst 

College 5 Lezen   Kosmopolitisme  Kosmopolitische besmetting., blz. 118t/m 131 Hst 7 

                  en Wiens cultuur is het eigenlijk? blz. 132 t/m 153. Hst 8 

                Hoofdstuk 3 van de  Erecode De strijd tegen de slavernij in de westerse wereld 



Onderwerpen: 

Nalatenschap van kolonialisme 

 Afrika, zwartheid en ras en volk 

College 6 Lezen Kosmopolitisme De antikosmopolieten blz. 154 t/m 171. Hst 9 

Onderwerpen: 

Oriëntalisme,  

Occidentalisme 

 Pluralisme 

Fundamentalisme 

College 7 Lezen: Kosmopolitisme Verplichtingen aan vreemden 172 t/m blz. 192. Hst 10  

 Basisbehoeften en basisverplichtingen 

 Het interpunctieprobleem in globalisering 

College 8 Lezen: Lezen lessen en nalatenschap hst 5 van Erecode blz. 189-219 

 Onderwerpen: 

De rol van eer, hiërarchie en macht 

College 9 Lezen teksten/linkjes  op de site. 

Onderwerpen: 

Aanvullingen op Appiah  

Psychologie, ethologie en andere aspecten van kosmopolitisme  

College 10 Slot  

 Lezen slottekst op de site 


