
Locatie: Etty Hillesum Centrum; 

Onderwerp: Jaspers Transcendentie: 

Docent: Petra Bolhuis; 

 

 

 

Do 9 september 13.00-17.00 uur; 

Middag Onderwerp: Wie is Jaspers en wat is zijn filosofisch project 

13.00-13.45 + 15 minuten vragen  

 Kennismaking 

 Jaspers en het probleem van het nihilisme 

14.00-14.15 pauze  

14.15-15.00 + 15 minuten vragen 

 Wat Kant probeert op te lossen en wat daarvan de consequenties zijn tot op de dag van 

vandaag 

15.15-15.30 pauze 

15.30-16.30 Gesprek  

 Vraag herken je het probleem van het nihilisme en hoe ga je daar zelf mee. Bijvoorbeeld hoe 

weet je wat waar is? 

16.30- 17.00  

De losse eindjes van vandaag+ vraag voor morgen 

Vrijdag 10 september 10.00-17.00 

 

Ochtend Onderwerp: het nihilisme bereikt de massa’s en hoe de filosofie daarmee omgaat 

10.00-10.45 + 15 minuten vragen  

 De moderne filosofen en het nihilisme 

 Kierkegaard, Sartre 

 Postmodernisme en materialisme 

11.00 - 11.15 pauze  

11.15 – 12.00+15 minuten vragen 

 Vervolg van voor de pauze  



 

 

12.15- 13. 45 lunchpauze iedereen op eigen gelegenheid. 

 

 Middag Onderwerp: Transcendentie tussen geloof en wetenschap  

13.45 - 14.30 + 15 minuten vragen 

 Wetenschap en bijgeloof 

 Theologie en bijgeloof  

 Transcendentie volgens Jaspers 

14.45- 15.00 pauze 

15.00 - 16.00 gesprek Vraag Hoe ga je om met dat begrip transcendentie? Wat is de plek van 

wetenschap en van geloven (in de breedste zin van het woord) voor jou in het dagelijks leven? 

16.00-16.15 pauze 

16.15 - 17.00  

 De losse eindjes van vandaag  

 

Za 11 september 10.00-13.00 uur; 

Ochtend 10.00- 10.45 +15 minuten vragen  

 Transcendentie als het onbespreekbare of hetgeen waarover gesproken moet worden? 

 Het leven en de existentiële grens ervaring, het schipbreuk lijden 

 Chiffren  

 

11.00-11.15 pauze  

 

11.15-12.00 Gesprek over de betekenis van Chiffren  

 Leggen wij die betekenis in de chiffren of is er volgens jou ook een betekenis die zich aan ons 

opdringt?  

Denk aan woorden als; intuïtie, geraakt worden en betekenisverlening. 

  

12.00-13.00 Afsluiting  

 

 

 

 

 


