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              Verdieping-in-de-Huiskamer 

 extra aanbod van De Verdieping. 
 drie  filosofiebijeenkomsten  in huiskamerverband 
 thema: ethiek/moraal-filosofie 
 onder leiding van filosoof Edward van der Tuuk 
 6 oktober, 3 november, 24 november 2015 
 maximaal 12 deelnemers           

   
 
           

 

Ethiek/Moraal-filosofie    Normen en waarden kritisch bekeken 
 
 
Wat:  Reeks van drie filosofiebijeenkomsten, onder leiding  van filosoof Edward van der Tuuk. 
                Met aanbevelingen voor leesstof voorafgaand aan de bijeenkomsten. 
               
Inleider: Edward van der Tuuk, filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW 

Van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, ethiek en wetenschap & samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij behaalde zijn  
master met een studie naar de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en  
Welzijnswet  voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar  
evolutietheorie,  antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij is als freelance docent werkzaam  
voor het HOVO, de U3L en het ISVW. In maart 2015 heeft Van der Tuuk een inleiding verzorgd voor De Verdieping over Homo  
economicus  of zoön politikon?  Ofwel: de calculerende mens of de mens als sociaal wezen? 

 
Inhoud:  Ethiek is nadenken over wat we moeten doen. Ongebreideld consumeren of duurzaamheid? Rokers een  

hogere verzekeringspremie laten betalen of iedereen gelijk behandelen? De journalist zijn werk laten doen  
of de privacy van misdadigers respecteren? De vraag naar goed en juist handelen beantwoorden wij tegen de 
achtergrond van conflicterende waarden. Meer inzicht in onze normen en waarden leidt tot betere besluiten. 
In deze 3-delige cursus Ethiek analyseert u concrete vraagstukken en verbindt u de standpunten met de  
belangrijkste ethische theorieën uit de geschiedenis van de wijsbegeerte.  Zie 2

e
 pagina voor meer informatie. 

                De cursus wordt gegeven in (les)groepen van maximaal 12 personen. Er is ruimte voor discussie en  
                persoonlijke aandacht. 

 
Data: Dinsdagavond 19:30-22.00 uur  

6 oktober       2015 
3 november   2015 
24 november 2015 

  
Kosten: € 18.-- per keer, met een minimum van 7 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers. 
               Deelnemers schrijven voor alle drie bijeenkomsten in, € 54.-  Dit is inclusief koffie/thee. 
 
Facultatief: indien er belangstelling voor is, serveren we vooraf een eenvoudige maaltijd (soep, brood en drankje), 
                vanaf 17:45 uur , € 7.-. Graag op inschrijfformulier vermelden. 
 
Locatie: Huize Andre & Karina, Gazellenlaan 24, Assen. T 0592 354688 
 
Inschrijving: 
  Via nynkerixt@gmail.com (T 0592 460463). Zij mailt inschrijfformulier  met cursusvoorwaarden.    
                 U bent pas van deelname verzekerd als  het cursusgeld is  overgemaakt.  
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Ethiek/Moraal-filosofie    Normen en waarden kritisch bekeken 

Ethiek is nadenken over wat we moeten doen. Ongebreideld consumeren of duurzaamheid? Rokers een hogere 
verzekeringspremie laten betalen of iedereen gelijk behandelen? De journalist zijn werk laten doen of de privacy 
van misdadigers respecteren? De vraag naar goed en juist handelen beantwoorden wij tegen de achtergrond van 
conflicterende waarden. Meer inzicht in onze normen en waarden leidt tot betere besluiten. 

In deze 3-delige cursus Ethiek analyseert u concrete vraagstukken en verbindt u de standpunten met de 
belangrijkste ethische theorieën uit de geschiedenis van de wijsbegeerte. Zo leert u waarom de utilist aan 
armoede-bestrijding wil doen, de plicht-ethicus vragen stelt bij het morele gehalte van liefdadigheid en de 
aanhanger van de evolutionaire ethiek mens en dier als morele gelijken beschouwt. Na afloop van de cursus bent 
u in staat om de argumenten waarmee mensen hun morele keuzes verantwoorden te ontrafelen. Bovendien 
heeft u een goed beeld gekregen van de belangrijkste richtingen binnen de wijsgerige ethiek. 

Er wordt ingegaan op het soort vragen dat binnen de ethiek wordt gesteld en op het onderscheid met 
andersoortige vragen. Er wordt bovendien een overzicht gepresenteerd van de verschillende benaderingen 
binnen de ethiek. Ook komen de eerste begripsonderscheidingen ter sprake. Ethiek en moraal blijken daarbij niet 
hetzelfde te zijn. En ook tussen waarden en normen bestaan belangrijke verschillen.  

Deugdethiek – het aristotelisme van Alasdair MacIntyre 
Een leven leiden zoals dat voor mensen bedoeld is, dat was de manier waarop Aristoteles dacht dat wij het 
goede kunnen bereiken. Zo’n leven is een deugdzaam leven: we moeten de goede karaktereigenschappen die wij 
in aanleg hebben ontwikkelen door ze in de praktijk te brengen. Alasdair MacIntyre benadrukt dat dit praktische 
handelen altijd binnen een sociaal-culturele context plaatsvindt. Wij identificeren ons met de deugden die in 
onze tradities worden doorgegeven. 

Plichtethiek – Christine Korsgaard over moreel handelen 
De man die zijn buurvrouw in het ziekenhuis bezoekt en zich laat ontvallen dat het zijn plicht is om langs te 
komen zal haar niet blij maken. Toch kan dat de uitkomst zijn van de beroemde categorische imperatief van 
Kant: doe wat je wilt dat een ander ook zal doen. Volgens Christine Korsgaard gaat de formele plichtethiek van 
Kant voorbij aan de bronnen van waaruit wij onszelf tot moreel handelen verplicht voelen.  

Utilisme – de vier stellingen van Peter Singer 
Kiezen we bij een schipbreuk voor het redden van een vriend of voor een briljant chirurg? Volgens een utilist is 
het redden van de chirurg de juiste handeling omdat hij nuttiger is voor de samenleving dan de vriend. Het gaat 
de utilist om het grootste nut voor het grootste aantal mensen. Peter Singer geeft een moderne uitleg aan het 
utilisme waarin de morele verplichting een vriend te helpen wel denkbaar is. 

 

   
 


