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FILOSOFIE
GROEPEN

2020-2021

een bruisende sociëteit met inspirerende leden

Filosofeer mee op het AG!



Informatie over het programma 2020-2021 
gepubliceerd op de website en in de brochure

Start inschrijving Filosofiegroepen 
De inschrijving sluit op 15 augustus

Toedeling deelnemers aan groepen
In verband met de coronacrisis is het aantal deelnemers per groep 
beperkt tot 11 en in één geval tot 10. 

Start van de groepen
• Charles Vergeer: eerste maandag van de maand
• Sikko Argelo/Bert Rajh: tweede maandag van de maand
• Pieter Lemmens: derde maandag van de maand
• Ben Vedder: eerste woensdag van de maand
• Pouwel Slurink: tweede woensdag van de maand
• Peter de Wind: derde woensdag van de maand
• Daan Oostveen: vierde woensdag van de maand

Laatste bijeenkomsten, tenzij er door het uitvallen van één 
van de sessies de noodzaak bestaat om van de reservedatum in juni 
gebruik te maken 

Weet u al voor welke groep u wilt inschrijven, 
lees dan verder op pagina 9.

Programma 2020-2021
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Wat is werkelijkheid? Wat is een goed leven? Wat is geluk?
Heb ik een vrije wil?

Al eeuwenlang zoeken mensen naar antwoorden op belangrijke levensvragen. 
Filosofen kunnen ons helpen met het stellen van de goede vragen en het 
doorzien van nep-antwoorden. In deze onzekere en verwarrende wereld blijken 
inzichten van oude filosofen over de zin van het leven en het wezen van de 
mens verrassend actueel.  De beoefening van de filosofie beleeft een nieuwe 
bloeiperiode wat ook blijkt uit de hoeveelheid nieuwe boeken die jaarlijks 
verschijnt.

AG-Filosofie is een van de vele activiteiten van het AG. Meer dan 30 jaar 
geleden, in 1988, werd de ‘filosofenclub’ opgericht. Sindsdien organiseert de 
Filosofiecommissie ieder seizoen een aantal filosofiegroepen en een aantal 
(meestal drie) lezingen. 

Meedoen aan de filosofiegroepen betekent zelfwerkzaamheid: de aard kan 
verschillen per groep, variërend van een cursus karakter, een werkgroep onder 
begeleiding van een docent tot echte zelfwerkzaamheid als groep.

De groepen starten in september, er zijn negen maandelijkse bijeenkomsten, 
met als goede traditie een afrondend diner, samen met de begeleider, vooraf 
aan de laatste bijeenkomst in mei. Het is mogelijk dat een deel van de geplande 
bijeenkomsten door de coronacrisis niet door kan gaan. In dat geval wijken we 
in overleg met de groep tijdelijk uit naar alternatieve vormen.  

Filosofiegroepen: algemene opzet
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Code BV
werkcollege, maximaal 11 deelnemers
Woensdagavonden, 20.00 uur 
2020:  2 sep, 7 okt, 4 nov, 2 dec
2021:  6 jan, 3 feb, 3 mrt, 7 apr, 5 mei, 2 jun (reserve)

Heidegger behoort volgens velen tot een van de belangrijkste denkers van de  
20e eeuw. Ofschoon er veel kritiek op hem is geweest en nog steeds is, is zijn 
betekenis voor de ontwikkeling van de filosofie vooral door zijn hoofdwerk  
Sein und Zeit niet te ontkennen. Heidegger wil als het ware het frame van het westerse 
denken, de westerse filosofie overdenken. Hij zegt daarover dat het westerse denken 
vergeten is dit frame, dat is de vraag naar zijn, als vraag vol te houden. De vraag ‘wat 
is zijn?’ is in de filosofie als het ware steeds dogmatisch ingevuld, en men laat na 
die vraag opnieuw te stellen. Heideggers filosofie is met andere woorden vooral een 
filosofie over het frame van de filosofie 
Door deze vraag naar het frame van de westerse filosofie te herhalen blijft zijn 
denken steeds in dialoog met de actualiteit, met de moderne tijd, met de techniek, 
met de kunst en de poëzie.  
Voor de ontwikkeling van zijn denken verwees Heidegger graag naar zijn Einführung 
in die Metaphysik. Het zijn colleges uit 1935 die hij in 1953 in druk liet verschijnen. 
Deze inleiding, die het voordeel heeft dat ze goed leesbaar is, stelt de fundamentele 
thema’s van Heideggers denken aan de orde zoals de overstijging of overwinning 
van de traditionele metafysica, de betekenis van het werkwoord ‘zijn’, en de 
verhouding van ‘zijn en denken’. Het boek is een weergave van Heideggers zoektocht 
door de geschiedenis van het westerse denken naar een antwoord op de aan alles 
voorafgaande vraag naar het Zijn. Het begint met de vraag ‘Waarom is er eigenlijk 
iets en niet veeleer niets?’

Literatuur: Martin Heidegger, Inleiding in de metafysica, Boom Klassiek, 2014,  
ISBN 9789461059406.

Ben Vedder (1948) was hoogleraar voor systematische wijs- 
begeerte aan de Tilburg University (1990-2001) en hoogleraar 
voor metafysica en godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen (2001-2013). Sinds juni 2013 is hij met emeritaat.

Hij publiceerde onder andere: De voorlopigheid van het denken, 
Over Heideggers hermeneutisering van de filosofie, Peeters, 
Leuven 2004. Heidegger’s Philosophy of Religion, From God 
to the Gods, Duquesne University Press, Pittsburgh, 2007.

Ben Vedder: M. Heidegger, inleiding in de Metafysica
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Code CV
studiegroep, maximaal 11 deelnemers
Maandagavonden,  20.00 uur
2020:  7 sep, 5 okt, 2 nov, 7 dec
2021:  4 jan, 1 feb, 1 mrt, 29 mrt, 3 mei, 7 jun (reserve)

Enkele grote geesten hebben de deur naar de moderne wereld voor ons geopend: 
Darwin, Marx, Nietzsche, Freud. Ze zijn allen omstreden maar hun belang is 
onbetwistbaar. Van hen heeft Karl Marx de grootste invloed gehad, een groot deel 
van de wereld werd geregeerd in zijn naam. In de vorige eeuw, de jaren zestig en 
zeventig, kon niemand om hem heen en snel daarna verdween hij, vergelijkbaar 
met sterren als Jean-Paul Sartre, die ook opmerkelijk snel uitdoofden. Is dat 
terecht? Me dunkt, geenszins.
Karl Marx verdween zowel door zijn achtergrond als door zijn navolgers. Zijn 
achtergrond was de overheersende gedachte van Hegel. Diens systeem viel al snel 
uiteen in een radicaal-rechtse en een al even radicale linkse stroming van Hegelianen.
Dat teloorgaan van de grote samenhang en het kiezen van meer toegespitste 
standpunten leidden tot grote stootkracht van denken en daden. Marx verliet de 
opbouw van Hegel: persoon, gezinsverband, maatschappij en staat voor de klasse. 
De geestelijke gedrevenheid van Hegel voor de economische, materialistische 
aanpak. De dialectiek voor de klassenstrijd. Hij deed dat in een serie grootse 
aanvallen op Hegel en zijn navolgers, met name Ludwig Feuerbach. Dat is de man 
die de wereld omdraaide: niet God schiep alles, wij hebben God bedacht.
Behalve de achtergrond (Hegel) werd ook de voorgrond tot drempel voor het 
lezen en begrijpen van Marx: de marxisten, het communisme, de ideologie van de 
jaren zestig. Alsof het rijke kleurenpalet van het denken van Marx alleen maar in 
tomatenrood afgeschilderd moest worden. 

Literatuur: Karl Marx & Friedrich Engels: De Duitse ideologie, L. Feuerbach en drie 
andere basisteksten van Karl Marx, Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen (€19,95)

Charles Vergeer: Marx versus Hegel

Charles Vergeer studeerde filosofie en promoveerde bij 
Cornelis Verhoeven op een studie over Heraclitus. 

Hij doceert filosofie en ethiek aan de Fontys Hogescholen te 
Eindhoven, geeft vele lezingen over filosofische onderwerpen en 
publiceerde, zowel in het tijdschrift Filosofie als in boekvorm. 
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Code DO
cursus, maximaal 11 deelnemers
Woensdagavonden, 20.00 uur 
2020: 23 sep, 28 okt, 25 nov, 23 dec
2021: 27 jan, 24 feb, 24 mrt, 28 apr, 26 mei, 23 jun (reserve)

De geesteswetenschappen bevinden zich momenteel in een cruciale periode. De filosofie 
moet op een versnelde manier kennis nemen van nieuwe problemen en kennismethoden, 
met name op het vlak van de ecologische uitdagingen, de digitalisering van de samen- 
leving en de opkomst van kunstmatige intelligentie, en nieuwe biomedische situaties zoals 
de plotseling opgekomen Covid-19 pandemie. Al deze ontwikkelingen laten zien dat de 
geesteswetenschappen zich steeds meer in de richting van een posthumaan studieobject 
bewegen. Wat is het typisch menselijke van de humaniora? En wat betekenen al deze 
posthumane uitdagingen (klimaatverandering, pandemie, digitalisering) voor de klassieke 
studie van de geesteswetenschappen en de filosofie?
Deze cursus biedt een capita selecta van theoretische reflectie over deze allesomvattende 
maatschappelijke ontwikkelingen. Centraal staat daarin het idee dat de geestesweten-
schappen zich langzaam richting het posthumane aan het bewegen zijn. Daarvoor kijken 
we naar het nieuw-materialisme (de hernieuwde interesse in de filosofie van materialiteit 
en het reële, inclusief de politieke implicaties daarvan), de uitdagingen van kunstmatige 
intelligentie(s), rhizomatische religie (het loslaten van het idee van ‘religies’, in functie van 
een levensbeschouwelijke pluraliteit die zich expliciet verbindt met posthumane actoren 
zoals robots) en de in de academische wereld opkomende studie naar psychedelica.
Deze onderzoeksvelden worden niet altijd direct als ‘klassieke filosofie’ herkend, maar in 
deze cursus zullen we duidelijk maken dat er sprake is van een ingrijpende posthumane 
transformatie, waarbij de tegenstelling tussen ‘menswetenschappen’ en ‘natuurweten-
schappen’ steeds minder belangrijk wordt, en er bovendien steeds verdergaande kennis-
integratie plaats vindt.

Literatuur: Rick Dolphijn, Iris Van der Tuin, Graham Harman, Bruno Latour, Rosi Braidotti, 
Manuel DeLanda, Karen Barad and Quentin Meillassoux, 2012, New Materialism, Interviews 
& Cartographies, Open Humanities Press, e-book, free

Daan Oostveen is postdoctoraal onderzoeker aan de 
Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek op het gebied van de 
opkomst van de ‘New Humanities’ in Europa. Hij verwacht 
binnenkort te promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
op het onderwerp ‘Multiple Religious Belongings’. In 2018 
was hij gedurende een jaar als Research fellow verbonden 
aan de Renmin University in Beijing. Hij studeerde filosofie 
en comparatieve literatuurwetenschappen in Gent. 
Foto: Roeltje van de Sande Bakhuyzen

Daan Oostveen: Nieuw materialisme en de nieuwe geesteswetenschappen
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Code PW
cursus, maximaal 11 deelnemers
Woensdagavonden, 20.00 uur
2020: 16 sep, 21 okt, 18 nov, 16 dec
2021: 20 jan, 17 feb, 17 mrt, 21 apr, 19 mei, 16 jun  (reserve)

Na publicatie van het eerste boek Denken gaat het tweede deel van de reeks 
Het leven van de geest over het ‘willen’. Arendt reflecteert over het kwaad en 
de gedachteloosheid hetgeen uitmondt in de studie over de drie geestelijke 
activiteiten van de mens, namelijk denken, willen en oordelen. Na bestudering van 
Denken in het jaar 2014-2015 lijkt nu de tijd aangebroken om aandacht te schenken 
aan haar werk over de wil en de menselijke vrijheid. Arendt breidt het thema 
‘wil’ uit met de begrippen ‘liefde’ en ‘vriendschap’ en vormt aldus de wil om van 
‘najagen’ tot een ‘verwijlen bij’. Daarmee herneemt ze aan het einde van haar leven 
het onderwerp van haar proefschrift over drie vormen van liefde bij Augustinus. 
Hannah Arendt is geen onbewogen toeschouwer. Ze verwerpt het ideaal 
van de geleerde die zegt het te beschouwen object of gebeurtenis zonder 
vooringenomenheid en zonder verontwaardiging te bestuderen. Daarmee geeft 
ze een radicaal politieke interpretatie aan Heideggers uitspraak ‘mens-zijn-is-
in-de-wereld-zijn’ om zodoende ruimte te bieden aan een houding van opnieuw 
beginnen, van ‘nataliteit’ in plaats van in ‘gelatenheid’ uitstaan naar de dood. 
Arendts visie op de strijd tussen ‘ik wil’ (velle) en ‘ik wil niet’ (nolle) zet aan tot 
denken door te verwijzen naar een innerlijke strubbeling bij eenieder die volgens 
haar alleen kan worden beëindigd door te handelen. 

Literatuur: Hannah Arendt, Willen: Het leven van de geest. Uitgeverij Klement/
Pelckmans, Zoetermeer 2014. ISBN 978-90-8687-142-1. Naast dit boek zal onder 
andere gedeelten uit haar proefschrift Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch 
einer philosophischen Interpretation, 1929 worden behandeld.

Peter de Wind studeerde filosofie aan de Universiteit 
van Amsterdam en theologie aan de Katholieke 
Universiteit Amsterdam. Naast zijn leraarsactiviteiten 
op het Augustinianum was hij vanaf 1981 secretaris 
en penningmeester van de Wijsgerige Kring Eindhoven 
en is hij sinds 1 november 2017 voorzitter. 30 jaar lang 
is hij redacteur van het tijdschrift Filosofie-Tijdschrift. 
Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en 
aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015). 

Peter de Wind: Een hart voor de wereld – de wil volgens Hannah Arendt
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Code PL 
studiegroep, maximaal 11 deelnemers
Maandagavonden, 20.00 uur 
2020: 21 sep, 19 okt, 16 nov, 21 dec
2021: 18 jan, 15 feb, 22 mrt, 19 apr, 17 mei, 21 jun (reserve)

Klimaatdeskundigen, milieuwetenschappers en zogenaamde peak-oil denkers voorspellen dat 
de mensheid bezig is om een fase in haar geschiedenis te betreden die gekenmerkt wordt 
door grote veranderingen in de biosfeer, het globale ecologische systeem dat tot voor kort 
zonder veel problemen fungeerde als robuuste basis voor de menselijke beschaving. Drie van 
die veranderingen, waarvan wij nu reeds de effecten zien, zijn de opwarming van de aarde, de 
afname van biodiversiteit en de grootschalige vernietiging van ecosystemen. 
De destructieve impact van de mens op zijn planetaire life support system is intussen zo groot 
dat geologen en aardsysteem-wetenschappers enige tijd geleden hebben gesuggereerd dat 
we van een nieuw geologisch tijdperk moeten spreken, het ‘Antropoceen’, waarin de mens 
de belangrijkste geologische (f)actor is geworden, met een grotere impact dan die van 
alle natuurlijke factoren bij elkaar. Maar Antropoceen staat ook voor een steeds actievere, 
onstabielere en mens-onvriendelijkere planeet. 
De hypothese van het Antropoceen mag dan nu nog omstreden zijn, zeker is dat we heel anders 
met onze planeet moeten leren omgaan, wil ze voor ons en voor alle andere soorten leefbaar 
blijven. In dat opzicht kunnen we het zien als een soort van ‘alarm call’ die ons waarschuwt dat 
we onze manier van leven en wijze van omgaan met de natuur radicaal moeten veranderen. 
Betekent het Antropoceen het einde van de moderniteit of moeten we juist zoeken naar een 
nieuw modernisme zoals de eco-modernisten stellen? Wat houdt het in om op een aarde te 
leven waarop we voor onze overleving steeds meer op onszelf zijn aangewezen? Moeten 
we radicaal afstand doen van of moeten we juist op zoek naar een - geheel nieuw soort - 
antropocentrisme? Deze en andere vragen, de consequenties van het Antropoceen voor de 
menselijke conditie, zullen we aan de hand van twee recente filosofische studies bestuderen.  

Literatuur: Clive Hamilton: De provocerende aarde. Over het lot van de mens in het Antropoceen, 
Uitgeverij Klement (2018), paperback, € 21,99 David Wood: Deep Time. Dark Times. On being 
geologically human, Fordham University Press (2018), paperback, € 19,99

Pieter Lemmens doceert Filosofie en Ethiek 
aan het Institute for Society (ISiS) aan de 
Faculteit der Natuurwetenschappen (FNWI) 
van de Radboud Universiteit, Nijmegen.

Pieter Lemmens: Opnieuw aarden in het Antropoceen
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Code PS 
studiegroep, maximaal 11 deelnemers 
Woensdagavonden, 20.00 uur
2020: 9 sep, 14 okt, 11 nov, 9 dec
2021: 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 14 apr, 12 mei, 9 jun  (reserve)

In 2021 is het 150 jaar geleden dat Darwin zijn Descent of man and selection in 
relation to sex publiceerde, waarin hij zijn evolutietheorie ook toepast op de 
mens en tegelijkertijd het begrip seksuele selectie introduceert. Ondertussen 
zitten we eindelijk in een fase, waarin de menswetenschappen Darwin serieus 
nemen.  Douglas Kenrick was binnen de sociale psychologie één van de eersten 
die consequent evolutionair probeerde te denken. Sex, murder, and the meaning of 
life is het boek van een evolutie-veteraan die op een soms humoristische manier 
verslag doet van vele jaren onderzoek naar de motieven achter menselijk gedrag.  
Cultuur blijkt niet zo alles bepalend te zijn als vaak is geclaimd: competitie en 
seksuele selectie verkleden zich eenvoudig in verschillende culturele jasjes. 
Locke’s metafoor van de menselijke natuur als een ‘onbeschreven blad’ moet dan 
ook worden vervangen door die van een ‘kleurplaat’ of een ‘kleurboek’. Het gemak 
waarmee mensen schakelen tussen taken en rollen wijst volgens Kenrick op 
meerdere psychologische subsystemen. Al die modules draaien niet louter om een 
puur abstracte zingeving of zelfverwerkelijking. Maslov’s piramide van behoeften 
lijkt meer op een set in elkaar passende matroesjka-poppen. Het boek van Kenrick 
staat garant voor een jaar vol boeiende discussies over alles wat mensen beweegt. 
Het boek van de Australische evolutionair psycholoog William von Hippel is een 
mooie aanvulling. Het benadrukt de hypersociale natuur van onze soort. In de 
eerste drie hoofdstukken verklaart hij waarom wij in sommige opzichten een stuk 
socialer en innovatiever zijn dan de aan ons verwante mensapen.

Literatuur: Douglas T. Kenrick, 2012. Sex, murder, and the meaning of life. New York, 
Basic Books, Perseus Book Group.  € 14,95 / $ 24,90. William von Hippel, 2018. 
The social leap. New York, HarperCollins. € 28,-

Pouwel Slurink is een gepromoveerde wetenschapsfilosoof  
uit Nijmegen. Hij werkt als freelance docent en publiceert  
regelmatig, o.a. Aap zoekt zin, Waarom wij bewustzijn,  
vrije wil, cultuur en religie hebben. 

Pouwel Slurink: Evolutionaire Psychologie
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Code RA
Zelfsturende studiegroep, maximaal 10 deelnemers
Maandagavonden, 20.00 uur 
2020: 14 sep, 12 okt, 9 nov, 14 dec
2021: 11 jan, 8 feb, 8 mrt, 12 apr, 10 mei, 14 jun (reserve)

Het thema van onze groep: De toepasbaarheid van de Verlichting in onze tijd.
In deze groep gaan de deelnemers proberen de vraag te beantwoorden in hoeverre de 
waardering   voor de Verlichting in de 21e eeuw van toepassing blijft.
Zijn de idealen van de Verlichting ook in onze tijd nog springlevend? Of zullen ze 
wellicht moeten plaatsmaken voor een nieuw concept, dan wel worden aangepast 
aan de gedigitaliseerde samenleving?
Wij gaan met elkaar een boek lezen van een auteur die in vooruitgang gelooft en een 
pleidooi presenteert voor vertrouwen in de rede, de wetenschap en het humanisme. 
De principes van de Verlichting worden getoetst aan de hand van diverse thema’s, 
zoals het milieu, vrede en veiligheid, rechtsgelijkheid en de kwaliteit van leven. 
Steven Pinker is professor in de experimentele psychologie aan de universiteit van 
Harvard. Tevens is hij thuis in andere wetenschappelijke disciplines, met name 
taalkunde en evolutiebiologie. Pinker bezet geen officieel filosofische leerstoel, maar 
hij is wel een veelzijdige culturele wetenschapper die de samenleving uit praktische 
betrokkenheid analyseert. 

Literatuur: Steven Pinker: Verlichting Nu. Atlas Contact (2018). Prijs € 25,-

Bert Rajh (1948) – h.rajh@upcmail.nl, T.U.-Aken: promotie 
Organische Chemie (1975). HTS-Eindhoven: docent 
Chemische Technologie (1980 – 1990). Fontys Hogescholen: 
uiteenlopende leidinggevende functies (1990 – 2010). 
Bert fungeert als gespreksleider in deze studiegroep.

Sikko Argelo (1935) – argelo@on.nl, TU Delft: Toegepaste 
Wiskunde en Informatica. Werkkringen: TU Delft, Rijkswaterstaat, 
Philips, BSO-ORIGIN, TUe. In 2017 verscheen zijn boek Spel van 
Replicatoren; Evolutietheorie als aansporing tot bescheidenheid.  
Sikko fungeert als coördinator in deze studiegroep.

Argelo en Rajh: De levensvatbaarheid van de Verlichting
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1. Informatie is vanaf 24 juni, 24.00 uur beschikbaar op:
www.ag-eindhoven.nl/filgroep
2. Inschrijven is alleen mogelijk via bovengenoemde webpagina. De inschrijving 
start op zaterdag 27 juni, 0.00 uur en sluit op 15 augustus, 0.00 uur. 
3. Proces Om in te schrijven gaat u naar bovengenoemde webpagina. Daar vindt 
u de verschillende zeven thema’s als zeven afbeeldingen. U kunt de informatie 
bekijken en inschrijven voor een thema naar keuze. U klikt daartoe op de betreffende 
afbeelding. U wordt dan direct naar het AG-reserveringssysteem geleid. Hier volgt u 
gewoon de aanwijzigingen.
 4. Wachtlijst Het zou kunnen dat de groep van uw keuze al is volgeboekt. U wordt dan 
gevraagd of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. U hoeft daarvoor niet te betalen. 
Wij adviseren u om ook voor een andere interessante groep in te schrijven, omdat het 
niet zeker is dat er personen af zullen melden. Hier moet u wel voor betalen. Mocht 
er plaats vrijkomen bij de groep van uw eerste keuze, dan kunt u daarvoor kiezen 
en uw tweede keus annuleren via een e-mail aan het onderstaande e-mailadres. Uw 
annulering wordt per omgaande bevestigd.
5. Registratie vindt plaats in volgorde van inschrijving. AG-leden hebben daarbij 
voorrang tot 15 juli, 24.00 uur.  
6. Weinig inschrijvingen Zijn er te weinig inschrijvingen voor een groep, dan 
hoeft het AG deze geen doorgang te laten vinden. Maar let op: in verband met de 
coronacrisis is de maximale groepsgrootte in vergelijking met andere jaren sterk 
beperkt. Schrijf dus zo snel mogelijk in. 
8. Bevestiging ontvangt u tussen 15 augustus en 1 september. U wordt dan op de 
hoogte gebracht van het al dan niet doorgaan van de groep(en) waarvoor u zich 
ingeschreven heeft.
9. Kosten Er zijn twee categorieën: AG-leden en niet-leden. Studenten die in het 
bezit van een collegekaart zijn, vallen in de categorie ‘niet-leden, met recht op korting’ 
en moeten zich als zodanig inschrijven. Zij betalen dan hetzelfde als AG-leden. De 
kosten voor deelname aan een groep bedraagt € 180 (€ 80 voor AG-leden en voor 
niet-leden met recht op korting). 
10. Complicaties (bv. in verband met het Corona virus.) Als een deel van de 
bijeenkomsten niet op de gebruikelijke wijze kan plaastvinden, wordt in overleg 
met de groep naar alternatieven gezocht (ZOOM, uitwisseling per e-mail, etc); er 
vindt geen resitiutie van het inschrijfgeld plaats. 
11. Betalen gaat via het reserveringssysteem. Dat kan zowel met iDEAL als via de 
‘traditionele’ overboeking. iDEAL: Let goed op de aanwijzigingen van het systeem. 
Overmaken: Vergeet niet uw naam en de code van de groep te vermelden.

Ondervindt u problemen bij het inschrijven, e-mail dan naar filosofie@ag-eindhoven.nl

Zo kunt u inschrijven:
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Het AG is een bruisende sociëteit 
waar u goed gezelschap ontmoet 
en nieuwe vrienden kunt maken. 
Het lidmaatschap staat 
open voor iedereen met 
maatschappelijke, culturele of 
wetenschappelijke interesses. 
Kom vrijblijvend kennismaken 
als aspirant-lid.

Academisch Genootschap  
AG EINDHOVEN 
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www.ag-eindhoven.nl

mailto:bestuur%40ag-eindhoven.nl?subject=vraag/opmerking%20m.b.t.%20programmaboek%20filosofiegroepen%20AG%20Eindhoven
http://www.ag-eindhoven.nl

	volgende: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	vorige: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	volgende 1: 


