
Het Studium Generale Universiteit Leiden en Home Academy organiseren in 
vervolg op De Klassiekste Klassiekers de serie: 
 
 
 

Op zoek naar Socrates  
Een hoorcollege over een heroïsche dood, Socratische gesprekken, 

 kritisch burgerschap en filosofische liefde 
 
 
 

 Prof.dr. Ineke Sluiter 
 

Woensdagavond 28 maart, 4, 18 en 25 april 2007 
 
 

 
 
Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Faculteit der Letteren van de 
Universiteit Leiden. Zij schrijft over antieke literatuur en over antieke en moderne ideeën over 
taal, van grammatica tot vrijheid van meningsuiting. Een eerdere serie colleges over De 
Klassiekste Klassiekers verscheen op audio-cd bij Home Academy. 
 
 
 
INTRODUCTIE  
 
Iedereen weet wie Socrates was. ‘Die man die de gifbeker dronk’. ‘Ter dood gebracht door de 
Atheners vanwege zijn filosofische ideeën’. ‘Uitvinder van de Socratische methode’.  
‘Leermeester van Plato en van mooie jongetjes’. Maar hoe zat dat nou precies? En wat weten 
we echt over deze onverschrokken vragensteller? Daarover gaan deze lezingen met veel teksten 
van Plato en andere tijdgenoten over Socrates als heilige, als luis in de pels, als literair icoon en 
natuurlijk als filosoof.                                                                                                                       
(Ook deze colleges worden als een nieuwe serie hoorcolleges op audio-cd uitgebracht.) 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
28 maart 2007   
De dood van Socrates 
Dit college behandelt het proces en de dood van Socrates. Ons beeld van zijn leven is bepaald 
door onze ‘herinnering’ aan zijn dood.  
 
4 april 2007 
Socratische gesprekken 
In dit college zien we Socrates in zijn favoriete rol: in gesprek, op zoek naar kennis, als een 
bron van ideeën, ironisch, soms irritant, altijd boeiend. 
  
          z.o.z. 



  
18 april 2007 
Socrates  en de politiek 
Dit college behandelt Socrates in de context die hem het dierbaarst was: die van de 
democratische stadsstaat Athene. We zien hem fungeren als kritische en loyale burger.  
 
25 april 2007 
Socrates  en de liefde 
Dit college behandelt de omgang van Socrates en zijn groep en culmineert in de magistrale 
visie van Plato’s Symposium over de filosofische rol van de liefde. 

 
 
 

Toegang tot de lezingen van het Studium Generale is gratis, 
iedereen is welkom! 

 
 
 

TIJD:  19.30 - 22.00 uur inclusief  korte pauze en vragen 
 
PLAATS: zaal 011, Lipsiusgebouw (1175), Cleveringaplaats 1, Leiden  
 
 
INFORMATIE & ORGANISATIE 
 
Studium Generale Universiteit Leiden 
 Postbus 9500, 2300 RA Leiden 
071 5277283/7295 
E-mail: JE.Molenaar@ics.Leidenuniv.nl 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Tijdens de colleges worden door Home Academy opnames gemaakt voor een uit te 
brengen audio-cd. 
 
Meer informatie over Home Academy is te vinden op www.home-academy.nl 
 
 
 
       
        Studium Generale 

   
 
 
     


