
HEGEL-SEMINAR 
Algemene informatie 
 
Het Hegel-Seminar is een extracurriculair, onofficieel onderwijsprogramma dat 
bestaat uit een doorlopende, close-reading leesgroep op woensdagavonden van 19.30-
22.00u in zaal C.0.22 gedurende de onderwijsperiode van de Master. Gelezen wordt de 
beroemde Grundlinien der Philosophie des Rechts (Berlijn, 1821) van G.W.F. Hegel. De 
bijeenkomsten in het eerste semester starten op 20 september, in het tweede semester op 7 
februari. Per semester zijn er ongeveer 13 tot 15 zittingen. Dat betekent dat de gehele 
Grundlinien in zo'n 2 tot 3 jaar doorgewerkt zal worden. 
Masterstudenten Encyclopedie en filosofie van het recht zijn in de eerste plaats welkom in 
dit Seminar. Maar ook alumni, vergevorderde Bachelorstudenten die Rechtsfilosofie behaald 
hebben, en andere serieuze belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deelname. 

Voorbereiding is niet nodig. Ter zitting worden passages uit de Grundlinien onder de loep 
gelegd, grondig gelezen en van uitleg en commentaar voorzien. Studenten en 
belangstellenden kunnen op ieder moment instappen. Verder is er geen enkele vereiste, 
afgezien van een serieuze, filosofische houding en een wens om een klassiek filosofisch 
meesterwerk te willen bestuderen en doorgronden. 
Wij lezen de oorspronkelijke Duitse versie, bij voorkeur in de nieuwe editie van Meiner 
Verlag die gebaseerd is op een recente tekstkritische editie. Maar ook de editie van 
Suhrkamp (Werke 7) is toegestaan. De Engelse vertaling uit 1991 (Nisbet, Cambridge 
University Press) en de Nederlandse vertaling uit 2014 (Visser, Boom Amsterdam) zijn ook 
welkom, al ontbreken de Zusätze in die laatste editie. In het Seminar worden de Zusätze er 
bij gelezen en betrokken, evenals eventueel andere passages uit Hegels Vorlesungen. Deze 
Zusätze zijn gebaseerd op Hegels Vorlesungen, en bieden een welkome bijdrage aan het 
begrip van de tekst van Hegel zelf. 

Het programma staat onder leiding van mr. dr. Bart Labuschagne. Hij houdt zich al vele jaren 
in onderwijs en onderzoek intensief met Hegel bezig, en heeft een vertaling van Hegels 
filosofie van de objectieve geest (een gedeelte uit de Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften dat over de filosofie van het recht handelt) (Amsterdam 
2005) op zijn naam staan. 
Hieronder is nadere informatie, zoals een leesrooster e.d. te vinden. 

Informatie en aanmelden kan via bart.labuschagne@law.leidenuniv.nl   
 
Globaal leesrooster 
 

Gebaseerd op ongeveer 4 §§ per zitting zullen in het eerste en tweede semester van het 
academisch jaar 2017-2018 de Einleitung en Das abstrakte Recht gelezen worden (§§ 1 t/m 
104). 

In 2018-2019 volgen de Moralität en het begin van de Sittlichkeit, waarna in 2019-2020 de 
rest van de Sittlichkeit volgt. 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/bart-labuschagne#tab-1
mailto:bart.labuschagne@law.leidenuniv.nl


Achterliggend boekproject 
 

Parallel aan het doceren in het Hegel-Seminar werkt de docent aan een uitvoerige 
Nederlandstalige inleiding, toelichting en artikelsgewijs commentaar op de Grundlinien dat 
begin jaren '20 zal verschijnen. Tijdens het seminar zullen delen van dit werk aan studenten 
beschikbaar gesteld worden en kunnen studenten dit van opmerkingen voorzien. 
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