Mark Leegsma
7 april 1980, Rotterdam
Bentinckstraat 74 HS
1051 GN Amsterdam
06 33042088
mark@anti-abstractie.nl
Anti-Abstractie
KvK 67950906

Werk
Sep 2018 – heden

Promovendus Radboud Universiteit Nijmegen
Onderzoeksvraag: hoe de catastrofe te denken zonder catastrofaal te denken?
Begeleiders: prof. dr. René ten Bos (RUN) en prof. John Ó Maoilearca, Ph.D. (Kingston, VK)

Sep – dec 2018

Eindredacteur Filosofie bij herstelondersteuning
Eindredactie en correctie van specialistische filosofische teksten
Opnemen en uitwerken van lezingen
Interviews met auteurs afnemen en uitwerken
Nawoord schrijven
Onderhouden correspondentie met redacteuren, auteurs en vormgever

Mrt 2015 – heden

(Hoofd)redacteur iFilosofie, online tijdschrift van de ISVW
Coördineren van inhoud en redactiewerkzaamheden
Beleggen en voorzitten van redactievergaderingen
Onderhouden van extern netwerk (uitgevers, auteurs)
Bedenken, researchen en schrijven van (publieksfilosofische) artikelen
Opzetten en afnemen van interviews

Aug 2006 – mrt 2013

Docent
EUR, UvA, Academie voor Bouwkunst (AHK)
Ontwerpen en ontwikkelen van cursusmateriaal
Verzorgen van hoorcolleges
Leiden van werkgroepen en structureren van discussies
Trainen en coachen van studenten in onderzoeks-, statistiek- en schrijfvaardigheden
Begeleiden van studenten bij korte en lange schrijfopdrachten
Feedback geven op geschreven werk van studenten
Deelnemen aan vakgroepvergaderingen

Filosofie
Mijn terrein is de moderne Europese filosofie. Ik ben vooral goed ingevoerd in de geschiedenis van de post-kantiaanse,
transcendentale subjectfilosofie en haar problemen.
Een gebied waar ik me bijzonder in heb verdiept is de kruising tussen filosofie, psychologie en psychiatrie. Daarnaast
ontwikkel ik een lijn die betrekking heeft op de actuele discussie over het antropoceen, met name het ‘catastrofaal
denken’ (zie Werk).
Op dit moment richt ik me met name op het werk van Henri Bergson enerzijds, auteurs die zich liëren aan speculatief
realisme of OOO – denk aan Quentin Meillassoux, Ray Brassier, Graham Harman, Timothy Morton, Eugene Thacker –
anderzijds.

Publicaties
Dec 2018

Filosofie bij herstelondersteuning: Opnieuw denken over geestelijke gezondheid
Essaybundel, eindredacteur

Apr 2017

Extreem in de klas: Polarisatie en radicalisering in voortgezet en beroepsonderwijs
Interviewbundel, auteur

Mrt 2016

Klassieke modellen van persoonlijkheid. In: Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie
Lesboek, co-auteur

Opleidingen
2008 – 2009

MA Modern European Philosophy with merit
Centre for Research in Modern European Philosophy, Middlesex, Londen, VK

2006 – 2008

BA Wijsbegeerte cum laude
Universiteit van Amsterdam

1999 – 2005

MSc Klinische psychologie cum laude
Universiteit van Amsterdam

1992 – 1998

VWO
Gymnasium Erasmianum, Rotterdam

Beurzen

Op grond van uitstekende studieresultaten en motivatie werden me in 2008 een beurs
van het Huygens Talenten Programma en een VSBfondsbeurs toegekend. Van deze
beurzen bekostigde ik mijn opleiding en verblijf in Londen.

Talen

Nederlands en Engels vloeiend; Duits, Frans, Spaans goed

IT-vaardigheden

SPSS, HTML/CSS, JavaScript, Word Press, Social Media, MS Office

Muziek

Sinds mijn elfde speel ik (elektrische) gitaar. Ook schrijf en maak ik eigen muziek.
Muziek is mijn 'wezenlijke grondstof' (Nietzsche)

Sport en interesses

Zwemmen (open water en zwembad), lezen, film, moderne beeldende kunst, dansen

