Andragologie
Modernisering
Vijf filosofische colleges met Hans Achterhuis en Nico Koning
januari - april 2013

Geavanceerde geweldbeteugeling én veranderkunde


U wilt in korte tijd nieuwe inzichten opdoen in uw vak veranderkunde?



Weten wat moderniseringsprocessen inhouden en wat uw rol daarin is?



Ontdekken dat u eigenlijk aan geavanceerde geweldbeteugeling doet?

Dan is deze academische collegereeks van de filosofen Hans Achterhuis en Nico Koning iets voor u.
Een unieke kans om nieuwe veranderkundige kennis op te doen, om diepgang te krijgen die u elders
niet vindt. En dat voor een aantrekkelijke prijs.

Programma
Veranderkundigen zijn ‘modern’
Modernisering: de term alleen al is controversieel en roept gemengde gevoelens op, van heftige
weerstand tot gretige bijval - en alles daartussenin. Veranderkundigen hebben dagelijks te maken
met de effecten van modernisering, want het is hun werk om verandering te begeleiden. En de
andragologie richt zich op het begrijpen van veranderingsprocessen.

Moderniseringstheorieën
Om de emoties en conflicten rond modernisering te begrijpen, hebben we een samenhangende
theorie nodig. We zullen in deze serie de grote moderniseringstheorieën van Marx, Weber en
Fukuyama gebruiken, maar die ook achter ons laten, namelijk door een ander leidend principe te
kiezen: we zullen de moderniteit interpreteren als geavanceerde geweldbeteugeling.

Vreedzaam uitvechten
In moderne samenlevingen hebben we geen strenge
gehoorzaamheidscultuur meer nodig om de vrede te bewaren.
Het moderne leven is in die zin: kunnen omgaan met
gelijkheid. De meer horizontale verhoudingen vormen nog wel
een bron voor conflicten, maar in moderne samenlevingen
hebben wij geleerd botsingen steeds vreedzamer uit te
vechten, volgens spelregels die als redelijk worden ervaren. Bij
zulke ‘veilige gevechten’ vloeit geen bloed.

Dit soort beschaafde gevechten wordt mogelijk gemaakt door
de moderne ambiance van een autonoom rechtsbestel, een
seculiere staat, democratische procedures en open markten.
Dit schept ruimte voor wetenschappelijke en technische
ontwikkeling, vrije uitingsvormen, vrouwenrechten,
emancipatie van minderheden en relativering van
verwantschapsbanden.

Training in modernisering
Modernisering vraagt om training in horizontale omgangsvormen in diverse domeinen. Tijdens de
eerste vier colleges onderzoeken we de werking van die pacificatiemechanismen in een aantal van
die domeinen. Voor de vijfde bijeenkomst vragen we de deelnemers om een bijdrage in de vorm van
een presentatie.
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College overzicht 2013
De collegereeks heeft vijf bijeenkomsten.
24 januari

Het recht van het
sterkste verhaal

7 februari

De tucht van de
markt

7 maart

‘Sportief
burgerschap’

28 maart

Leren leven als
gelijken

18 april

Presentaties

Over de bronnen van het moderne rechtsbestel, de
verhouding tussen recht en macht, het rechtsbesef als
bakermat van wetenschappelijk denken en de grenzen van
procedures.
Over de markt als scheidsrechter, rechtse en ook linkse
pleidooien voor meer marktwerking, de begrenzing van
markten door staten en middenveld.
Over de rechtsorde als basis voor de democratie en de
overlegcultuur, over populisme en de grenzen van
volkssoevereiniteit.
Over gelijkheid op microniveau, de angst voor
vrouwenrechten, de anti-autoritaire revolutie, training in
‘sportieve omgangsvormen’, de veiligheid van tradities en
grenzen aan persoonlijke bevrijding.

Docenten
Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de
Universiteit Twente. Hij is vooral bekend als intellectueel die zich laat
horen in maatschappelijke discussies. In zijn werk ligt de nadruk op de
sociale filosofie, met als centrale thema’s ontwikkelingshulp, welzijnswerk,
schaarste en technologie. Enkele van zijn publicaties zijn Met alle geweld
(2008) en De utopie van de vrije markt (2010). In 2011 werd hij benoemd
tot Denker des Vaderlands.
Nico Koning (1950) is andragoloog. Hij doceert filosofie en ethiek aan de
Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. Daarnaast is hij docent economie en filosofie in het
volwassenenonderwijs. Hij levert bijdragen aan het publieke debat op het
gebied van sociale vraagstukken.

Literatuur
Het studiemateriaal bestaat uit de conceptteksten voor een geplande publicatie over ‘beschaafde
botsingen’.
Certificaat
Het bestuur van de Kring Andragologie reikt een certificaat uit aan de deelnemers die de volledige
reeks hebben gevolgd, als een teken van andragologische kwaliteit.
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Praktische zaken
Data donderdag 24 januari, 7 februari, 7 maart, 28 maart en 18 april.
Tijden alle colleges: 18.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Roeterseilandcomplex, zaal E 0.07, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam.
Prijs: € 175,- voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging en donateurs van de Kring
Andragologie. € 225,- voor niet-leden.

Inschrijven
Stuur een e-mail naar andragologie@uva.nl o.v.v. ‘Modernisering’, met uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.
Betaling uitsluitend vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang) op rekeningnummer 5683762 van
Kring Andragologie o.v.v. ‘Achterhuis 2013’ en uw naam.
N.B. U kunt uw deelname niet annuleren. Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten komen.

Organisatie
Deze collegereeks wordt georganiseerd door de Kring Andragologie.
Let op: nieuw adres! Bibliotheek en onderwijssecretariaat, kamer 3.10, UvA-gebouw
Valckenierstraat 65-67, 1018 XE Amsterdam. tel: 020 5255880, bgg: 020 6904997.
email: andragologie@uva.nl

www.uva-alumni.nl/andragologie
www.andragologie.eu
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