Kring Andragologie
Publieksevent op 9 oktober 2014
Hans Achterhuis en Nico Koning
De Kring Andragologie organiseert een publieksevent met Hans Achterhuis en
Nico Koning naar aanleiding van hun nieuwe boek:

De kunst van het vreedzaam vechten
Sprekers: Hans Achterhuis en Nico Koning.
Moderator: drs. Henk Wesseling.
Plaats: REC-M 1.02, Plantage Muidergracht 12,
Amsterdam
Tijd: 19.30 - 22.00 uur.
Ontvangst met thee/koffie vanaf 19.00 uur.
Toegang: € 5,-. Studenten gratis.
Aanmelden: andragologie@uva.nl
U ontvangt een bevestiging; het aantal plaatsen is
beperkt.

Hoe komt het dat in moderne samenlevingen minder bloed vloeit dan in traditionele?
Zowel strijd als solidariteit zijn zo oud als de mensheid, of eigenlijk veel ouder nog. In een lang
beschavingsproces zijn mensen waarschijnlijk niet meer of minder solidair geworden en ook niet
meer of minder strijdvaardig. Zij hebben wel vaardigheden ontwikkeld die hen in staat stellen
conflicten aan te gaan op een wijze die veel minder bedreigend is dan vroeger.
Moderne samenlevingen zijn gebouwd op die vaardigheden. Het gaat om het vermogen tot
gereguleerde confrontaties, waarbij mensen - als elkaars gelijken - onderworpen zijn aan disciplines
die hun verhoudingen regelen. Mondigheid is een essentieel bestanddeel ervan. Wij kunnen
procederen, concurreren, onderhandelen, argumenteren, betogen, campagne voeren, sportieve
competities aangaan.
Achterhuis en Koning op deze avond over De kunst van vreedzaam vechten.
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).

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.

