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Programma :  De kunst van het verstaan 
13-17 juli 2022 
 
Woensdag 
13 juli  

De aard van onze drijfveren 

09.45 uur Aankomst met koffie/thee 

10.30 uur Welkom en voorstellen; 
Wat onderscheidt ons en wat verbindt ons? 

11.15 uur Koffie/thee 
11.30 uur Inleidend college over De kunst van het Verstaan: 

Over zingeving, betekenis en waardigheid. 
 

12.30 uur Lunchbuffet 

14.00 uur Interactief college en onderzoek: 
Wat is de aard van onze persoonlijke drijfveren als we kijken naar ons 
persoonlijke leven en de samenleving waar we deel van uit maken?  
 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Lezing Francis Fukuyama  
Over de rol van identiteit in onze democratie, opgenomen in 2019, Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
 
 
 
 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 
20.00 uur Uitwisseling en reflectie: 

Op welke wijze heeft de inhoud van deze eerste dag ons aan het denken 
gezet?  

21.30 uur Aan de bar 

 
Donderdag 
14 juli 

Gelijk respect: een schijnbare tegenstelling 

07.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur College: 
Over het probleem van verstaanbaarheid als het gaat om essentiele verschillen 
tussen mensen onderling en groeperingen.  

11.00 uur Koffie/thee 
11.15 uur Interactief college over de houding van gelijk respect. 

Iedere universele erkenning moet tegelijkertijd gaan over erkenning van ieder 
individu. Is dit mogelijk?  

12.30 uur Lunchbuffet 
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14.00 uur Onderzoek naar verstaanbaarheid.  
Welke weerstand kennen we als het gaat om het verstaan van de ander?  

15.30 uur Koffie/thee 
15.45 uur Uitwisseling over onze mogelijkheden m.b.t. de Kunst van het 

verstaan: inlevingsvermogen, verbeeldingsvermogen, compassie, luisteren en 
spreken. 
 
 

17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 
20.00 uur Documentaire: Oliver Sacks, His own life.  

Sacks is ’s werelds beroemdste neuroloog; een innemende, onconventionele en 
briljante wetenschapper.   
 
 
 

21.30 uur Aan de bar 
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Vrijdag 
15 juli 

Identiteit: een kwestie van aannames en overtuigingen? 

07.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur College: Vorming van identiteit 
En de waarde die we daaraan hechten.  
 

11.00 uur Koffie/thee 
11.15 uur Interactief college: Polarisatie: 

Op welke wijze kan identiteitsdenken polariserend werken? 
 

12.30 uur Lunchbuffet 
14.00 uur Gesprek en uitwisseling: hoe omschrijven we onze eigen identiteit? 

over aannames en overtuigingen 
 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Schrijven van persoonlijke narratieven.  
17.00 uur Aan de bar 

18.00 uur Diner 

20.00 uur Speelfilm  
Wordt nader bekend gemaakt.  

21.30 uur Aan de bar 

 
Zaterdag 
16 juli 

Tweedeling in de samenleving: een appel op ons inlevingsvermogen 

07.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur College: Identiteitspolitiek,  
Over nationalisme en radicaal gelovigen  
 

11.00 uur Koffie/thee 
11.15 uur Interactief college: aspecten van tweedelingen:  

Arm of rijk, hoog of laag opgeleid, rechts of links denken.  

12.30 uur Lunchbuffet 
14.00 uur Nomizo: 

Spelvorm: Nadenken over standpunten waar we het niet mee eens zijn.  
 
 

15.30 uur Koffie/thee 

15.45 uur Uitwisseling en beeldende verwerking van de inhoud van deze dag.   

17.00 uur Aan de bar 
18.00 uur Diner 

20.00 uur Documentaire: Descending the mountain  
Precies 50 jaar nadat magic mushrooms officieel verboden werden, zetten 
psychiater Franz Vollenweider en Zen meester Vanja Palmers een legaal 
wetenschappelijk experiment op. In een klooster op de top van Mount Rigi in 
Zwitserland nemen ervaren Zen beoefenaars die nog nooit drugs hebben 
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gebruikt de magische paddenstoelen. Wat zegt het gebruik van deze middelen 
over ons als mens, met name wanneer het gaat om verlangen.   
 

21.30 uur Aan de bar 

 
Zondag 
17 juli  

Positieve betrokkenheid, genegenheid en loyaliteit 

07.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur College: Belangrijke levensmomenten. 
Over de ander en ik.  
 

11.00 uur Koffie/thee 
11.15 uur Uitwisselin: 

Reflecties en presentaties op het thema  
12.30 uur Lunchbuffet 

Aansluitend Afsluiting.  

 
 


