Andragologie
Immigratie en integratie
Zeven filosofische colleges met Hans Achterhuis en Nico Koning
januari - april 2017

Willen we integreren?




Hoeveel ruimte kunnen en willen we geven?
Hoe maakbaar zijn processen van migratie en
integratie voor ‘veranderkundigen’?
Hoe pareren we polarisatie?

In deze nieuwe filosofische collegereeks van Hans
Achterhuis en Nico Koning kunt u meedenken over
grenzen, migranten, vluchtelingen, integratie, polarisatie,
botsende beschavingen, culturele identiteit, e.d.
Vlucht is een bijzondere vorm van migratie.

Migratie is van alle tijden. Vluchten ook. Ook mededogen is er altijd geweest.
Maar nu hebben velen het gevoel overspoeld te worden. Is dat gevoel ook van alle tijden?
Gevoelens komen niet vanzelf. Op welke feiten stoelt dit gevoel?
Wat zijn de kansen en de risico’s van grootschalige migratie?
Migratiestromen en integratieproblemen roepen zowel ruimhartigheid en mededogen op als
angst en woede. Wat is onze reactie op deze reacties? In het bijzonder: hoe gaan we om met
politieke woede?
Een collegereeks voor iedereen die mee
wil denken en/of iets nieuws wil horen
over onze veranderende wereld. En
iedereen die die veranderingen wil
begrijpen en mogelijk enigermate
beïnvloeden - als burger en/of als
’veranderkundige’

Programma
Het adagium ‘de boel bij elkaar houden’ is nog niet zo lang geleden geformuleerd als een politieke
opdracht. Inmiddels komt het in verschillende opzichten meer aan op ‘de boel bij elkaar brengen’.
Vergelijken
Om de processen migratie en integratie goed te begrijpen is enige verdieping in migratiegeschiedenis
onontbeerlijk. Daarbij maken we twee soorten vergelijkingen en letten op
(1) overeenkomsten en verschillen tussen processen van nu en vroeger, en
(2) manieren waarop deze praktijken en ervaringen in verschillende landen sterk uiteenlopen.
Is er een best practice te beschrijven?
Modernisering en migratie
We relateren de empirische gegevens over migratie aan de moderniseringstheorie die we hebben
geschetst In De kunst van het vreedzaam vechten. Dat betekent o.a.
(1) dat we zowel migratie als integratie interpreteren als mimetisch processen,
(2) dat ontsnappingen en ontgrenzingen inherent zijn aan modernisering,
(3) dat migratie steeds vaker het karakter heeft van vlucht uit een verticale orde,
(4) dat integratieproblemen deels te maken hebben botsingen tussen beschavingen, en
(5) dat die botsingen steeds vaker samenhangen met fricties tussen een verticale en een horizontale
beschavingsorde.
Maakbaarheid
De discussies over vluchtelingen gaan voor een groot deel over maakbaarheid op 5 niveaus die
betrekking hebben op 5 fasen van het vluchten:
1. Kunnen we de noodzaak om te vluchten wegnemen, dus oorlogen beëindigen?
2. Kunnen we vluchtbestemmingen beïnvloeden?
3. Kunnen we buitengrenzen effectief controleren?
4. Kunnen we de opvang aan?
5. Kunnen we op langere termijn de
integratie-opgave aan?
Schaffen wir das?
Deelnemers in deze discussie
verschillen sterk in hun oordeel
m.b.t. de vraag wat we wel en wat
we niet kunnen (maken). We
toetsen een paar spraakmakende
antwoorden hierop, b.v. van
Lukassen en van Scheffer.
Politieke woede
Integratie is een tweezijdig proces en vraagt tegemoetkomingen van twee kanten. Aan beide kanten
ontstaan dan frustraties. In moderne samenlevingen worden frustraties eerder vertaald in actieve
woede dan in lijdzame berusting. Zo brengt een moderne open samenleving twee soorten
antimoderne woede voort. Aan beide kanten komen gewelddadige ontsporingen voor. Herkenning
van deze processen is omwille van de lieve vrede noodzakelijk.
Deze collegereeks
In deze reeks gebruiken we het boek De kunst van het vreedzaam vechten. Dit boek is deels ontstaan
uit voorgaande collegereeksen in de Kring Andragologie. We lezen en bespreken in zes colleges een
aantal passages plus enkele nieuwe teksten. Voor de zevende bijeenkomst vragen we de deelnemers
om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Bovendien kan ieder bij elk college
materiaal uit de actualiteit inbrengen, waaraan we de theoretische exercities kunnen toetsen.
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Overzicht colleges 2017
De collegereeks heeft zeven donderdagavondbijeenkomsten
12 januari

Nationale identiteit

Over het ontstaan van nationale identiteiten en de
bepalende factoren van een sterke identiteit

2 februari

Migratiegeschiedenis

Historische vergelijkingen van migratie en vlucht

16 februari

Mimese en migratie

2 maart

Ontsnappingen

16 maart

Maakbaarheid

30 maart

Politieke woede

13 april

Presentaties

Antropologische analyse van processen achter
oude en nieuwe migratie
Over processen van ontworsteling aan een
verticale orde en van identiteitsrelativering
Over problemen van begrensde maakbaarheid op 5
fronten
Over identiteitspolitiek en populisme

Literatuur
Enkele hoofdstukken uit: Hans Achterhuis en Nico Koning: De kunst van het vreedzaam vechten,
Leminiscaat, Rotterdam 2014, plus enkele artikelen die zullen worden verstrekt.
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.

Docenten
Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de
Universiteit Twente. Hij is vooral bekend als sociaal filosoof die zich laat
horen in maatschappelijke discussies, met als centrale thema’s
welzijnswerk, utopie, technologie en geweld. Enkele van zijn publicaties
zijn Met alle geweld (2008) en De utopie van de vrije markt (2010). Van
2011-2103 was hij (de eerste) Denker des Vaderlands. Zie
www.hansachterhuis.nl

Nico Koning (1950) is andragoloog. Hij doceert filosofie en ethiek aan de
Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. Daar geeft bij ook trainingen in het leiden van
socratische gesprekken. Hij levert bijdragen aan het publieke debat op
het gebied van sociale vraagstukken. Zie www.nkoning.nl

3

Praktische zaken
Data: donderdag 12 januari, 2 en 16 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 april 2017.
Tijden alle colleges: 18.00 - 21.00 uur.
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam,
Zaal REC B 2.02.
Prijs voor de gehele reeks: € 460,Leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging en de Kring Andragologie € 420,Studenten studieverenigingen speciale prijs (enkele plaatsen).

Inschrijven.
Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam
www.alumni.uva.nl/andragologie of bij de Kringwebsite www.andragologie.org met deze link.
Betaling uitsluitend vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang) op rekeningnummer
NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. ‘Achterhuis 2017’ en uw naam.
U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor de collegereeks. Mocht u
onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u uw betaling tot 14 dagen voor de start terugontvangen.
Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger sturen, ook indien u een enkele keer
verhinderd bent.

Organisatie.
Deze collegereeks wordt georganiseerd door de Kring Andragologie.
Secretariaat:
Universiteit van Amsterdam
Valckenierstraat 65-67, kamer B.63
1016 XE Amsterdam.
tel: 020 5255880, bgg: 020 6904997.
www.uva-alumni.nl/andragologie
www.andragologie.org
e-mail: andragologie@uva.nl
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