
 
Dutch University College - Nieuwsbrief juli 2012 

Geachte lezer, 

Na een voorspoedige start vanuit onze nieuwe locatie (zie onder), berichten wij u in deze 

Nieuwsbrief van juli 2012 weer enkele ontwikkelingen: 

ALGEMEEN: 

1) Door een samenwerkingsovereenkomst met Boekenservice.nl kunnen deelnemers aan de 

trainingen, huiskameracademie, studieprogramma's afstandsonderwijs, direct hun boeken 

bestellen via de website www.dutchuniversitycollege.boekenservice.nl (zie ook de verwijzing 

bij 'links' op onze website). 

2) Samenwerking met Life University - www.lifeuniversity.nl - in het kader van de opleiding tot 

Eclectisch GezondheidsBegeleider (EGB). DUC zal een aantal van de modules uit de trainingen 

verzorgen in deze opleiding. Er wordt een nieuw studieprofiel opgezet voor 1 – 1 � jaar.  

De afgestudeerde EGB-ers kunnen zich aansluiten bij de Stichting GezondheidsBegeleiding 

Nederland (SGBN) – www.sgbn.nl  

3) Er is aan DUC een Plan of Co-operation voorgelegd door de Hungarian Ayurveda Medical 

Foundation PUO op het gebied van Engelstalig Afstandsonderwijs – www.ayurveda.hu.  

4) Onder de menuknop "Academica" is een nieuw artikel opgenomen onder de titel 

“De wijsheid van de Veda’s en haar praktische toepassingen”, door DUC-Assistant Professor en 

Fellow Kush Visser.   

5) Op de DUC-website is, in verband met de onder 3) genoemde samenwerking, een menuknop 

‘General Information’ en twee subknoppen opgenomen. Daarmee is de website toegankelijker 

geworden voor Engelstalig-sprekende studenten. 

6) Dutch University College staat met een nieuwe pagina op Facebook.  

7) Zowel op Facebook als op de website-pagina ‘Algemene Informatie’ wordt binnenkort een 

YouTube-filmpje geplaatst. In dit filmpje geeft Will Dubbeling een toelichting op de 

ontwikkelingen van DUC vanaf september 2004. 

Ook de de verwijsknoppen LinkedIn en Facebook worden op de pagina ‘Algemene Informatie’  

en andere pagina’s geplaatst. 

 



TRAININGEN:  

http://www.dutchuniversitycollege.nl/onderwijs/trainingen/1 

* De geaccrediteerde reguliere 4-daagse DUC-Training 'DSM IV in de praktijk' voor het najaar 

van 2012, voorjaar 2013 en najaar 2013 zijn inmiddels volgeboekt. Ook de extra 

geprogrammeerde training in het voorjaar van 2013 is al weer vol. 

Tevens gaat deze training als 'in-company' weer van start bij het Boswijk Instituut en voor de 

eerste keer ook bij het Upledger Instituut. 

* Voor de geaccrediteerde 6-daagse training 'Relatietherapie in de praktijk', voorjaar 2013, 

kan men zich vanaf heden inschrijven.  

* De geaccrediteerde 10-daagse training 'Primair Medische Kennis/Medische Basiskennis' zal 

op nog nader te bepalen data in het voorjaar 2013 in Deventer weer van start gaan. 

Er zijn plannen om een volledig nieuwe geïntegreerde training ‘Medische en Psychosociale 

Basiskennis’ te ontwikkelen. Er wordt door een landelijke werkgroep een concept-programma 

uitgewerkt. DUC zal hierop ‘aanhaken’ met voorstellen en programmatische invulling. 

 

* Vanaf april 2012 kan eveneens worden ingeschreven voor de nieuwe geaccrediteerde 

training 'Sociale Psychologie van Veranderen'. Deze training gaat in september 2012 van start 

in de nieuwe locatie: Het Koetshuis - Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg 89 te Wilp (Gld.). 

Alhoewel deze training primair bedoeld is voor coaches, counselors, therapeuten en 

begeleiders, kunnen ook geschoolde geïnteresseerden aan deze cursus deelnemen. 

Onder meer komen aan de orde: hoe 'het zelf' een rol speelt in de omgang met anderen, wat 

de invloed is van gender-identiteit, en hoe om te gaan met 'lastige mensen' en mensen die 

weerstand tegen verandering vertonen. 

De nadruk ligt op de eigen rol als coach/begeleider, maar ook komt ruim aan bod wat mensen 

in het algemeen beweegt en beïnvloedt in interactie. 

*In het najaar 2012 of voorjaar 2013 hopen wij te kunnen starten met de training 'Effectief en 

efficiënt communiceren'. Bedoeld voor coaches en trainers. 

 

HUISKAMERACADEMIE:  

http://www.dutchuniversitycollege.nl/huiskameracademie/7 

Nieuw is de zogenaamde "Huiskameracademie". Voor een kleine groep 

geïnteresseerden worden kerncursussen aangeboden in de avonduren.  

Locatie: het Tuinmanshuis - Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg 89 te Wilp (Gld.).  

* De eerste kerncursus (lees/studiegroep) start op dinsdagavond 11 september 2012 om 20.00 

uur. Gedurende 6 avonden wordt het thema 'Levenskunst, wijsheid en spiritualiteit' 

behandeld door de filosoof Drs. Pieter van Hoek. 

 



* De tweede kerncursus "Dromen – contact met de onderstroom van je leven" omvat 3 

avonden en wordt verzorgd door de klinisch psychologe Drs. Ada de Boer. Start op dinsdag 2 

oktober 2012 om 19.30 uur.  

 

AFSTANDSONDERWIJS: 

http://www.dutchuniversitycollege.nl/onderwijs/afstandsonderwijs 

* Voor degenen die graag thuis een zelfstudie willen volgen wijzen wij op onze 1-jarige 

studieprogramma's 'Vedische Studies' en (Engelstalig) 'Vedic Sciences'. Verder voor 

beroepsbeoefenaren in de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg de 2-jarige 

verdiepingsstudie 'Praktische/Toegepaste Psychologie'.  

**NIEUW: 1 � jarig studieprogramma ‘Consultant Vedische Astrologie’ en ‘Consultant Vedic 

Astrology’. 

n.b. voor de Engelstalige studieprogramma’s zie menuknop ‘distance education’. 

 

OPLEIDINGEN:  

http://www.dutchuniversitycollege.nl/onderwijs/opleidingen/6 

* Sinds kort faciliteren wij via onze website 2 geaccrediteerde opleidingen: 'Leraar 

Transcendente Diepte Meditatie' en 'Consultant Vedische Astrologie'. Men studeert 2 jaar bij 

het desbetreffende opleidingsinstituut. Na afloop van de studie wordt een duo-certificaat 

uitgereikt. De studies vallen onder de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut en 

staan onder auspiciën van Dutch University College.  

 

LEZINGEN: 

http://www.dutchuniversitycollege.nl/lezingen/2	  

* In samenwerking met de de Bibliotheek Brummen/Voorst worden in het seizoen 2012 – 2013 

een viertal lezingen georganiseerd in de Bibliotheek Twello, Marktplein 11, Twello. 

- Lezing ‘Persoonlijk Leiderschap – bewust worden, bewust zijn, bewust doen’, door Jhr. 

Bert-Jan Peter van der Mieden (vertrouwens- en relatie-expert). 

Woensdag 5 september 2012, aanvang 20.00 uur, entree euro 8,50. 

- Lezing ‘Karakterstijlen – psyche, persoonlijkheid en lichaam’, door Hanneke Verhulst  

(lichaamsgericht therapeut/trainer). 

Woensdag 21 november 2012, aanvang 20.00 uur, entrée euro 8,50. 

 

Voor alle informatie en aanmeldingen verwijzen wij naar onze website 

www.dutchuniversitycollege.nl. 

 

 



BESCHOUWING:  

http://www.dutchuniversitycollege.nl/publicaties 

GODSDIENST IN DE HEDENDAAGSE CULTUUR 

1. Godsdienst voor autonome mensen 

In de moderne westerse cultuur was de mens onmiskenbaar maat van alle dingen. Hij was 

autonoom en kon zijn eigen weg bepalen. Hij kon werken aan zijn zelfvoltooiing. De 

beheersing van de materie in de techniek, van de samenleving en van de geest in de 

menswetenschappen, en van de normen en idealen in de ideologiekritiek droeg hieraan bij. 

Het werktuig voor deze vormen van beheersing was de kritische rede. Het doel van bevrijding 

stond echter niet duidelijk vast, want positief klonk het abstract, bijvoorbeeld als “ware 

vrijheid”, “algemene humaniteit”, en alleen negatief konden concrete onmenselijke situaties 

worden afgewezen. Subject van deze zelfvoltooiing was de mens als afgegrensd subject, de 

burger van Hegels Rechtsfilosofie, vlees geworden in de bewoners van de westerse 

democratieën. 

 

Godsdienst vervulde in deze cultuur een therapeutische functie, namelijk troost in 

vervreemdende ervaringen waarvoor geen andere oplossing bestaat (zoals lijden), en de vraag 

naar een persoonlijke stellingname ten opzichte van God. Zo’n godsdienst is een privé-

aangelegenheid. Hierdoor ontstonden tientallen groepen en mengvormen met andere 

godsdiensten. Er heerste grote tolerantie. Deze godsdienst als therapeutische functie is nuttig, 

maar ongevaarlijk. Want als element van de cultuur heeft hij nauwelijks invloed; hij is 

teruggedrongen naar de culturele marge. 

 

Nu is de keuze van de westerse mensen voor wetenschap en techniek uiteindelijk niet 

rationeel te verantwoorden. Tegenover de onzekerheden van het bestaan maken mensen 

intuïtief een keuze. De westerse keuze viel op de beheersing van de wereld met behulp van de 

berekenende rede, die concreet gestalte kreeg in de economie van de vrije markt, de 

verzorgingsstaat en de efficiënte wetenschapsbeoefening. De uiteindelijke norm voor de 

waarde van alles werd het nut ervan. Het is de vraag of de keuze voor het primaat van 

wetenschap en techniek niet ten koste ging van andere menselijke mogelijkheden, zoals de 

godsdienstigheid. 

 

Het probleem dat westerse denkers hadden (en nog hebben) met godsdienst, is gelegen in zijn 

fundamentele eis tot heteronomie. Deze eis strookt niet met het streven naar autonomie.  

 

 

 



Want in de godsdienst heerst heteronomie. Pas wanneer mensen zich stellen onder goddelijke 

geboden en taboes, wordt hun de verlossing aangeboden van persoonlijke bevrijding van het 

kwaad, van vergeving van zonden en uiteindelijk van harmonie in de gehele kosmos. Maar de 

keuze om zich onder die heteronomie te stellen, is een autonome keuze! Toch blijft ze voor 

westerlingen moeilijk. 

 

De moeilijkheid wordt vergroot door het symbolisch karkater van de godsdienstige normen en 

idealen. Redelijke argumenten hebben er weinig vat op. Er lijken verschillende interpretaties 

tegelijk mogelijk van één norm of gebod, of van een ideaal. Het probleem wordt nog vergroot, 

zodra symboliek wordt erkend als uiting van de relatie met iets transcendents. Deze 

moeilijkheden blijken echter ook te bestaan ten aanzien van de moderne idealen van 

autonomie en zelfverwerkelijking. 

 

Het lijkt er uiteindelijk op, dat godsdienst voor de moderne westerling geen volwaardige 

houding meer kan zijn. Toch stelden we al vast, dat godsdienst mede verandert door de 

culturele ontwikkeling. Godsdienst als radicale heteronomie afschilderen is wellicht wat te 

eenvoudig. Binnen de meeste hedendaagse godsdiensten bestaat toch de eis van voortdurende 

verantwoording, dus van voortdurende persoonlijke instemming met geboden of verboden en 

van redelijke afweging van omstandigheden. Juist de critici van de godsdienst hebben het altijd 

voorgesteld, alsof godsdienstige mensen hun persoonlijke verantwoordelijkheid inruilden voor 

een domweg uitvoeren van wetten. De hedendaagse wereldgodsdiensten vragen toch een 

voortdurende persoonlijke keuze. 

 

Deel 2 ‘Godsdienst als cultuurkritiek’ volgt in een volgende DUC-Nieuwsbrief.  

(Ontleend aan “Godsdienstfilosofie” van Dr. Frans Jespers en geredigeerd door Will Dubbeling.) 
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