
 
Dutch University College - Nieuwsbrief oktober 2012 

Geachte lezer, 

Wij berichten u in deze Nieuwsbrief van oktober 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) Toegetreden tot de DUC-Advisory Board: Dr. Maria Oberkamp, Dr. Ivan Szalkai, Dr. Istvan 

Riesz, uit Budapest, Hongarije. Zij zullen zich speciaal bezighouden met advies op het gebied 

van Afstandsonderwijs - Ayurvedic Health Care. 

3) Op 14 september 2012 is benoemd tot DUC-Assistant Professor, Mr. Kush Visser MA Law. 

Hij zal zich verder bezighouden met Afstandsonderwijs-studieprogramma’s in de Vedische 

Wetenschappen. 

4) Via www.freemusketeers.nl kunt u het nieuwe boek van Drs. Neletta van Heuven  

“Ons Januslot” bestellen. Het boek sluit prachtig aan bij de komende DUC-lezing 

“Karakterstijlen” op 21 november 2012 (zie onder bij ‘Lezingen’).   

5) Will Dubbeling maakt sinds kort deel uit van de Raad van Advies van Opleidingsinstituut 

‘Coachen in de Zorg’. 

 

TRAININGEN:  

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

* Voor de geaccrediteerde reguliere 4-daagse DUC-Training 'DSM IV in de praktijk' wordt 

wegens grote belangstelling, in het najaar 2013 nog een extra traject ingezet. Data volgen op 

de website. 

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

kan men zich nog 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. DUC zal hierop ‘aanhaken’ met voorstellen en programmatische 

invulling. 

* Vanaf heden kan eveneens worden ingeschreven voor de nieuwe geaccrediteerde training 

'Sociale Psychologie van Veranderen'. Deze training gaat in februari 2013 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 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 is van start gegaan. Er doen 9 enthousiaste deelnemers mee.  

* De tweede kerncursus "Dromen – contact met de onderstroom van je leven" omvat 2 

avonden en wordt verzorgd door de klinisch psychologe Drs. Ada de Boer. Data: dinsdag 12 

februari en 5 maart 2013 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'. Het nieuwe studieprogramma “Sociale 

& Culturele Studies” wordt binnenkort op de website geplaatst. 

**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 

nog een drietal lezingen georganiseerd in de Bibliotheek Twello, Marktplein 11, Twello. 

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

(lichaamsgericht therapeut/trainer). Woensdag 21 november 2012, aanvang 20.00 uur. 

- Lezing “Gnosis – stromen van Licht in Europa”, door Drs. Peter Huys (Redacteur Rozekruis 

Pers/auteur). Woensdag 20 februari 2013, aanvang 20.00 uur. 

- De 4e lezing volgt op woensdag 17 april 2013. 

 

Voor alle informatie en aanmeldingen verwijzen wij naar onze website 

www.dutchuniversitycollege.nl. 

 

BESCHOUWING:  

http://www.dutchuniversitycollege.nl/publicaties 

GODSDIENST IN DE HEDENDAAGSE CULTUUR 

In de vorige DUC-Nieuwsbrief hebben wij deel 1 ‘Godsdienst voor autonome mensen’ 

beschreven. 

Deel 2 ‘Godsdienst als cultuurkritiek’  

We kunnen niet alleen uit het bovenstaande concluderen, dat godsdienst er in de hedendaagse 

westerse cultuur anders uit is gaan zien vanwege de druk van de moderne tijd. Dat 

verschillende godsdiensten parallel met de cultuur een unieke ontwikkeling hebben 

doorgemaakt. Maar bovendien kunnen we wijzen op crisisverschijnselen in deze cultuur en op 

een andere plaats die godsdiensten kunnen krijgen. Wanneer we godsdienst beschouwen als de 

maximale inspanning van mensen om boven hun natuur uit te komen, is godsdienst de hoogste 

culturele positie.  

Allerlei culturele elementen gaan op den duur tot de “tweede natuur” van mensen behoren, 

maar godsdienst ontsnapt hier min of meer aan.  

 



En wel omdat de kern van godsdienst, het maximum waar godsdienst naar streeft telkens weer 

een nieuw cultuurgebonden verstaan toelaat. We zouden kunnen stellen dat de kern van 

godsdienst zodoende bovencultureel is, maar dat de verschillende cultuurgebonden symbolen 

en hun interpretaties kunnen verharden tot ideologische elementen. Het is dus zinvol om het 

onderscheid te maken tussen kern en bijzaken van godsdienst, want de kern blijft geldig, 

terwijl de bijzaken cultureel zwaarder belast zijn en op den duur overbodig worden. De kern 

van godsdienst ligt opgesloten in de traditie van mythen en symbolen, omdat die kern niet 

beter uitgedrukt kan worden. In de kern van de meeste godsdiensten vinden we de 

overtuiging, dat natuur en cultuur nog niet heilig zijn, dat ze het nog moeten worden. 

Hierdoor is godsdienst een cultuurkritische instantie. 

Juist nu de moderne westerse cultuur in een crisis is geraakt, verdient de plaats van de 

godsdienst opnieuw overweging. Het moderne beheersingsdenken is immers onder zware 

verdenking komen te staan nu economie en politiek vrijwel onbestuurbaar hun eigen gang 

gaan. Ze leiden niet tot verdere zelfbevrijding van de mens, maar tot grotere vervreemding. 

In hedendaagse filosofische stromingen, zoals het structuralisme en de kritische theorie, heeft 

men afscheid genomen van het moderne subject. Dat was toch te zeer vereenzelvigd met het 

burgerlijk individu. Maar waar moet het nu heen? Terug naar de natuur is uitgesloten, want dat 

heeft als paradoxaal uitgangspunt zoiets als een kritische naïviteit. De kritische zin behoort zo 

grondig tot onze westerse tweede natuur, dat hij nauwelijks ongedaan gemaakt kan worden. 

Het westen zou een belangrijk niveau van menselijkheid opgeven als de kritische zin verloren 

ging. Een andere oplossing die in verschillende denkrichtingen verschijnt is pluralisme en 

tolerantie. Hier achter steekt een waarheidsrelativisme: niemand weet echt waar het heen 

moet met de mens en zijn cultuur, dus alle interessante pogingen zijn even geldig. De risico’s 

hiervan zijn enorm. Ook kritischer filosofieën zoals de consensustheorie van Habermas of het 

Amerikaanse pragmatisme kunnen weinig richting wijzen voor de cultuur. 

In deze situatie kan godsdienst een positieve bijdrage leveren vanwege zijn ingebouwde 

cultuurkritiek. Vanwege zijn mythen en symbolen kan godsdienst culturele verworvenheden en 

waarden ontmaskeren als ideologieën. Dit veronderstelt wel, dat godsdienst zelf ook open 

moet staan voor voortdurende hervorming. Want godsdienstige uitingen zijn zelf ook in hoge 

mate cultuurbepaald. Kritiek op godsdienst is mogelijk vanuit godsdienst zelf, of vanuit de 

godsdienstfilosofie. Dit is een typisch moderne mogelijkheid van kritiek, die pas in de periode 

van de Verlichting is ontstaan. Deze kritiek vraagt steeds om het niet eenvoudig onderscheid 

tussen kern en bijzaken van de godsdienst. Een norm hiervoor lijkt me de ruimte die in een 

godsdienst bestaat voor het transcendente.  

 

 

 



Dus niet iedere vorm van godsdienst is zonder meer geschikt om in de moderne westerse 

cultuur te functioneren als ideologiekritische instantie.  

Wanneer een concrete godsdienst bijvoorbeeld teruggebracht wordt tot een afgebakende 

ethiek of tot een dogmatisch systeem van geloofwaarheden, zonder ruimte voor het heilige, 

ontbreekt er iets wezenlijks. Dit geldt eveneens voor een individualistische opvatting en 

beleving van godsdienst. 

Een andere hedendaagse eis aan de godsdiensten is de onderlinge dialoog. De versmelting van 

de culturen en de voorlopige dominantie van de westerse cultuur vragen om een krachtig 

antwoord vanuit de samenwerkende godsdiensten. Van de ene kant valt ook hier al een zeker 

versmeltingsproces waar te nemen, maar van de andere kant is het maar de vraag of dit nodig 

of wenselijk is. 

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