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 COLLEGEREEKS 

Omgaan met ressenti-
m ent 

                    Oktober – december 2020  
 

Vijf filosofische colleges  van N ico 
Koning i.s .m . H ans Achterhuis , 
Paul Oom en, Stijn S ieckelinck, 
Jeroen Oom en en W ytske Ver-
steeg 

(ook online te volgen)  
 

Deze colleges s tonden gepland in het voorjaar 2020, maar hebben wij vanwege het Corona-virus  uitgesteld naar najaar 2020. 
Volg de colleges online OF volg de colleges op locatie H uis  van de W ijk Buitenveldert 

(m axim aal aantal deelnemers in lokaal 15 personen, uiteraard m et inachtnem ing van 1,5 m eter afstand). 

 

 
W aarom zouden we m oeten nadenken over ressentiment? 

 
Ressentim ent is  gestolde onvrede . Oud zeer dat opnieuw boven kom t.  
Gezeur waaraan je het liefst voorbijgaat, al je het zelf niet voelt. 
Maar wat als het toch overal de kop opsteekt? 
 
S inds N ietzsche het begrip ressentim ent in de filosofie introduceerde, heeft het woord een 
negatieve klank . H et wordt verbonden m et rancune, wrok en afgunst. Tegenwoordig wordt 
het enerzijds  vaak verbonden m et populism e en anderzijds m et religieus extrem ism e. 

 
          W at is  er mis  m et ressentim ent? 

 
 Is  ressentim ent een herkenbaar gevoel? 
 Begrijpt u het ressentiment bij anderen? 
 H oort ressentiment bij bepaalde bevolkingsgroepen? 
 H oe kunnen we reageren op individueel of m assaal opborrelend ressentiment? 
 H oe kunnen we als  veranderkundigen die reacties  op een ‘hoger’ niveau brengen? 
 
In deze nieuwe filosofische collegereeks m et veel sprekers  die zich intensief m et dit soort vragen hebben 
beziggehouden, kunt u m eedenken over een oude kwestie. Maar die kwestie is  de afgelopen jaren wel steeds 
dringender geworden. Mensen geven  
uiting aan onbehagen vanuit een opeenstapeling van frustraties. W at doen we daarm ee? 
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Programm a 
 

Ressentim ent als sociaal-psychologisch m echanism e 
H et gaat er in de eerste plaats  om het bas ism echanism e te begrijpen achter de vele uitings-
vorm en.  Letterlijk verwijst de term  naar iets  ‘opnieuw voelen ’ of ‘terugvoelen ’. H et gaat om 
weggeslikte em oties die eerder geen uitweg of uitingsvorm konden vinden. Dat zijn geen po-
s itieve em oties  als  vreugde of verwondering, want die worden niet weggeslikt. W el om  nega-
tieve em oties  als  angst en verdriet en vooral afkeer en boosheid. Door m achteloosheid  wor-
den m et nam e de uitingen van afkeer en woede gerem d. Op zichzelf lijkt er niets  m is  m ee dat 
die gevoelens uiteindelijk toch boven kom en. 
Om dat het om  gevoelens gaat die eerder geblokkeerd waren en lange tijd zijn opgespaard, 
kunnen ze gaandeweg vervorm d worden en dan m akkelijkere uitingsvorm en 
zoeken m et makkelijkere tegenstanders . Dan werkt het als  een gif, ook om dat 
het een mim etisch effect heeft, dus besm ettelijk is . 
Maar ressentim ent kan ook dichter bij het oorspronkelijke gevoel blijven en 
dan een bron worden van rechtzetting en duurzam e em ancipatie .  
S jaak Koenis : Ressentim ent vorm t het ruwe materiaal waaruit zowel recht-
vaardigheidsclaim s als  gefrustreerde rancune kan worden gevorm d.  
 

Misverstanden 
Een goed begrip van het m echanism e wordt geblokkeerd door een aantal veel voorkom ende 
m isverstanden: 

1. Sentim enten worden vaak opgevat als iets wat over je kom t of wat je ondergaat, en 
hoe dan ook een uitdrukkingsvorm  zoekt. M aar gevoelens zijn actieve overtuigingen 
die vatbaar zijn voor toets ing en bijstelling. B .v. angst berust op de overtuiging dat er 
gevaar dreigt, m aar kan wijken als  blijkt dat het gevaar m eevalt of geweken is . Sen-
timenten kunnen op vergiss ingen berusten. Ze zijn toetsbaar. Dat geldt des  te m eer 
voor ressentiment. 

2. Denksystem en als religies  en ideologieën worden vaak opgevat als  bronnen van res-
sentim ent, maar zijn er s lechts de voertuigen van. 

3. Sociaal onwenselijke uitingen van ressentim ent worden vaak tegem oet getreden m et 
pogingen die te sussen en te matigen in de veronderstelling dat dit neutraliserend 
werkt. H et probleem ligt echter niet in de m ate of heftigheid van het sentiment, maar 
in de richting ervan.  

4. Ressentim ent wordt vaak ten onrechte gelijkgesteld aan wrok of wraakzucht. E r is  
zelfs een invloedrijke filosofische traditie, teruggaand op de Grieken, die alle vorm en 
van woede verbindt m et wrok. 

 
Cultuurgeschiedenis 

Om  de ressentim entsm echanism en te begrijpen en om  te ontkom en aan gangbare m isver-
standen hierover, m oeten we wat cultuurhistorische om wegen m aken: 

1. Een korte onts taansgeschiedenis  van de dem ocratie, die niet alleen vrijheidsrechten 
opleverde m aar ook opstandigheid en volkswoede legitiem  maakte. 

2. Een schets  van het civilisatieproces in Europa dat tegelijk bevrijdend en disciplinerend 
werkte 

3. Een terugblik op Reform atie, Verlichting, Rom antiek en socialism e, die em ancipatie 
brachten en tegelijkertijd hindernissen opwierpen voor zelfrelativering , en daardoor 
nieuwe bronnen van ressentim ent schiepen. 

4. Een reconstructie van oudere vorm en van verzet tegen vrijheden , tegen gelijkheid en 
tegen m odernisering. 
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Deze collegereeks 
 

H et thema ligt in het verlengde van de studie over geweldbeteugeling van Achterhuis/Koning 
in De kunst van het vreedzaam vechten. Dat boek is  deels ontstaan uit voorgaande college-
reeksen in de Kring Andragologie. W e bespreken in zes  colleges nu een aantal nieuwe tek-
sten m et nieuwe gedachtegangen, die bouwstenen zijn voor een in 2020 te verschijnen boek 
over politieke woede. Daarnaast gebruiken we teksten van de verschillende inleiders .  B ij de 
achtste bijeenkom st kunnen deelnemers een bijdrage leveren in de vorm van een presenta-
tie. Bovendien kan ieder bij elk collegem ateriaal uit de actualiteit inbrengen, waaraan we de 
theoretische exercities kunnen toetsen. 
 

Overzicht colleges 2020 
 

 
Overzicht colleges 2020  
De collegereeks heeft nog vijf woensdagavondbijeenkom sten m et vier colleges van N ico 
Koning, steeds gecom bineerd m et een college van een gastspreker.  
 

21 oktober 
W oede en civilisatie 

Sam envattend overzicht en lijnen naar nu 
Gesprek: balans van ons proces (m et Paul 
Oom en) 

28 oktober  W ereldwoede 
H oe westers  is  volkswoede?  
   (m et W ytske Versteeg en Jeroen Oom en)  

11 november  Radicalism e  
De wortels  van radicalisering  
   (m et Stijn S ieckelinck)  

25 november  Totalitarism e 
De verleidingen van m assabewegingen  
   (m et H ans Achterhuis) 

9 december  Slotcollege Presentaties  van deelnem ers 

 
 

Docenten 
 

 
N ico Koning  (1950) is  andragoloog. H ij doceerde filosofie en ethiek aan de 
H ogeschool van Amsterdam bij de opleiding Maatschappelijk W erk en 
D ienstverlening. Daar gaf hij ook trainingen in het leiden van socratische 
gesprekken. H ij levert bijdragen aan het publieke debat op het gebied van 
sociale vraagstukken. Zie www.nkoning.nl  
 
 

 
 
H ans Achterhuis  (1942) is  em eritus-hoogleraar wijsbegeerte aan de Univer-
s iteit Twente. H ij is  vooral bekend als  sociaal filosoof die zich laat horen in 
m aatschappelijke discuss ies , met als  centrale them a’s  welzijnswerk, utopie, 
technologie en geweld. H ij heeft tal van invloedrijke boeken geschreven, 
waaronder ook sam en m et N ico Koning De kunst van het vreedzaam vech-
ten.  Van 2011-2103 was hij (de eerste) Denker des Vaderlands . Zie 
www.hansachterhuis .nl    
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Paul Oom en (1958) is  andragoloog. H ij com bineert interim -m anagem ent met 
om m unicatie- en m anagem enttraining. H ij leidt vaak socratische gesprek-
ken. H ij is  ook interim -voorzitter van de Kring Andragologie. Zie https://bu-
reaupauloom en.nl  
 
 

 
 

Stijn Sieckelinck (1980) is  senior onderzoeker aan het Institute for Societal 
Res ilience (VU  Amsterdam ). H ij ontwikkelde mede het trainingspro-
gramm a Om gaan m et extreme idealen , wijdverspreid onder sociaal-edu-
catieve profess ionals (N CTV).  In 2017 publiceerde hij het boek Reradicalise-
ren, ronselen voor een betere wereld. S ieckelinck promoveerde in 2009 aan 
de Vrije U nivers iteit Am sterdam op het proefschrift H et beste van de jeugd, 
een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism )en 
waarm ee hij in 2010 de M artinus J. Langeveldprijs  won. 

 
 

Jeroen Oom en (1989) is  postdoc bij de U rban Futures Studio in U trecht 
(www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio), als  interdisciplinair soci-
aal-wetenschappelijk onderzoeker. H ij promoveerde als  wetenschapssoci-
oloog op het proefschrift Dream ing the Designer Clim ate: W ays of Seeing 
and Imagining Climate Engineering aan de LMU  in München. Mom enteel 
houdt hij zich voornam elijk bezig m et de vraag waar voorstellingen van de 
toekomst vandaan komen, en hoe deze voorstellingen aangewend kunnen 
worden om richting duurzam e toekom st te gaan.  

 
  

W ytske Versteeg (1983) is  schrijver en onderzoeker. Ze publiceerde 4 ro-
m ans en een non-fictie boek (www.wytskeversteeg.nl). H aar werk is  ver-
taald in zes  talen, en werd onder andere bekroond m et de VrouwDebuutPrijs , 
de BN G L iteratuurprijs  en onlangs de Frans Kellendonkprijs . Ze promo-
veerde in 2018 m et het proefschrift H ow Do You Know? Everyday N egotiati-
ons Of Expert Authority. S inds 2016 is  ze als onderzoeker verbonden aan de 
Urban Futures Studio van de Univers iteit van U trecht (www.uu.nl/en/re-
search/urban-futures-studio).  

 
 
 
 

 

Certificaat 

H et bestuur van de Kring Andragologie reikt een certificaat uit aan de deelnem ers die de 
volledige reeks  hebben gevolgd, als  een teken van andragologische kwaliteit. 
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Praktische zaken  

 
Data: woensdagen 21 oktober, 28 oktober, 11 novem ber 25 novem ber en 9 december 
 
Tijden alle colleges: 18.00 – 21.00 uur 
 
Locatie :  

W ij bieden u twee m ogelijkheden wat betreft het volgen van de colleges :  
 
Optie 1: online het college volgen, of 
Optie 2: fys iek het college volgen.  

Locatie: H uis  van de W ijk Buitenveldert, A .J. E rns tstraat 112, 1082 LP Am sterdam . Zaal =  ate-
lier.  

(m axim aal aantal deelnem ers bedraagt rond de 15 personen, uiteraard m et inacht-
nem ing van 1,5 meter afstand. Mondkapje verplicht in de gangen van het gebouw! 
Dus neem  een m ondkapje m ee).  

 

 

PRIJS GEH ELE COLLEGEREEKS 
 
Prijs  fys iek volgen van de colleges in het gebouw van de UvA: 
 
€ 325 = s tandaardprijs  niet-leden 
 
€  300 = Leden van de Am sterdamse U nivers iteits  Vereniging en de Kring Andragologie  
 
€  50 =  Studenten (enkele plaatsen) 
 
Prijs  online volgen van de colleges: 
 
€ 160 = s tandaardprijs  niet-leden 
 
€  150 = Leden van de Amsterdam se U nivers iteits  Vereniging en de Kring Andragologie  
 
€  25 = Studenten (enkele plaatsen) 
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Inschrijven 
 

Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Univers iteit van Amsterdam 

alum ni.uva.nl/andragologie via deze  link . 
 
Betaling uits luitend vooraf (m inim aal 2 weken voor aanvang) op rekeningnum m er  
N L 47 IN GB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. ‘Ressentim ent 2020’ 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 s tart terugontvan-
gen. Daarna is restitutie niet m ogelijk. U  kunt wel een vervanger sturen, ook indien u een 
enkele keer verhinderd bent. 
 
 

 
 
 

Kring Andragologie - Univers iteit van Amsterdam  
Roeterseilandcam pus gebouw J/K , Valckenierstraat 65-67, Kam er B .63 

1018 XE  Am sterdam 
www.alum ni.uva.nl/andragologie en www.andragologie.org 

www.linkedin.com /in/KringAndragologieU vA  

 
 
 


