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Voorwoord 
 
Rubico bestaat dit jaar 20 jaar. We zijn er trots op! Daarom organiseren we in juni 
en augustus activiteiten met bijzondere aandacht voor het feest en feestmaal. We 
kijken vanuit de filosofie naar een beruchte film: La grande bouffe (1973). Ook 
zoeken we naar een waardig alternatief in het zomerseminar Aan tafel bij Kant: 
Wat heeft Immanuel Kant ons te bieden als het gaat om het organiseren van een 
gastmaal? In augustus verzorgt Gemma Jansen de lezing Kransen en guirlandes. 
Het jubileum krijgt een afsluiting met het zomerseminar Epicurus en het geluk, 
waarin eenvoud en soberheid centraal staan. 
 
In de herfst starten we met twee nieuwe cursustrajecten: 
1. Romeinse filosofen en  
2. Denken over polarisatie. 
 
In het cursustraject Romeinse filosofen gaat alle aandacht uit naar de geschiedenis 
van de Romeinse filosofie. Het Romeinse denken bouwt wel voort op het Griekse, 
maar de Romeinse cultuur waarbinnen gefilosofeerd wordt is anders dan de 
Griekse. De invloed van de Romeinse filosofen is groot en herkenbaar. We lezen 
werken van Lucretius (een epicurist), Cicero (scepticus), Seneca en Marcus 
Aurelius (beide stoïcijnen). In de laatste delen kijken we naar de opkomst van het 
christendom met aandacht voor o.a. Lactantius en Augustinus. Het al genoemde 
zomerseminar Epicurus en het geluk vormt een goede inleiding op het eerste deel 
over Lucretius. 
 
In het cursustraject Denken over polarisatie kijken we naar de geschiedenis van 
de eerste generatie van de Rote Armee Fraktion (RAF) in Duitsland. Opvallend 
was de hoge vorming van mensen als Ulrike Meinhof en Gudrun Ensslin. Wat 
bewoog hen? Ook kijken we in dit kader naar het sociaal-politieke engagement 
van Jean-Paul Sartre, Jean Genet en Rainer Werner Fassbinder. De laatste twee 
delen gaan over Heinrich Böll en Gerhard Richter. Aanvullend hierop zijn er de 
themadagen Hannah Arendt en Denken over polarisatie: ‘Das weiße Band’. 
 
Alles bij elkaar een gevarieerde filosofische invulling van zomer en najaar. Graag 
zien we u bij een lezing, themadag, seminar of cursus. Iedereen is welkom! 
 
Robert Kragting, namens Rubico - Filosofie en Cultuur 
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Themadag 
 

De vreetpartij 
 
De Frans-Italiaanse film La Grande Bouffe van Marco Ferreri uit 1973 was bij 
zijn première op het Filmfestival van Cannes onmiddellijk controversieel. Het 
verhaal: Vier welgestelde mannen van middelbare leeftijd komen in een villa 
bijeen om zich aan uitgelezen gerechten letterlijk dood te eten. Vijftig jaar na dato 
is het tijd voor een terugblik. Is de film louter te zien als een schandaalfilm, een 
zwarte komedie die zijn beste tijd wel gehad heeft, of is de film ondanks zijn 
extravagantie een klassieker met een serieus te nemen boodschap?  
 
‘s Ochtends wordt La Grande Bouffe getoond in twee delen. Ook al heeft men de 
film vroeger wel eens gezien, het opnieuw zien is goed voor een frisse start. ‘s 
Middags wordt eerst filmrecensie uit de zeventiger jaren besproken die een 
bijzondere toegang biedt tot de film. Waarom is de film anders dan alle andere 
films die wij kennen? Daarna volgt een filmanalyse en -interpretatie. Wat maakt 
de film zo actueel en waardevol voor een kritische bezinning op de eigen tijd? 
 
De themadag is voor iedereen toegankelijk en kan los worden gevolgd, maar is 
vooral bedoeld als voorbereiding op het zomerseminar Aan tafel bij Kant (p. 6).  
 
De themadag wordt gegeven in Maastricht en Roermond: 
 
Maastricht 
datum en tijd zondag 5 juni 2022, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur; 
   en ook: dinsdag 7 juni, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur; 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
 
Roermond 
datum en tijd maandag 6 juni 2022, 10.00-12.00 én 13.30-15.30 uur 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
docent Robert Kragting 
kosten € 45,- (inclusief tekstmateriaal voor de middagsessie) 
aanmelden tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Lenteseminar van 2 dagen 
 

Aan tafel bij Kant 
 
De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) stond erom bekend dat hij in zijn 
huis in Königsberg iedere dag gasten uitnodigde voor het middagmaal. Kant trok 
veel tijd uit voor de ‘goede maaltijd in goed gezelschap’. Het aantal gasten dat hij 
uitnodigde was beperkt om conversatie mogelijk te maken. Kant schreef er zelf 
meerdere teksten over en ook zijn biografen besteedden er veel aandacht aan. 
 
Tijdens het seminar lezen we passages uit Kants Pragmatische Antropologie 
(1798). Het boek is de weerslag van een college dat Kant jarenlang doceerde aan 
de universiteit van Königsberg. Het was het laatste werk dat Kant tijdens zijn 
leven afrondde. Ook kijken we naar Kants leefwijze op hoge leeftijd. 
 
Voorafgaand aan het seminar is er de themadag De vreetpartij (p. 5). Voor wie in 
2021 de duo-lezing Een Grieks ‘symposion’ en de cursus Filosoferen met Plato: 
‘Symposion’ hebben bijgewoond, zijn de themadag en het daarop volgende 
seminar een waardevolle verdieping naar de moderne tijd. 
 
Het seminar wordt gegeven in Maastricht en Roermond: 
 
Maastricht 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
tijd   ‘s ochtends én ‘s middags, 11.00-13.00 uur en 14.00-16.00 uur 
data   donderdag 9 en vrijdag 10 juni 2022; 
   en ook: zaterdag 18 en zondag 19 juni (ook op Zoom) 
 
Roermond 
locatie  MFC 't Paradies, Munsterstraat 61, Roermond  
tijd   ‘s ochtends én ‘s middags, 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
data   maandag 13 en dinsdag 14 juni 2022 
 
docent  Robert Kragting 
kosten  € 90,- 
literatuur  reader tegen kostprijs verkrijgbaar bij aanvang van de cursus  
aanmelden  tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen 
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Lezing 
 

Kransen en guirlandes 
bloemen in het Romeinse huis 

 
Een feest is niet compleet zonder bloemen. Dat gold ook voor de Romeinen. Zij 
hadden echter geen bloemstukken, boeketten of bloemen in een vaas, maar 
vierden feest met bloemkransen op hun hoofd en hingen het huis vol 
bloemslingers. Hier is natuurlijk weinig van over. Toch weten we er veel van 
omdat de kransen en guirlandes vaak vermeld worden in de Romeinse literatuur. 
Ook vinden we prachtige afbeeldingen op de vele Romeinse fresco’s en reliëfs.  
 
Voor de kransen en slingers waren enorm veel bloemen nodig en daarom werden 
ze op grote schaal gekweekt. De bloemen werden niet alleen gekozen op uiterlijk 
en kleur, maar ook op symboliek en geur. In lente en zomer waren viooltjes en 
rozen populair; in herfst en winter waren de kransen vooral groen. 
 
De lezing is voor iedereen toegankelijk en wordt gegeven in Roermond, Heerlen 
en Maastricht: 
 
Roermond 
datum en tijd maandag 22 augustus 2022, 14.00-16.00 uur 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
Heerlen 
datum en tijd woensdag 24 augustus 2022, 14.00-16.00 uur 
locatie  Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren) 
 
Maastricht 
datum en tijd zondag 28 augustus 2021, 14.00-16.00 uur 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
   (ook op Zoom) 
 
spreker   Gemma Jansen (classica/archeologe en schrijft een boek over 

Romeinse tuinen en bloemen) 
kosten  € 12,- (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Zomerseminar van 1,5 dag 
 

Epicurus en het geluk 
 
De Griekse filosoof Epicurus (341-270 v. Chr.) ontwikkelde een hedonistische 
ethiek waarin hij het genot als maatstaf van het handelen beschouwde. Ieder mens 
streeft van nature naar genot en tracht pijn te vermijden. Vijandige scholen in de 
oudheid en later verspreidden graag het negatieve beeld van een leer die alleen 
maar braspartijen en seksuele uitspattingen aanbeveelt. Maar het geluk is volgens 
Epicurus niet een zwelgen in genietingen. Het is gelegen in een afwezigheid van 
pijn, behoefte en gemis. Het beste is alleen die behoeften toe te laten waarvan de 
bevrediging ook te realiseren is en te pogen de kwetsbaarheid voor externe 
factoren tot een minimum te beperken. 
Voorafgaand aan het seminar zijn er de themadag De vreetpartij (p. 5) en het 
lenteseminar Aan tafel bij Kant (p. 6), erop volgend de twee cursussen over 
Lucretius in het cursustraject Romeinse filosofen (pp. 10-11).  
 
Het seminar wordt gegeven in Roermond, Heerlen en Maastricht: 
 
Roermond 
datum en tijd donderdag 25 augustus 2022, 14.00-16.00 uur én 
   vrijdag 26 augustus, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
Heerlen 
datum en tijd woensdag 31 augustus 2022, 14.00-16.00 uur én 
   donderdag 1 september, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur 
locatie  Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren) 
 
Maastricht 
datum en tijd zaterdag 3 september 2022, 14.00-16.00 uur én 
   zondag 4 september, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur 
   (de bijeenkomsten op 3 en 4 september zijn ook op Zoom) 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
 
spreker  Robert Kragting 
kosten  € 70,- (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Themadag 
 

Hannah Arendt 
 
De Joodse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) vluchtte uit Duitsland in 1933. 
Haar filosofie is vooral een denken over vrijheid in politieke zin. Met haar boek 
Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963) bereikte zij een 
groot publiek. Ze nam een gewaagde positie in: Het was niet de aanwezigheid van 
kwade bedoelingen, maar de afwezigheid van een kritisch denkvermogen en de 
kritiekloze opvolging van bevelen van hogerhand die ertoe leiden dat zovele 
mensen het leven verloren in de concentratiekampen.  
 
De themadag heeft de vorm van twee lessen en is voor iedereen toegankelijk. De 
vragen die centraal staan zijn: Hoe benaderde Arendt het Eichmannproces? Wat 
was er nieuw aan deze zaak? Geeft de film Hannah Arendt (2012) een goede 
weergave Arendts aanpak en filosofische positie? 
 
De themadag kan dienen als inleiding op de cursussen in het cursustraject Denken 
over polarisatie (pp. 12-13 en 14) en krijgt een vervolg in november met een 
bespreking van de film Das weiße Band (p. 15). 
 
Maastricht 
datum en tijd dinsdag 6 september 2022, 11.00-13.00 én 14.00.16.00 uur 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
 
Heerlen 
datum en tijd woensdag 7 september 2022, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
locatie  Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren) 
  
Roermond 
datum en tijd vrijdag 9 september 2022, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
spreker  Robert Kragting 
kosten   € 47,- (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Twee cursussen van 6 lessen 
 

Romeinse filosofen 
Lucretius - 1 en 2 

 
Net als het oude Griekenland kende ook het Romeinse rijk enkele grote filosofen.  
Enerzijds pakten zij de lange en rijke traditie van de Griekse filosofie op en zetten 
deze voort, vooral de hellenistische filosofie. Anderzijds is hun insteek anders. 
De Romeinse filosofen leefden in een heel andere samenleving en cultuur dan de 
Griekse. Ook is er die een andere taal, het Latijn. 
 
Ruim tweeduizend jaar geleden schreef de Romeinse dichter en filosoof Lucretius 
(98-55 v. Chr.) zijn Leerdicht over de natuur, waarin hij de filosofie van de 
Griekse filosoof Epicurus onder de aandacht van het Romeinse publiek wilde 
brengen. Rome werd in die dagen verscheurd door burgeroorlogen, corruptie en 
schandalen en de bevolking snakte naar vrede en vriendschap. Dat was precies 
wat de filosofie van Epicurus bood: in vrede discussiëren met vrienden onder 
elkaar, vrij van angst voor de goden en voor de dood, en de geheimen van de 
natuur ontraadselen. 
 
In de eerste cursus van 6 lessen wordt ingegaan op het epicurisme van Lucretius. 
We lezen belangrijke gedeelten van zijn boek in een Nederlandse vertaling. Wat 
is de natuur van de dingen? Hoe en waarom kwam de wereld tot stand? Creëerde 
de mens zijn god of schiep een god de mens? In het boek van Lucretius vinden 
we verrassend ‘moderne’ antwoorden.  
In het tweede deel gaat het vooral over de boeiende receptiegeschiedenis van 
Lucretius: het epicurisme in de Late Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance, het 
materialisme-debat in de Verlichting, de dissertaties over het epicurisme van Karl 
Marx en Ida Gerhardt en de grote actualiteit van het epicurisme in de hedendaagse 
filosofie.  
 
Als inleiding is er eind augustus/begin september het zomerseminar van ander-
halve dag: Epicurus en het geluk (p. 8).  
 
De cursus maakt deel uit van de leergang Romeinse filosofen. Na Lucretius komen 
o.a. nog aan bod: Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, Lactantius en Augustinus. 
Elke cursus vormt een afgerond geheel en kan dus ook apart gevolgd worden. 
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De twee cursussen worden gegeven in Heerlen en Maastricht: 
 
Heerlen 
locatie  Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren) 
tijd   woensdagochtend, 11.00-13.00 uur 
data cursus 1 najaar 2022, van 14/9 t/m 19/10 
data cursus 2 najaar 2022, van 2/11 t/m 14/12, niet op 23/11 
 
Maastricht 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
tijd   donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom) 
data cursus 1 najaar 2022, van 15/9 t/m 20/10  
data cursus 2 najaar 2022, van 3/11 t/m 15/12, niet op 24/11 
 
docent  Robert Kragting 
literatuur   Lucretius, Leerdicht over de natuur, vert. Marguerite Prakke, 

Eindhoven: Damon, 2022 (zelf aanschaffen, ca. € 25,-) 
kosten  € 140,- per cursusdeel 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Cursus van 6 lessen 
 

Denken over polarisatie 
Ulrike Meinhof 

 
Bij maatschappelijke polarisatie zijn de tegenstellingen verscherpt. Zwart-wit-
denken en wederzijds demoniseren zijn kenmerkend. In de 60er- en 70er-jaren in 
Duitsland leidde het tot studentenprotesten, rellen en terrorisme, en ook hard 
ingrijpen van de overheid. Een bijzonder fenomeen was de Baader-Meinhofgroep 
(1970-1977) en de vergaande uitbreiding van de macht van de staat. 
 
Tijdens de cursus van 6 lessen kijken we naar Ulrike Meinhof (1934-1976). Zij 
was een bekend schrijfster en journaliste. Van 1959 tot 1969 werkte ze voor het 
linkse blad Konkret. Na de onrusten van 1968 werd Meinhof steeds radicaler en 
minder bereid compromissen te sluiten. Op 14 mei 1970 nam ze deel aan de 
bevrijding van Andreas Baader. Daarna participeerde ze in de bankovervallen en 
bomaanslagen van de Rote Armee Fraktion (RAF) tot ze in de avond van 15 juni 
1972 werd gearresteerd. Op 9 mei 1976 pleegde ze zelfmoord in haar cel.  
 
Wie was Ulrike Meinhof als mens? Tijdens de cursus lezen we enkele van de 
artikelen die ze publiceerde in het tijdschrift Konkret, teksten van vóór 1970. Het 
volgende blijkt: Ze was hoogontwikkeld, maatschappelijk zeer betrokken en had 
hoogstaande idealen. De volgende vragen staan centraal: Wat was het politieke 
klimaat in Duitsland? Welke problemen hielden Meinhof als links-geëngageerd 
schrijfster zoal bezig? Ze ontwikkelde zich van een gerenommeerd schrijfster tot 
gevreesd terroriste: hoe kan dat? 
 
De cursus is te volgen zonder filosofische voorkennis en maakt deel uit van de 
leergang Denken over polarisatie. In dit cursustraject van anderhalf jaar kijken 
we naar een toestand van polarisatie zoals die in Duitsland ten tijde van de 
Baader-Meinhof-groep. Na Ulrike Meinhof komen nog aan de orde: Gudrun 
Ensslin, Jean-Paul Sartre, Jean Genet en Rainer Werner Fassbinder, Heinrich Böll 
en Gerhard Richter. Telkens gaat het om de verhouding tussen individu en staat. 
Elke cursus vormt een afgerond geheel en kan goed apart worden gevolgd. 
 
Als inleiding is er de themadag Hannah Arendt (p. 9). 
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De cursus wordt gegeven in Roermond en Maastricht: 
 
Roermond 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
tijd   maandagochtend, 10.00-12.00 uur 
data   najaar 2022, van 12/9 t/m 17/10 
 
Maastricht 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
tijd   dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur; 
   en ook: dinsdagavond, 19.00-21.00 uur (ook op Zoom) 
data   najaar 2022, van 13/9 t/m 18/10 
 
docent Robert Kragting 
literatuur reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus 
kosten € 140,- 
aanmelden tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen 
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Cursus van 6 lessen 
 

Denken over polarisatie 
Gudrun Ennslin 

 
In juni 1967 demonstreerde Gudrun Ennslin (1940-1977) in Berlijn tegen de sjah 
van Perzië die op dat moment Duitsland bezocht. Er braken gevechten uit tussen 
voor- en tegenstanders van het regime van de sjah. Een man werd door de politie 
doodgeschoten. Met Andreas Baader besloot ze tegen ‘het systeem’ te gaan 
vechten. Zij werd een van de meest gezochte personen van Duitsland. 
 
Opmerkelijk is dat Ennslin uit een luthers domineesgezin kwam. Ze was begaafd 
en sociaal betrokken. Met de schrijver Berward Vesper had ze 1963 een kleine 
uitgeverij opgericht. In 1967 kregen ze een kind. Ze werkte aan een proefschrift. 
Hoe dacht ze over de Duitse staat? Wat maakte dat ze radicaliseerde?  
 
De cursus maakt deel uit van de leergang Denken over polarisatie (pp. 12-13) Als 
inleiding is er de themamiddag Hannah Arendt (p. 9); als verdieping de themadag 
Denken over polarisatie: ‘Das weiße Band’ (p. 15). 
 
De cursus wordt gegeven in Roermond en Maastricht: 
 
Roermond 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
tijd   maandagochtend, 10.00-12.00 uur 
data   najaar 2022, van 31/10 t/m 12/12, niet op 21/11 
 
Maastricht 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
tijd   dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur; 
   en ook: dinsdagavond, 19.00-21.00 uur (ook op Zoom) 
data   najaar 2022, van 1/11 t/m 13/12, niet op 22/11 
 
docent Robert Kragting 
literatuur reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus 
kosten € 140,- 
aanmelden tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen 
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Themadag 
 

Denken over polarisatie 
Das weiße Band 

 
Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte is een dramafilm uit 2009 van 
Michael Haneke (geb. 1942). De film speelt in een Noord-Duits plattelandsdorp 
in het jaar voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het benadrukt het 
bedrukkende klimaat van die tijd. Autoritaire structuren worden getoond en ook 
geweld en de verinnerlijking van geweld. In Cannes werd de film onderscheiden 
met de Gouden Palm. De themadag is gewijd aan de rijke thematiek in deze film 
gezien vanuit een cultuurhistorisch en filosofisch perspectief.  
 
Tijdens de themadag worden twee beschouwingen gepresenteerd in de vorm van 
twee hoorcolleges. Ook al heeft men de film wel eens gezien, is het verstandig 
deze kort voor de colleges nog eens te zien omdat er uitgebreid aan gerefereerd 
wordt. De film wordt gratis kort voor de themadag getoond in besloten kring. 
Reservering is gewenst: mondeling of tel. 043-3631331. 
 
De themadag wordt aangeboden als verdieping bij de cursussen in het traject 
Denken over polarisatie (pp. 12-13 en 14).  
 
Roermond 
datum en tijd vrijdag 18 november 2022, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
film vooraf   maandag 14 november 2022, 13.00-16.00 uur (reserveren) 
 
Maastricht 
datum en tijd dinsdag 22 november 2022, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
   (ook op Zoom) 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
film vooraf  zondag 20 november 2022, 14.00-17.00 uur (reserveren) 
 
spreker  Robert Kragting 
kosten  € 47,- (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Activiteitenlijst, juni - december 2022 
 
5 juni   Themadag ‘De vreetpartij’, Maastricht 
6 juni   Themadag ‘De vreetpartij’, Roermond 
7 juni   Themadag ‘De vreetpartij’, Maastricht 
9 - 10 juni   Lenteseminar ‘Aan tafel bij Kant’, Maastricht 
13 - 14 juni   Lenteseminar ‘Aan tafel bij Kant’, Roermond 
18 - 19 juni   Lenteseminar ‘Aan tafel bij Kant’, Maastricht 
22 augustus  Lezing ‘Kransen en guirlandes’, Roermond 
24 augustus  Lezing ‘Kransen en guirlandes’, Heerlen 
25 - 26 augustus Zomerseminar ‘Epicurus en het geluk’, Roermond 
28 augustus  Lezing ‘Kransen en guirlandes’, Maastricht 
31 aug. - 1 sept. Zomerseminar ‘Epicurus en het geluk’, Heerlen 
3 - 4 september Zomerseminar ‘Epicurus en het geluk’, Maastricht 
6 september  Themadag ‘Hannah Arendt’, Maastricht 
7 september  Themadag ‘Hannah Arendt’, Heerlen 
9 september  Themadag ‘Hannah Arendt’, Roermond 
12 sept. - 17 okt. Cursus ‘Denken over polarisatie: Meinhof’, Roermond 
13 sept. - 18 okt. Cursus ‘Denken over polarisatie: Meinhof’, Maastricht (middag) 
13 sept. - 18 okt. Cursus ‘Denken over polarisatie: Meinhof’, Maastricht (avond) 
14 sept. - 19 okt. Cursus ‘Romeinse filosofen: Lucretius - 1’, Heerlen 
15 sept. - 20 okt. Cursus ‘Romeinse filosofen: Lucretius - 1’, Maastricht 
31 okt. - 12 dec. Cursus ‘Denken over polarisatie: Ennslin’, Roermond 
1 nov. - 13 dec. Cursus ‘Denken over polarisatie: Ensslin’, Maastricht (middag) 
1 nov. - 13 dec. Cursus ‘Denken over polarisatie: Ennslin’, Maastricht (avond) 
2 nov. - 14 dec. Cursus ‘Romeinse filosofen: Lucretius - 2’, Heerlen 
3 nov. - 15 dec. Cursus ‘Romeinse filosofen: Lucretius - 2’, Maastricht 
18 november Themadag ‘Das weiße Band’, Roermond 
22 november Themadag ‘Das weiße Band’, Maastricht 
 
Vooruitblik januari - april 2023 
jan.   Lezing ‘Cicero’ 
jan. - apr.  Cursus ‘Romeinse filosofen: Cicero’ (2 x 6 lessen) 
februari  Winterseminar ‘Cicero en zijn dochter Tullia’ (2 dagen) 
februari  Themadag ‘Sartre en Tarkovski’s Jeugd van Ivan’ 
mrt. - apr.  Cursus ‘Denken over polarisatie: 
   Sartre, Genet en Fassbinder’ (7 lessen) 



'Rubico - Filosofie en Cultuur' is gehuisvest in Maastricht en stelt zich ten doel 
mensen in aanraking te brengen met het gedachtegoed van de westerse filosofie 
en hen daarin kritisch te vormen. Hiertoe worden o.a. lezingen, cursussen en 
cultuurreizen verzorgd. De gedachte hierbij is dat filosofie niet op zichzelf staat, 
maar veel raakvlakken heeft met talloze andere cultuurdisciplines, zoals 
maatschappijgeschiedenis, archeologie en kunst. Rubico richt zich op de educatie 
van volwassenen. 
 
Oprichter en hoofddocent is de filosoof Robert Kragting. Reeds vele jaren 
verzorgt hij cursussen filosofie in de regio Limburg, onder meer op de gebieden 
van de Grieks-Romeinse wijsbegeerte, de moderne filosofie en de kunstfilosofie. 
Zijn aanpak kenmerkt zich door het toegankelijk en beleefbaar maken van het 
gedachtegoed van de grote denkers.  
 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 
 
Rubico - Filosofie en Cultuur 
t.a.v. de heer R. Kragting 
Weustenraadstraat 3 
6217 HZ Maastricht 
 
tel. 043 - 363 13 31 
bankrek.nr. NL20 RABO 0119 8191 39 
www.rubico.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
Oedipus en de sphinx, binnenzijde van een Attische roodfigurige schaal, 
ca. 470 v. Chr., Vaticaanse Musea. 


