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Voorwoord 
 
Dit seizoen vinden vrijwel alle activiteiten plaats rondom de twee cursustrajecten 
Romeinse filosofen en Denken over polarisatie. 
 
Voorafgaand aan de twee cursussen over Cicero in het traject Romeinse filosofen 
besteden we aandacht aan het thema ‘troost’. Toen Cicero’s dochter Tullia in 45 
v. Chr. stierf worstelde hij enorm met zijn verdriet. We kijken ernaar in het 
winterseminar De troost van de filosofie en de lezing De waarde van de troost.  
Tijdens de twee cursussen over Cicero lezen we zijn De natura deorum (44 v. 
Chr.), in het Nederlands vertaald als Het bestaan van de goden. Het boek geeft 
een goed overzicht van de grote filosofische stromingen in de Romeinse tijd, zoals 
het epicurisme, het stoïcisme en het scepticisme. De lezing Cicero over goden en 
toekomstvoorspelling is bedoeld als inleiding.  
 
In het cursustraject Denken over polarisatie is er een cursus van zeven lessen over 
het proces tegen de gevangenen van de ‘Rote Armee Fraktion’ en ook de 
moeilijke tijd van de ‘Duitse herfst’, 1977. Verrassend is het sociaal-politieke 
engagement van Jean-Paul Sartre, Jean Genet en Rainer Werner Fassbinder. 
Voorafgaand zijn er twee themadagen: 
1. Een themadag over Ulrike Meinhofs film Bambule. Wat is de achtergrond van 
deze film? Werpt deze achtergrond een ander licht op het ontstaan van de RAF? 
2. Een themadag over Jean-Paul Sartres bijzondere kijk op Tarkovski’s film De 
jeugd van Ivan. Is kind-soldaat Ivan een held of een monster? Waarom is een open 
fundamentele bezinning hierop nodig? 
 
In de maand juni is er ruim aandacht voor de filosoof Ludwig Wittgenstein met 
de themadag Ludwig Wittgenstein - een kennismaking en een 2-daags seminar: 
Wittgenstein over religieus geloof. 
 
Genoeg materiaal voor een gedegen filosofische invulling van het nieuwe jaar. 
Graag zien we u bij een lezing, themadag, cursus, of seminar. Iedereen is welkom! 
 
Robert Kragting, namens Rubico - Filosofie en Cultuur 
 
PS: Mocht u graag willen deelnemen aan onze activiteiten, maar zit u op dit 
moment in een moeilijk financieel pakket, bel ons even voor eventuele korting. 
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Winterseminar van 2 dagen 
 

De troost van de filosofie: 
Cicero en zijn dochter Tullia 

 
In februari 45 v. Chr. overleed Cicero’s dochter, Tullia. Voor de Romeinse 
filosoof was dat een enorme schok. Hij wist zich geen raad en trok zich terug uit 
het openbare leven. Ter nagedachtenis aan Tullia wilde hij iets doen, een 
monument voor haar bouwen of iets dergelijks. Koortsachtig zocht hij naar een 
plek daarvoor. Opvallend is dat Cicero in deze periode het ene na het andere 
baanbrekende filosofieboek schreef. 
 
Tijdens het seminar staan de volgende vragen centraal: Wat weten we van Tullia? 
Hoe moeten we omgaan met het bronnenmateriaal, met name Cicero’s brieven? 
Wat moeten we ons voorstellen bij een monument ter nagedachtenis aan Tullia? 
Op welke wijze droeg de filosofie voor Cicero bij aan de verwerking van zijn 
verdriet? We kijken naar recent wetenschappelijk onderzoek, veelal in het Engels. 
Enkele markante vrouwen passeren de revue: o.a. Cleopatra en Clodia.  
 
De lezing De waarde van de troost - de Romeinse filosofen Cicero en Seneca is 
bedoeld als verdieping (p. 6). Daarnaast zijn er over Cicero als filosoof nog een 
lezing (p. 7) en twee cursussen (pp. 8-9).  
 
Roermond 
locatie  MFC 't Paradies, Munsterstraat 61, Roermond  
tijd   ‘s ochtends én ‘s middags, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur 
data   vrijdag 6 en zaterdag 7 januari 2023 
 
Maastricht 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
tijd   ‘s ochtends én ‘s middags, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur 
data   maandag 9 en dinsdag 10 januari 2023; 
   en ook: zaterdag 14 en zondag 15 januari (ook op Zoom) 
 
docent  Robert Kragting 
kosten  € 97,- 
literatuur  reader tegen kostprijs verkrijgbaar bij aanvang van het seminar  
aanmelden  tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen 
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Lezing 
 

De waarde van de troost 
de Romeinse filosofen Cicero en Seneca 

 
Ook in de Romeinse oudheid kregen mensen te maken met tegenslag: niet alleen 
van een sterfgeval, maar ook van armoede, verbanning en verlies van gezondheid. 
De Grieken hadden al een traditie ontwikkeld van literair-filosofische teksten die 
troost moesten bieden. De Romeinen sloten zich daarbij aan.  
 
Tijdens deze lezing kijken we naar de bijdragen van de Romeinse filosofen Cicero 
(106-43 v. Chr.) en Seneca (4 v. Chr. - 63 n. Chr.).  
Cicero schreef direct na de dood van zijn dochter Tullia zijn troostrede, 
Consolatio. Dit belangrijke werk is helaas verloren gegaan, maar de filosofie-
boeken die hij in hoog tempo schreef in de periode van rouw zijn wel bewaard 
gebleven. Met name zijn Gesprekken in Tusculum en Het bestaan van de goden 
zijn interessant. 
Seneca kreeg een eeuw later te maken met ballingschap onder keizer Claudius en 
met groot politiek gevaar in de tijd van de keizer Nero. Ook hij zocht naar troost. 
Hoe ging hij als filosoof om met zijn persoonlijke tegenslag?  
 
De lezing kan dienen als verdieping bij het winterseminar De troost van de 
filosofie (p. 5), maar ook als inleiding op de twee cursussen over Cicero in het 
cursustraject Romeinse filosofen (pp. 8-9). 
 
Roermond 
datum en tijd donderdag 12 januari 2023, 14.00-16.00 uur 
locatie  MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
Maastricht 
datum en tijd dinsdag 17 januari 2023, 14.00-16.00 uur; 
   en ook ‘s avonds: 19.00-21.00 uur (ook op Zoom) 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht  
 
spreker  Robert Kragting 
kosten  € 12,50 (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Lezing 
 

Cicero over goden en toekomstvoorspelling 
 
Over godsdienst worden in de antieke literatuur nauwelijks kritische vragen 
gesteld. De meeste auteurs blijven liever op het veilige terrein van mythologie en 
geschiedenis dan zich op dat van de godsdienstfilosofie te begeven. Het is met de 
nodige voorzichtigheid dat de Romeinse staatsman, redenaar en filosoof Cicero 
(106-43 v. Chr.) zich wél waagt aan enkele fundamentele vragen. In zijn werk 
Het bestaan van de goden lijkt de Romeinse godsdienst op de helling te staan. 
 
Ook over het voorspellen van de toekomst, dat de kern vormde van de Romeinse 
godsdienst en een belangrijke rol speelde in het functioneren van de staat, schreef 
Cicero een boeiende beschouwing. Hij levert ongezouten kritiek op helderziend-
heid, astrologie en droomverklaring. Maar dit is niet het hele verhaal: hoewel 
godsdienst volgens Cicero rationeel niet te rechtvaardigen is, is ze wel nood-
zakelijk voor het voortbestaan van de Romeinse staat. 
 
De lezing is voor iedereen toegankelijk en kan dienen als inleiding op de twee  
cursussen over Cicero in het cursustraject Romeinse filosofen (pp. 8-9). 
 
Heerlen 
datum en tijd woensdag 18 januari 2023, 14.00-16.00 uur 
locatie  Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren) 
 
Maastricht 
datum en tijd donderdag 19 januari 2023, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom) 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht  
 
spreker  Robert Kragting 
kosten  € 12,- 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Twee cursussen van 6 lessen 
 

Romeinse filosofen 
Cicero - 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. Ook is 
er die andere taal, het Latijn. 
 
Bestaan er goden? Zo ja, hoe zien ze er dan uit? Bemoeien ze zich eigenlijk wel 
met de mensheid? Politicus en filosoof Cicero schreef er een boek over: Het 
bestaan van de goden. In een gesprek met enkele vrienden laat Cicero de 
opvattingen van de belangrijkste filosofische stromingen uit zijn tijd de revue 
passeren: de school van Epicurus, de Stoa en de sceptische Academie. Cicero’s 
gesprek over godsdienst biedt niet alleen een staalkaart van de antieke filosofie, 
maar ook een amusant en intrigerend onderzoek.  
 
In 2 maal 6 lessen worden de verschillende stromingen van de vroeg-Romeinse 
filosofie besproken aan de hand van het gezamenlijk lezen van Cicero’s boek. 
Doel is het begrijpen van de diverse filosofische uitgangspunten over godsdienst 
en hun consequenties. 
 
De cursus maakt deel uit van het cursustraject Romeinse filosofen waarin op een 
heldere en beknopte wijze de geschiedenis van de Romeinse filosofie integraal 
besproken wordt. Na Lucretius en Cicero komen nog aan bod: Seneca (2 maal 6 
lessen), Marcus Aurelius (2 maal 6 lessen), Minucius Felix (6 lessen), Lactantius 
(6 lessen), Ausonius (7 lessen) en Augustinus (6 lessen). Elke cursus vormt een 
afgerond geheel en kan dus ook apart gevolgd worden. 
 
Als inleiding op de twee cursussen is er de lezing: Cicero over goden en toekomst-
voorspelling (p. 7).  
 
Voorafgaand is er uitgebreid aandacht voor het thema ‘troost’ bij Cicero tijdens 
het winterseminar De troost van de filosofie: Cicero en zijn dochter Tullia (p. 5) 
en de lezing De waarde van de troost - Cicero en Seneca (p. 6). 
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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 winter 2023, van 25/1 t/m 8/3, niet op 22/2 
data cursus 2 voorjaar 2023, van 15/3 t/m 19/4 
 
Maastricht 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
tijd   donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom) 
data cursus 1 winter 2023, van 26/1 t/m 9/3, niet op 23/2 
data cursus 2 voorjaar 2023, van 16/3 t/m 20/4 
 
docent  Robert Kragting 
kosten  € 145,- per cursusdeel 
literatuur   Cicero, Het bestaan van de goden, vert. Vincent Hunink, 

Eindhoven: Damon, 2018 (zelf aanschaffen, € 24,90) 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Themadag 
 

Denken over polarisatie 
Bambule, een film van Ulrike Meinhof 

 
De ARD zou de film Bambule (Protest) van de Duitse journaliste Ulrike Meinhof 
uitzenden op 24 mei 1970. De film werd echter niet getoond vanwege haar 
deelname aan de bevrijding van Andreas Baader op 14 mei 1970. Een politieagent 
raakte daarbij gewond. Pas in 1994 werd de film voor het eerst getoond. Het is 
een film met een bijzondere achtergrond: de campagne tegen wantoestanden in 
de kindertehuizen. 
 
Ulrike Meinhof, Andreas Baader en Gudrun Ennslin zijn natuurlijk bekend als dé 
kopstukken van de Rote Armee Fraktion. Minder bekend was hun actieve rol in 
de campagne tegen de ‘Heimerziehung’ vóór de RAF. Het was een reeks van 
vreedzame, ongewapende acties tegen verouderde autoritaire machtsstructuren. 
De campagne was een enorm succes en leidde tot fundamentele hervorming. 
 
De themadag is voor iedereen toegankelijk en kan dienen als voorbereiding op de 
cursus in het traject Denken over polarisatie (pp. 12-13). ’s Ochtends is er een 
hoorcollege over de campagne tegen de ‘Heimerziehung’. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar Meinhofs film Bambule. ’s Middags wordt de film getoond in twee 
delen.  
 
Roermond 
datum en tijd  vrijdag 27 januari 2023, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
locatie   MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
Maastricht 
datum en tijd  dinsdag 31 januari 2023, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur; 
    en ook: zondag 5 februari, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
    (de bijeenkomst op 5 februari is ook op Zoom) 
locatie   Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
 
spreker   Robert Kragting 
kosten   € 49,50 (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden   tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Themadag 
 

Denken over polarisatie: 
Sartre en Tarkovski’s film De jeugd van Ivan 

 
De jeugd van Ivan (1962) was de film waarmee de Russische regisseur Andrej 
Tarkovski (1932-1986) doorbrak. Het is het indringende verhaal van een kind-
soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Op het filmfestival van Venetië werd de film 
onderscheiden met de Gouden Leeuw. De Franse filosoof Jean-Paul Sartre (1905-
1980) was zwaar onder indruk toen hij de film zag. In een essay verwoordde hij 
met veel gevoel en grote diepgang het filosofische belang van Tarkovski’s film. 
De themadag is geheel gewijd aan deze beschouwing. 
 
Tijdens de themadag wordt ‘s ochtends de film getoond in twee delen. ‘s Middags 
wordt de beschouwing van Sartre gepresenteerd in de vorm van een hoorcollege. 
Ook al heeft men de film wel eens gezien in de bioscoop, het filmmuseum of op 
de televisie, het is verstandig deze kort voor het hoorcollege nog eens te zien 
omdat er in de voordracht uitgebreid aan gerefereerd wordt. 
 
De themadag is voor iedereen toegankelijk en kan dienen als voorbereiding op de 
cursus in het traject Denken over polarisatie (pp. 12-13). 
 
Roermond 
datum en tijd vrijdag 10 februari 2023, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
locatie  MFC ’t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
Maastricht 
datum en tijd zondag 12 februari 2023, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur; 
   en ook: dinsdag 28 februari, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
   (de bijeenkomst op 28 februari is ook op Zoom) 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
 
spreker  Robert Kragting 
kosten  € 49,50 (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden  tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Cursus van 7 lessen 
 

Denken over polarisatie 
Sartre, Genet en Fassbinder 

 
Bij maatschappelijke polarisatie zijn de tegenstellingen verscherpt. Zwart-wit-
denken en wederzijds demoniseren zijn kenmerkend. In de 60er- en 70er-jaren 
leidde het in Duitsland tot studentenprotesten, rellen en terrorisme, en ook hard 
ingrijpen van de overheid. Een bijzonder fenomeen was de Baader-Meinhof-
groep (1970-1977) en de vergaande uitbreiding van de macht van de staat. 
 
Tijdens de cursus van 7 lessen gaat alle aandacht uit naar het spraakmakende 
proces in Stuttgart-Stammheim tegen Andreas Baader, Gudrun Ennslin, Ulrike 
Meinhof en Jan-Carl Raspe, 1975-1977. De Duitse rechtsstaat kraakte in haar 
voegen. Er waren bizarre bevrijdingsacties. De afloop was ook bizar: Op 9 mei 
1976 werd Meinhof dood gevonden in haar cel; Baader, Ennslin en Raspe op 18 
oktober 1977; en dan was er die dag ook nog de moord op Hanns Martin Schleyer. 
Het was de tijd van de ‘Duitse Herfst’. De filmmaker Rainer Werner Fassbinder 
schreeuwde het uit van vertwijfeling.  
 
Tijdens de cursus kijken we naar het verloop van de rechtszaak. Wat was de gang 
van zaken? Wat deugde er wel en wat niet? Was het een politiek proces? Ook 
lezen we een berucht artikel in Le monde van Jean Genet (1910-1986) over 
‘polarisatie en geweld’. Het riep veel weerstand op in Duitsland. Daarnaast 
verdiepen we ons in de vertwijfeling van Fassbinder (1945-1982). De volgende 
vragen staan centraal: Hoe kon het conflict zo escaleren? Wat waren de 
dilemma’s? Waarom raakte het hele gebeuren iedereen in Duitsland zo diep? 
 
De cursus maakt deel uit van het cursustraject Denken over polarisatie. Deze 
leergang omvat een traject van anderhalf jaar waarin we kijken naar een toestand 
van polarisatie zoals die in Duitsland ten tijde van de Baader-Meinhof-groep. Na 
Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Jean Genet en Rainer Werner Fassbinder komen 
nog aan de orde: Heinrich Böll (6 lessen) en Gerhard Richter (6 lessen). Elke 
cursus vormt een afgerond geheel en kan dus goed apart worden gevolgd. 
 
Als inleiding zijn er de themadagen ‘Bambule’, een film van Ulrike Meinhof (p. 
10) en Sartre en Tarkovski’s film ‘De jeugd van Ivan’ (p. 11). 



 
 

13 

De cursus wordt gegeven in Roermond en Maastricht: 
 
Roermond 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
tijd   maandagochtend, 10.00-12.00 uur 
data   voorjaar 2023, van 6/3 t/m 24/4, niet op 10/4 
 
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   voorjaar 2023, van 7/3 t/m 25/4, niet op 11/4 
 
docent Robert Kragting 
literatuur reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus 
kosten € 170,- 
aanmelden tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Themadag 
 

Ludwig Wittgenstein - een kennismaking 
 
Toegang krijgen tot een belangrijk denker als Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 
is niet gemakkelijk. We hebben niet alleen te maken met een zeer excentriek 
persoon, maar ook met een zeer excentrieke wijze van filosoferen. 
 
De themadag bestaat uit twee delen: 
’s Ochtends kijken we naar de film Wittgenstein (1993) van de Britse film-
regisseur Derek Jarman. Wat maakt zijn film zo geschikt als kennismaking met 
zowel de biografie van Wittgenstein, als zijn filosofie? Na een beschouwing 
hierover wordt de film getoond. Het zeker de moeite waard na de inleiding 
opnieuw naar de film te kijken, ook al heeft men deze vroeger wel eens gezien. 
‘s Middags wordt Wittgensteins Voordracht over ethiek (1929) besproken. 
Volgens Wittgenstein is praten over ethiek een misbruik van de taal en betekent 
het in strikte zin niets. Ethiek kan daarom ook geen wetenschap zijn. Maar de 
voorbeelden die hij geeft van zijn eigen ervaringen met “het oplopen tegen de 
wanden van onze kooi” maken volstrekt duidelijk dat hij geen anti-filosoof is. 
Ethiek roept bij hem diepe gevoelens van respect op. 
De themadag is voor iedereen toegankelijk en is vooral bedoeld als voorbereiding 
op het seminar Wittgenstein over religieus geloof (p. 15).  
 
Roermond 
datum en tijd vrijdag 2 juni 2023, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur 
locatie  MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond 
 
Maastricht 
datum en tijd zondag 4 juni 2023, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur; 
   en ook: dinsdag 6 juni, 11.00-13.00 én 14.00-16.00 uur; 
   (de bijeenkomst op 6 juni is ook op Zoom) 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
 
docent Robert Kragting 
kosten € 49,50 (inclusief tekstmateriaal) 
aanmelden tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen 
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Seminar van 2 dagen 
 

Wittgenstein over religieus geloof  
 
De Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) heeft de 
moderne filosofie diepgaand beïnvloed. Tijdens het seminar wordt niet alleen zijn 
Tractatus logico-philosophicus (1922) besproken, maar ook delen uit de Colleges 
over esthetica en de Colleges over religieus geloof (beide uit 1938). Op deze wijze 
komen diverse aspecten van zijn filosofie aan bod. 
 
Tijdens de eerste dag wordt de Tractatus geplaatst tegen de achtergrond van 
Wittgensteins frontervaring in WO I. Hoe moeten we de stelling “Van dat, 
waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen” begrijpen? ‘s Middags 
kijken we naar zijn strenge kritiek op de psychoanalyse van Freud.  
 
De tweede dag staat geheel in het teken van Wittgensteins godsdienstfilosofie. 
Religieus geloof is onmogelijk te beoordelen als een cognitief taalspel. Wie dat 
doet, hanteert wetenschappelijke criteria. Geloof is volgens Wittgenstein een 
gebied waarop men voortdurend tegen de grenzen van de taal opbotst, maar dat 
maakt het niet minder respectabel of waardevol. 
 
Als inleiding dient de themadag Ludwig Wittgenstein - een kennismaking (p. 14). 
 
Maastricht 
locatie  Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht 
tijd   ‘s ochtends én ‘s middags, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur 
data   donderdag 8 en vrijdag 9 juni 2023; 
   en ook: zaterdag 17 en zondag 18 juni (ook op Zoom) 
 
Roermond 
locatie  MFC 't Paradies, Munsterstraat 61, Roermond  
tijd   ‘s ochtends én ‘s middags, 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur 
data   maandag 12 en dinsdag 13 juni 2023 
 
docent  Robert Kragting 
kosten  € 97,- 
literatuur  reader tegen kostprijs verkrijgbaar bij aanvang van het seminar  
aanmelden  tijdig aanmelden; beperkt aantal plaatsen 
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Activiteitenlijst, januari - juni 2023 
 
6 en 7 januari Winterseminar ‘De troost van de filosofie’, Roermond 
9 en 10 januari Winterseminar ‘De troost van de filosofie’, Maastricht 
12 januari  Lezing ‘De waarde van de troost’, Roermond 
14 en 15 januari Winterseminar ‘De troost van de filosofie’, Maastricht 
17 januari  Lezing ‘De waarde van de troost’, Maastricht 
18 januari  Lezing ‘Cicero’, Heerlen 
19 januari  Lezing ‘Cicero’, Maastricht 
25 jan. - 8 mrt. Cursus ‘Romeinse filosofen: Cicero - 1’, Heerlen 
26 jan. - 9 mrt. Cursus ‘Romeinse filosofen: Cicero - 1’, Maastricht 
27 januari  Themadag ‘Bambule, een film van Ulrike Meinhof’, Roermond 
31 januari  Themadag ‘Bambule, een film van Ulrike Meinhof’, Maastricht 
5 februari  Themadag ‘Bambule, een film van Ulrike Meinhof’, Maastricht 
10 februari  Themadag ‘Sartre en Tarkovski’s Jeugd van Ivan’, Roermond 
12 februari  Themadag ‘Sartre en Tarkovski’s Jeugd van Ivan’, Maastricht 
28 februari  Themadag ‘Sartre en Tarkovski’s Jeugd van Ivan’, Maastricht 
6 mrt. - 24 apr. Cursus ‘DP: Sartre, Genet en Fassbinder’, Roermond 
7 mrt. - 25 apr. Cursus ‘DP: Sartre, Genet en Fassbinder’, Maastricht (middag) 
7 mrt. - 25 apr. Cursus ‘DP: Sartre, Genet en Fassbinder’, Maastricht (avond) 
15 mrt. - 19 apr. Cursus ‘Romeinse filosofen: Cicero - 2’, Heerlen 
16 mrt. - 20 apr. Cursus ‘Romeinse filosofen: Cicero - 2’, Maastricht 
2 juni   Themadag ‘Ludwig Wittgenstein’, Roermond 
4 juni   Themadag ‘Ludwig Wittgenstein’, Maastricht 
6 juni   Themadag ‘Ludwig Wittgenstein’, Maastricht 
8 en 9 juni  Seminar ‘Wittgenstein over religieus geloof’, Maastricht 
12 en 13 juni Seminar ‘Wittgenstein over religieus geloof’, Roermond 
17 en 18 juni Seminar ‘Wittgenstein over religieus geloof’, Maastricht 
 
Vooruitblik najaar 2023 
augustus  Lezing ‘De Romeinse fontein - werkelijkheid en droom’ 
september  Zomerseminar ‘Epicurus in Italië’ (2 dagen) 
september  Themamiddag ‘In gesprek met Heinrich Böll’ 
sept. - dec.  Cursus 'Romeinse filosofen: Seneca - 1 en 2’ (2 x 6 lessen) 
sept. - okt.  Cursus ‘Denken over polarisatie: Heinrich Böll’ (6 lessen) 
november  Themadag ‘Gerhard Richter - Painting’ 
nov. - dec.  Cursus ‘Denken over polarisatie: Gerhard Richter’ (6 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. 


