
Het “Ken Uzelf’ principe, dat naar verluidt al 

op de tempel van Delphi stond, heeft twee 

invalshoeken; ken uzelf als mens (als soort) en 

ken uzelf als individu. In al die jaren dat ik me met 

de gezondheid van medewerkers bezig houd via 

mijn bedrijf Lifeguard, heb ik geleerd dat goede 

zelfkennis een belangrijke, zo niet de belangrijkste 

bron van een goede gezondheid is. Niet alleen voor 

onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen. 

Maar voor zelfkennis is het voorwaardelijk dat 

we onze plek in relatie tot anderen en de wereld 

kennen, ja zelfs in relatie tot het universum.  

“Als je de mens niet in relatie tot het geheel kent, 

ken je geheel de mens niet.” 

Dit college is een stap in verhoudingskunde,  

een term die predikant Claartje Kruijff naar voren 

zal brengen in haar college. 

Het Jane Goodall Instituut staat voor een betere 

relatie tussen mens, dier en natuur. Daarom past het 

thema van deze lezingencyclus zo goed. Na afloop  

heeft u meer zelfkennis, van onszelf als soort en van  

uzelf als individu. En welhaast zeker een andere 

verhouding met de wereld, waarbij handelen het 

van cynisme wint, een les die ik van Jane Goodall  

geleerd heb. De lezingen kunt u tot twee weken na 

afloop nog via een beschermde link bekijken. 

 

(Mikkel Hofstee, initiatiefnemer)

FUNDRAISING JANE GOODALL INSTITUUT

Collegereeks

‘Ken Uzelf’
fundraising Jane Goodall Instituut

Met een bijdrage van 

Jane Goodall PhD, DBE,  

Founder - the Jane Goodall 

Institute & UN Messenger of Peace
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Maandag 4 oktober 
20.00 – 21.30 uur  

Kosmisch bewustzijn
Prof. Dr. Vincent Icke

Hoogleraar theoretische astrofysica 

aan de Universiteit Leiden, 

publicist en beeldend kunstenaar 

Het helpt als we weten wat onze 

ontstaansgeschiedenis is, hoe we 

zijn opgebouwd uit sterrenstof en 

oerknalmateriaal. Hoe weinig we nog 

weten en hoeveel we leren. Als we iets 

meer bewustzijn krijgen voor hoe uit 

het “niets” “iets” ontstaan is, en hoe 

uniek onze planeet is, draagt dat bij aan 

kosmisch bewustzijn, zoals de bekende 

Amerikaanse astronoom Carl Sagan dit 

omschreef. Kosmisch bewustzijn leert 

ons te relativeren zowel als te strijden 

voor behoud van onze sterke en  

kwetsbare planeet.

Dop Bär geeft inzicht in onze kleinste 

bouwstenen. Hoe onze hersenen ons 

bewuste en onbewuste gedrag sturen 

en hoe tijdens de ontwikkeling van het 

zenuwstelsel, bij letsel of ziekte (acuut of 

chronisch) en bij veroudering, zenuwcellen 

sterven, soms gewenst, meestal ongewenst. 

De wetenschap onderzoekt de processen 

die optreden bij hersenziektes en 

veroudering,  en welke ‘aangepakt’ 

kunnen worden. Sommige onderzoekers 

veronderstellen dat we veroudering 

kunnen vertragen of zelfs stoppen, en zo 

het ‘eeuwige’ leven hebben. Geleerden zijn 

het hier bepaald niet over eens, maar het 

onderzoek leidt tot meer inzicht in onze 

hersenen. Na deze bijdrage ken je de  

“seven deadly things” die onze sterfelijkheid 

in belangrijke mate veroorzaken.  

Programma
WEEK 1 

Maandag 11 oktober 

20.00 – 21.30 uur

Over leven en dood 
van ons zenuwstelsel    
Prof. Dr. Dop Bär

Emeritus hoogleraar Experimentele Neurologie,  

voormalig opleidingsdirecteur van de  

masteropleiding Biomedical Sciences (BMS)  

aan de Universiteit Utrecht / UMC Utrecht

WEEK 2
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Maandag 18 oktober 
20.00 – 21.30 uur 

Maandag 1 november 
20.00 – 21.30 uur 

Van big bang 
tot burn-out 
Prof. Dr. Witte Hoogendijk

Psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie  

bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam

Wie zien we 
in de spiegel?  
Patrick van Veen

Gedragsbioloog en oprichter Apemanagement,  

Global Chair | President of the Jane Goodall Institute

Witte Hoogendijk geeft ons inzicht 

in de ontwikkeling van ons brein – 

hoe heeft dat zich ontwikkeld en 

hoe functioneel is het nog? Gaat 

de ontwikkeling van technologie 

zo hard dat ons brein het niet meer 

kan bijbenen? Worden we steeds 

gestrester als soort? Wat betekent 

dat voor onze mentale gezondheid? 

Hoe kunnen we ons hier tegen 

wapenen? Zijn we kansloos of  

lukt het ons toch weer ons aan  

te passen?

Patrick van Veen houdt ons de spiegel voor. 

Als expert op het gebied van chimpansee 

gedrag laat hij ons mensen zien hoe de 

dierenwereld ons ziet. Uiteindelijk is de 

basis van ons zijn, hoe we ons verhouden  

tot onszelf en anderen. Dieren voelen dat. 

Hoe sensitief zijn we zelf nog? Wat kunnen 

we leren van onze interactie met de natuur? 

En misschien komt de belangrijke vraag naar 

voren: hebben we een eigen wil of zijn we 

onderdeel van een sociale omgeving die ons 

dagelijks gedrag bepaalt?  

Mark van Vugt vertelt ons hoe de evolutie onze kijk 

op de wereld verdiept. Hoe we door samenwerking 

in kleine en grotere groepen de succesvolle soort 

zijn geworden die we zijn. Hoe we altijd zoeken naar 

veiligheid, verbinding, innovatie en de juiste leiders. 

Maar zijn de succesvolle overlevingsstrategieën die 

we als soort hadden nog wel nuttig in een moderne, 

welvarende en individualistische samenleving?  

Of maken onze oerinstincten ons juist kwetsbaar?  

Zijn we van nature volgers of leiders? Kun je leiderschap 

en charisma aan leren of is het iets waar je mee  

geboren wordt? In dit college zal Mark van Vugt 

inzichten uit de evolutionaire antropologie, biologie  

en psychologie bespreken.

WEEK 3 

WEEK 5 

Maandag 25 oktober 

20.00 – 21.30 

Onze mismatch 
met de evolutie   
Prof. Dr. Mark van Vugt

Sociaal en evolutionair psycholoog en hoogleraar  

in arbeids- en organisatie psychologie aan de  

Vrije Universiteit Amsterdam

WEEK 4
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Maandag 8 november  
20.00 – 21.30 uur  

Maandag 22 november 
20.00 – 21.30 uur  

Filosofie voor 
een weergaloos 
leven   
Lammert Kamphuis

Filosoof en theoloog

Lammert Kamphuis is veelgevraagd spreker en auteur 

van de filosofische bestseller ‘Filosofie voor een 

weergaloos leven’. Hij is van mening dat ons probleem 

niet is dat we te veel denken, maar dat we op verkeerde 

manieren denken. In dit college zullen allereerst enkele 

culturele concepten onderzocht worden die ons kunnen 

verhinderen om tot onszelf te komen. 

Daarnaast is Lammert een groot voorstander van het 

aanleren van filosofische vaardigheden. Deze klassieke 

én hedendaagse manieren van denken kunnen helpen 

om wat begripvoller naar elkaar en naar de wereld te 

zijn. Je leert spelen met verschillende modellen en krijgt 

een arsenaal aan filosofische vaardigheden aangereikt. 

Margriet Sitskoorn laat zien waarom 

zondigen zo verleidelijk is. Hoe komt het 

dat de hoofdzonden zo universeel zijn 

en kan je het ons als mens eigenlijk wel 

kwalijk nemen dat we ons soms zo mateloos 

gedragen? Maar het is niet alleen ons 

brein natuurlijk, ook de omgeving speelt 

geraffineerd in op onze passies. 

In deze bijdrage leer je hoe makkelijk we 

gemanipuleerd worden en hoe moeilijk  

het is om de waarheid in pacht te hebben. 

RESERVEAVOND

WEEK 7 

Maandag 15 november 

20.00 – 21.30 uur  

Passies van 
het brein    
Prof. Dr. Margriet Sitskoorn

Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de 

Universiteit van Tilburg

WEEK 6
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Maandag 29 november 
20.00 – 21.30 

Maandag 13 december 2021 
20.00 – 21.30 

Ontdek de binnenkant 
van duurzaamheid  
Prof. Dr. Matthijs Schouten

Ecoloog, filosoof en hoogleraar natuur- en landschapsbescherming 

aan de Universiteit van Cork (Ierland) en buitengewoon hoogleraar 

ecologie en filosofie aan de Universiteit Wageningen

Naar een nieuw 
mensbeeld?   
Dr. Koert van Mensvoort

Filosoof, kunstenaar,  

initiatiefnemer Next Nature Network

Matthijs Schouten 

vertelt over het begrip 

compassie, het verschoven 

wereldbeeld en onze 

grondhouding ten aanzien 

van de natuur. Ook die 

verschuift – van eigenaar 

van de natuur naar partner, 

of deelhebbende. Is ons 

wereldbeeld de oorzaak  

van alle ecologische crises? 

En hoeveel invloed heb  

jij als individu eigenlijk  

op natuurbehoud? 

Koert van Mensvoort vraagt zich 

af hoe natuurlijk natuur is in een 

hoogtechnologische wereld.  

Aan de hand van de spraakmakende 

projecten van Next Nature laat hij 

zien hoe mens, natuur en technologie 

samensmelten als een driving force 

in de evolutie. Als we de grote 

uitdagingen van onze tijd het hoofd 

willen bieden moeten we niet terug, 

maar vooruit naar de natuur.

Claartje Kruijff is predikant bij de 

remonstrantse kerk en gelooft in de kracht 

van oeroude verhalen. Claartje ervaart dat 

we te angstig en reactief leven en daardoor 

afhankelijk worden van dagkoersen en 

grillen. We nemen de tijd niet meer om  

ons te oefenen in onze levenshouding 

waardoor ons fundament dun is en  

wankel. Volgens haar kunnen we innerlijk 

weerbaarder worden als we ons laten 

bevragen door eeuwenoude en tijdloze 

thema’s. Deze bijdrage heeft alles te  

maken met het modewoord purpose. 

WEEK 8 

WEEK 10

Maandag 6 december 2021 

20.00 – 21.30  

Stevig staan in een 
kwetsbare wereld    
Claartje Kruijff

Theoloog des vaderlands 2018, psycholoog en predikant 

WEEK 9



Schrijf u nu in!
Maximaal 1000 deelnemers! 10 avonden en 1 reserve-avond

Hoe doe ik mee?
Schrijf u nu in voor de hele collegereeks, die u online bijwoont. Als u een avond niet kunt bijwonen,  

is het college tot twee weken erna nog te bekijken. In totaal is er plek voor 1000 deelnemers, dus schrijf  

u snel in! Per college kunnen 30 personen “live” aanwezig zijn tegen een extra betaling van 50,- euro  

per avond. De kosten voor de collegereeks zijn 200,- euro die u als donatie overmaakt aan het  

Jane Goodall Instituut Nederland. U ontvangt een bewijs voor donatie. Bij de meeste werkgevers kunt  

u deze kosten onder uw opleidingsbudget laten vallen. Is dat niet het geval, dan weet u, na deze cursus,  

met de nodige zelfkennis, dat het toch de moeite waard was om het zelf te betalen. 

Uitsmijter – Dr. Jane Goodall
Toen Dr. Jane Goodall hoorde van deze collegereeks vroeg ze zich af waarom we haar niet benaderd 

hadden om te spreken. De ware reden is dat ik haar niet wilde overvragen, maar ze vindt het een prachtig 

initiatief en beantwoordt graag vragen van de deelnemers tijdens een speciale sessie op  

zaterdag 18 december tussen 16.30 en 17.30. 

En dan wil ik je niet onthouden wat Dr Jane Goodall zei toen ze de prestigieuze  

Templeton Prize ontving in mei dit jaar:  

“I am eternally thankful that my curiosity and desire to learn is as strong as it was when I was a child.”

Inschrijven

U kunt zich ook inschrijven op  

www.oermens2.nl/inschrijvencursus

of scan de QR-code

Maximaal 1000 deelnemers

10 avonden, 1 middag en 1 reserveavond

Kosten: 

Donatie van 200,- euro aan Jane Goodall 

Instituut Nederland

Locatie: 

Online of ‘live’ tegen een extra betaling van 

50,- euro (max 30 personen per college)

Moderatie tijdens de avonden 

Tijdens de avonden zal Mikkel Hofstee, 

initiatiefnemer van deze collegereeks, 

dienst doen als moderator.  

De uitzendingen vinden plaats vanaf 

buitenplaats de Hoorneboeg en zijn per 

uitzending door maximaal 30 personen 

“live” bij te wonen. 
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http://oermens2.nl/inschrijvencursus/

