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Alumniberichten juli 2000 

Bestuurlijk nieuws 
Geen nieuws. 

Quo vadis? 
In 5 regels, alumni aan het woord. Aan het woord is: W.P.Chr. van Willigenburg, 
7/4/2000: 
Wat doet u (werk en privé)? Bestuursfuncties 
Wat doet u met filosofie? De waan van de dag relativeren 
Wat wilt u doen met filosofie? Reflectie 
Wat wilt u dat Autarkeia voor u doet? De actualiteit van de filosofie zichtbaar maken. 

Diner pensant ....? 
Op zaterdag 11 november 2000 organiseert Autarkeia weer haar jaarlijkse Diner 
Pensant. Als gastspreker zal optreden de bekende filosoof Rene Boomkens. 
René Boomkens is als hoogleraar sociale en cultuurfilosofie verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en als bijzonder hoogleraar popmuziek aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer kritische massa. Over 
massa, moderne ervaring en popcultuur (Amsterdam, Van Gennep, 1994) en De 
Angstmachine. Over geweld in films, literatuur en popmuziek (Amsterdam, De Balie 
1996). In 1998 promoveerde hij op Een drempelwereld. Moderne ervaring en 
stedelijke openbaarheid (Rotterdam, NAI Publishers, 1998). Samen met Rene 
Gabriels redigeerde hij de bundel Een alledaagse passie. 20 essays over popmuziek 
(Amsterdam, De Balie, 1996). 

Prijs: f30,00 voor leden; f62,50 voor niet-leden  

Plaats: Stadskasteel Oudaen (Oude Gracht 99, centrum Utrecht). 

Opgeven kan door het bedrag over te maken op giro 2294471 van Autarkeia, Steve 
Bikostraat 262, 3573 BG Utrecht., o.v.m. Diner Pensant 

Alumni dag 1-4-2000 
De voorzitter heette iedereen hartelijk welkom. Hij memoreerde dat op 8-1-1995, de 
voorbereidingsgroep 'Alumni filosofie' voor het eerst bij elkaar kwam om de resultaten 
van de enquête te bespreken die in de richting van een vereniging wees. De 
vereniging is eigenlijk een béétje 'al vijf jaar', ook al is de aktedatum van de 
oprichting van Autarkeia 12-12-1996. 

De aanwezigen, wederom een twintigtal, luisterden ademloos naar beide betogen 
Jan en Piet. Piet Steenbakkers, over "Een waarheid, maar vele heilswegen: Spinoza 
over verdraagzaamheid", behandelde het begrip 'Tolerantie'. Jan Bransen met 
"Tolerantie en zelf-begrip", belichtte de verschillende interpretaties vanuit het notie 



van het natuurlijke verloop van gebeurtenissen.  
In een gezellige en ontspannen sfeer zette Piet het beeld scherp neer dat Spinoza's 
tolerantie-begrip, niet zozeer geleid is door respect voor de overtuigingen van 
anderen, als wel door een vorm van onverschilligheid c.q uit een politiek realisme dat 
in die tijd nodig en uniek was voor een onafhankelijke positie ten opzichte van de 
gemeenschap. In die tijd was iedereen lid van een gemeenschap en dat had ook 
overlevingswaarde; sociale hulp en steun.  

Voor Jan komt dit door een persoon beleefd 'realisme' voort uit verwachtingen over 
het 'natuurlijke verloop van gebeurtenissen' die ieder mens heeft. Deze 
verwachtingen hebben een intelligibele, rationele en morele dimensie die we met 
elkaar moeten bespreken om elkaar te kunnen begrijpen. Hoewel we kunnen 
proberen elkaars opvattingen te tolereren, zullen we dit niet echt lang kunnen 
volhouden op een onverschillige manier. Het enige alternatief is deze opvattingen te 
respecteren, en dat betekent een debat aan te gaan over wat werkelijk, in intelligibel, 
rationeel en moreel opzicht, 'natuurlijk' is. Elementair zelf-begrip vraagt om zo'n 
debat. 

Beide sprekers haalden actuele voorbeelden aan van tolerantie en voor respect voor 
elkaars opvattingen; voorbeelden te over natuurlijk in onze moderne, pluriforme 
samenleving.  

Een levendige discussie volgde als vanzelf. Na het 'plenaire' debat, bleek de 
borrelruimte een uiterst geschikte locatie om de verschillende inzichten nog eens 
nader uit te werken. 

  

Alumn'ukjes 

1 Zoals in het decembernummer van het kwartaalblad voor alumni "Illuster" te lezen 
viel,geeft de vanaf januari bestaande alumnipas -naast vele andere voordelen -
tevens recht op het lidmaatschap van de Faculty Club Helios tegen een gereduceerd 
tarief.[f.95 in plaats van f.150] U kunt er niet alleen in een prachtige entourage 
dineren,maar ook het huren van zalen/zaaltjes behoort tot de mogelijkheden.Op dit 
moment stelt zich -gedurende een paar avonden per maand - iedere maand een 
andere Utrechtse faculteit voor. 

2 Voor wie geïnteresseerd is in de relatie management-filosofie,is een bezoek aan de 
website van de American Philosophical Practitioners Association [APPA] misschien 
de moeite waard.In recensies van Amerikaanse publicaties over dit onderwerp wordt 
deze APPA regelmatig vermeld. Het adres is:www.appa.edu/ 

3 Uit persbericht het KNAW-persbericht van 1-5-2000 
(http://www.knaw.nl/08nieuws/persber/p000501a.htm) Per 1 mei 2000 bezet dr. K.A. 
Algra aan de Universiteit Utrecht een Academieleerstoel Geesteswetenschappen van 
de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Keimpe Algra (1959) is 
voor een periode van drie jaar benoemd aan de Faculteit der Wijsbegeerte als 
hoogleraar in 'De geschiedenis van de wijsbegeerte van de oudheid, in het bijzonder 
van de Hellenistische periode'. 



Keimpe Algra studeerde klassieke taal- en letterkunde in Utrecht. Vanaf eind 1983 is 
hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht, vanaf 
1985 als universitair docent in de geschiedenis van de Wijsbegeerte van de Oudheid. 
Hij promoveerde in 1988 op het proefschrift Concepts of Space in Classical and 
Hellenistic Greek Philosophy.  

Professor Schuhmann, ook van GF, is lid geworden van de KNAW (persbericht 10-5-
2000). 

Lezen 
De informatisering van het wereldbeeld, Prof.dr. J.de Mul, hoogleraar wijsgerige 
antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zie URL: 
www.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/diesrededruk.htm (10-6-2000)  

Kalender 
Nieuws over congressen, films, presentaties, workshops waar alumni filosofie 
welkom zijn. 
Nog steeds niet op het net te vinden. Ook niet met 'slim zoeken'. (Wordt vervolgd) 

Lidmaatschap 
Onze dank aan iedereen die de contributie voor 2000 betaald heeft. Voor eventuele 
nieuwe leden: het gaat om f 15,= per jaar, over te maken op giro 2294471 van 
Autarkeia, Steve Bikostraat 262, 3573 BG Utrecht. U kunt dan verzekerd zijn van: 
Nieuwsbrieven en aantrekkelijke kortingen op Autarkeia-activiteiten.  

Bestuursleden; e-mail: bureau@phil.uu.nl.  
Truus Boom, t.boom@wxs.nl 
Will Jagtenberg, email: bockel@uni_one.nl 
Lotte Jensen; lotte.jensen@wxs.nl 
penningmeester/secretaris; Lies de Regt, 
vz. Bernard Verlaan, email bjernv@dds.nl. 
E-mail Erna kas: Erna.Kas@phil.uu.nl 

 


