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Quo vadis? 
In 5 regels, alumni aan het woord. Aan het woord is: Truus Boom. Ons bestuurslid heeft een nieuwe werkkring 
buiten de grenzen gevonden. Truus, namens het bestuur: heel hartelijk dank voor je inzet en enthousiasme in de 
afgelopen jaren en heel veel succes. IS er nog tijd voor een paar vraagjes? 

Wat doet u (werk en privé)? Wat doet u met filosofie? Wat wilt u doen met filosofie? Wat wilt u dat Autarkeia voor 
u doet?  

De komende twee jaar zal ik in Nepal, via een vrijwilligersorganisatie (VSO) een project uitvoeren om nascholing 
te geven aan lokale docenten (van school-schuurtjes) en tevens om lokale bewoners in achterafgelegen dorpen 
te stimuleren hun dochters naar school te laten gaan. In het kastensysteem daar worden vrouwen achtergesteld 
en dat begint al op jonge leeftijd. De filosofie helpt mij om bijvoorbeeld bij de training en voorbereiding voor het 
project, betrokkenheid met afstandelijkheid te combineren en ook om goed gestructureerd de zaken te kunnen 
benaderen en aanpakken. Waar ik mij echt op verheug is dat ik de kans krijg om in alle rust filosofische 
klassiekers te gaan lezen; ik neem wat mee en ik hoop ook nog wat te kopen in Katmandu. Dat is ook een mooie 
situatie eigenlijk: na jaren van theorie eens een tijd met twee voeten op de grond te moeten staan en heel 
concreet in de sobere praktijk bezig te zijn. Ze hebben belóófd dat er elektriciteit aangelegd zou worden (ik ben 
benieuwd). 

Diner pensant 11-11-2000 
Het Stadskasteel Oudaen is de rustieke plaats van samenkomst geweest voor een pensant in een over rustieke 
ambiance, onder de hanenbalken van het gebouw. Rene Boomkens, filosoof aan de Groningse Universiteit, 
verzorgde de inleiding voor het debat na een kort welkomstwoord door de voorzitter. 

René Boomkens, hoogleraar sociale- en cultuurfilosofie, presenteerde het beeld van een dimensie met aan 
weerszijde het publieke en persoonlijke 'zijn' van mensen. Boomkens is ook bijzonder hoogleraar popmuziek aan 
de Universiteit van Amsterdam. In de popmuziek zo betoogde hij, geven artiesten publiekelijk de meest 
persoonlijke belevingen bloot. Het is een beweging van de maatschappij die samengaat met de verstedelijking, 
waarin de beslotenheid van het dorp ingeruild wordt voor de publiek veel dichter bevolkte en meer anonieme 
stad. In die meer anonieme stad vallen persoonlijke eigenaardigheden minder op, waardoor het persoonlijke 
beleven niet zo sterk verborgen hoeft te blijven als in het besloten dorp, waar iedereen iedereen kent en waar 
elke persoonlijke uiting nog jaren nabesproken wordt. 

Na deze bijzondere inleiding, onder het genot van een drankje en de eerste gangen van het menu, ontspon zich 
een langdurend geanimeerd geroezemoes onder de alumni die in subgroepen kritisch reflecteerden op de 
verschillende delen en stellingen uit het betoog van René. 

De gangen wisselden geruisloos en bijna ongemerkt, zo zeer gingen de aanwezigen op in de wederzijdse 
argumentaties, voorbeelden, herinneringen en persoonlijke belevenissen. De meeste aanwezigen deelden 
immers de ervaring om van een meer landelijke naar een meer stadse omgeving verhuisd te zijn toen er 
'gestudeerd' moest worden. Anderen hadden juist twee stadse ervaringen in te brengen die toch verschillend 
konden zijn (Amsterdam en Utrecht). 

Hoe het ook zij, na het hoofdgerecht nam de voorzitter voor een kort moment het woord en wisselden de diverse 
subgroepen de wederzijdse conclusies uit . Geheel van zelf leidde dit tot een zichzelf sturend plenair pensant. 
Voor een gemelleerd gezelschap van meer dan 20 personen een licht opmerkelijke gebeuren. 

Uiteindelijk moest wel 'de tijd' in de gaten gehouden worden; Boomkens en ook anderen hadden nog een aantal 
uren te gaan om thuis te komen. Met enige pijn in het hart en enige aansporing door oplettende collega-
bestuursleden, die de avond in een voorbeeldig gecoördineerde actie georganiseerd hadden, leidde de voorzitter 
het gesprek naar een afronding.  



Enkele aanwezigen hebben gezamenlijk nog elders een genoeglijk 'afzakkertje' genomen. De anderen, de 
reizigers, hebben daar van afgezien. Maar iedereen is met een ervaring rijker uiteindelijk huiswaarts gegaan. 

Samengevat: een perfecte avond (alleen de airco had wat minder mogen 'ruisen'). Kan het nóg beter? Nou, er 
zijn nog een paar ideetjes….! 

  

Alumni dag 31-3-2001 
Filosofie over grenzen 

In de middag van 31 maart verzorgt de faculteit Wijsbegeerte en de alumnivereniging Autarkeia een programma 
waarbij zowel Nederlandse als buitenlandse filosofen optreden. Om twee uur starten wij met een welkom door de 
voorzitter van Autarkeia gevolgd door een inleiding van een half uur door professor Verbeek, een 
Descarteskenner die hiervoor onlangs de Franse prestigieuze Descartes-Huygensprijs ontving. 

Na de theepauze spreekt onze Zuid-Afrikaanse gast Dr. D. Louw over Afrikaanse Filosofie (lezing in het Engels). 
Professor Brummer zal daarna als opponent optreden en uiteraard zal ook de zaal bij de discussie betrokken 
worden. Na afloop om ongeveer 5 uur kunt u onder het genot van een drankje nog wat napraten.  

Autarkeia-leden kunnen gratis aan deze middag deelnemen, andere alumni betalen ƒ10,=. De aanmelding is 
alleen mogelijk via Illuster. Het blad zal 28 februari op uw deurmat liggen. 

De plaats van handeling? Zie de aankondiging in Illuster. Wellícht lukt het ons om de 'Tuinzaal' (zaal 006) aan de 
Drift 21 te boeken. Een interessante en gewaardeerde ambiance.  

Contact persoon: erna.kas@phil.uu.nl 030-253 1831 

  

Berichten van de faculteit 

1. Op woensdag 17 januari om 16.15 uur, heeft Prof.dr. K.A.Algra zijn inaugurale rede uitgesproken met als titel " 
EPICURUS EN DE ZON". Algra volgt prof. Mansfeld op. 

2. Prof.dr.Th.Verbeek heeft de 'Prix Descartes-Huygens' ontvangen op 9 januari 2001 in de Franse ambassade te 
Den Haag. 
De Descartes-Huygensprijs is in 1995 door de Franse en de Nederlandse regering in het leven geroepen om de 
wetenschappelijke samenwerking tussen de beide landen te bevorderen, zowel bij de wetenschappelijke 
instanties van beide landen als bij het grote publiek. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Franse en een 
Nederlandse wetenschapper. Het bedrag behorende bij de prijs dient gebruikt te worden voor een 
gastonderzoekschap van een half jaar in het andere land. 

3. Conferentie. Reasons of One's Own. An International Conference, te Utrecht, 25-28 April 2001 (Zie 
http://www.phil.uu.nl/rfa/) 

 Alumn'ukjes 

1. Afgestudeerd maar niet uitgestudeerd? Daar zijn beurzen voor! Zie 
http://www.nuffic.nl/programma/internationalisering/index.html 

2. Hoewel ingericht voor een totaal andere doelgroep bevat, deze site bevat een indruk wekkende verzameling 
interessante links & 'full text' documenten. http://www.leren.nl/rubriek/wetenschap/filosofie/ 

Kalenders 
Geen 'filosofie'-kalender. Wel een andere vorm van 'voer voor filosofen', namelijk het Studium Generale.: 
UvA http://www.uva.nl/voorzieningen/studium.generale/programma/ 
VU http://www.vu.nl/Bezinningscentrum/studium.htm - 
UU http://www.sg.uu.nl/ 
UG http://www.rug.nl/cis/zoeken/frtrug.htm 
UL http://www.leidenuniv.nl/ics/studiumgenerale/ 
UM http://www.sg.unimaas.nl/  



TUD http://130.161.180.127//info/index.cfm?PageID=804 
TUE http://www.tue.nl/sg/watis.htm 
UW http://www.wau.nl/sg/ 
KUB http://cwis.kub.nl/~dso/sg/index.htm 
OU http://www.ou.nl/open/stud%5Fgen/welkom/index.htm 

 

Adressen van de bestuursleden  
e-mail: bureau@phil.uu.nl. 
E-mail contactpersoon: Erna Kas: Erna.Kas@phil.uu.nl 

 


