
  

AA  U T A R K E I A U U alumni  Wijsbegeerte 

Alumniberichten februari 2005 

 
DIES .2 april 2005 

 
Het thema van de Universiteitsdag is: "Mens en Kosmos". 
 
Voor het ochtendprogramma zij verwezen naar Illuster, ’s middags organiseert 
Autarkeia een filosofisch tweeluik.  
De titel van het middagprogramma is eveneens: Mens en Kosmos.  
• André Klukhuhn, voormalig hoofd Studium Generalum en nu docent 

wetenschapsfilosofie bij Liberal Arts and Sciences. Hij zal een algemeen 
wetenschapsfilosofische beschouwing over mens kosmos. 

• Na de theepauze van 15.00-15.30u, vervolgt het programma met Daan Evers die 
vorig jaar is afgestudeerd in de wijsbegeerte. Hij zal spreken over: "de vraag waar 
we morele normen moeten zoeken: in de mens of in de kosmos?" 

De borrel begint om 16.15u 
Locatie    zaal B, Ruppert Gebouw, Uithof 

Dit gebouw is vanuit het Educatorium te bereiken. Wie 
met de buslijn 11 of 12 komt, kan het beste uitstappen 
bij Heidelberglaan 2, Unnik-gebouw) 

Aanvang   14.00u 
Toegangsprijs leden  gratis  
 en niet-leden  5 Euro 
Contactpersoon  erna.kas@phil.uu.nl (030-2531831) 
 
Opgeven:    tot uiterlijk 15maart 2005 per  

- kaart in de universitaire alumnikrant (die 23 febr. 
in uw brievenbus ligt); 

en anders:  
- voor leden: via een mailtje naar 

erna.kas@phil.uu.nl 
- voor niet-leden via overschrijving, 

onder vermelding van   
'Middagprogramma filosofie'. 
Het gironummer is: 2294471,  
t.n.v. Autarkeia, p/a Steve Bikostraat 262,  
3573 BG Utrecht.  
 
Geef uzelf tijdig op; vol=vol, er is een 
beperkt aantal plaatsen 



 
Philosophical High Tea, met Miriam van Reijen op 13 november 2004 van 14-17u 
Emoties omtrent Autarkeia. De grote woonkamer boven ‘De bakkerswinkel’ aan de 
Wittevrouwenstraat was de ambiance voor een thé pensant  met Miriam van Reijen. Haar nieuwste 
inzichten over de begrippen ‘emotie’ en ‘gevoel’ werden besproken met de aanwezige alumni. 
Maar voor het zover was, werd er eerst onderling druk en gezellig gepraat over wie wat zoal deed 
en over nieuwe ontwikkelingen bij de faculteit. De intocht van Sint had namelijk voor enig 
oponthoud gezorgd (eufemisme; de binnenstad was afgesloten.;-))). 
Maar Miriam stak na binnenkomst en een kopje thee meteen van wal door de betekenis van het 
begrip ‘autarkeia’ vanuit de Griekse oudheid tot het heden na te lopen.  
Via de relatie met de stoïcijnen werd de verbinding gelegd naar het gespreksthema; emotie en 
gevoel. Al snel was het onderscheid tussen de twee begrippen duidelijk; als resp. negatieve en 
positieve gemoedsaandoening zoals de leek die ervaart, als resp.onware en ware gedachten zoals 
de filosoof die ervaart en resp. als ego en ‘begaan met de ander’ zoals ervaren vanuit een 
boeddhistisch ondergaan van gemoedstoestanden. 
Aan de hand van casussen rond verliefdheid en blijdschap, werd duidelijk dat een stoïcijn wel als 
gemoedstoestand een gevoel zou kunnen ervaren maar geen emotie. Anders gezegd; bij 
afwezigheid van emotie, komt er ruimte voor het gevoel. Ook bij deze thematiek werd de hele 
geschiedenis van de filosofie dunnetjes overgedaan, geherinterpreteerd in het licht van deze 
nieuwe invalshoek. Oftewel; a-b-c; aanleiding, bril en consequenties! Waarbij tevens het idee naar 
voren werd gebracht dat al onze gedachten en gemoedstoestanden het resultaat zijn van 
complexe, mechanistisch verlopende processen in ons lichaam. 
Hoewel zware kost, net als sommige cakejes en taartstukjes, trok iedereen enigszins verlicht 
huiswaarts onderwijl mijmerend over de diverse nieuw verworven, verrassende inzichten. 
 
Nieuws van de faculteit 

• Prof. Theo Verbeek, gespecialiseerd in het werk van de filosoof René Descartes, heeft de 
versierselen van Chevalier de la légion d’honneur ontvangen van de Ambassadeur van 
Frankrijk: http://www.ambafrance.nl/article.php?id_article=5188; 

• Keimke Algra, lid van de KNAW is in het najaar van 2004 officieel geïnstalleerd: 
http://www.knaw.nl/cfdata/leden/nieuweleden.cfm; 

• Jan Ophuizen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Amelia Vogelstichting; 
• Piet Steenbakkers is benoemd tot bijzonder hoogleraar Vereniging het Spinozahuis: 

http://www.eur.nl/nieuws/benoemingen/week472004/; 
• PM De Universiteit Utrecht verleent een eredoctoraat aan de Franse hoogleraar filosofie 

Jean-Luc Marion voor diens baanbrekend werk en onderzoek: 
http://81.4.66.133/uupona/bekijkpers.cfm?persberichtid=289; 

• PS  Op 24 maart 2005 bestaat de universiteit 369-jaar. 
 

 
Quo vadis? 
Alumni aan het woord; in 5 regels (of een paar meer ;-)). In deze nieuwsbrief: Nico Krijn. 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?  
In 1973, via een stage van de mts, ben ik bij TNO gaan werken. Eerst werkte ik in de elektronica 
en informatica, en toen ik mijn vak niet meer kon bijbenen ben ik overgestapt naar een 
commerciële functie. Dat viel goed te combineren met een deeltijdstudie filosofie. Studeren was 
voor mij een feest, als een spons heb ik alles in me opgezogen. Na mijn afstuderen in 2001 ben ik, 
naast mijn baan bij TNO, filosofieles gaan geven bij HOVO, dat is een onderwijsinstelling voor 
senioren. 
 

 



 

 
Ik doe het met veel plezier, de cursisten zijn bijzonder gemotiveerd. 
Het liefst zou ik een fulltime baan in de filosofie hebben, maar helaas 
zit dat er niet in. Ik ben afgestudeerd in de filosofie van de wiskunde. 
Van ethiek en aanverwante zaken heb ik geen hoge pet op. Naar 
mijn mening is na de Ethica van Spinoza weinig nieuws voor het 
voetlicht gebracht. Af en toe schrijf ik een artikel of een recensie op 
het grensvlak van filosofie en wiskunde. 
 
 

 
Vorige week heb ik een oriënterend gesprek gehad met professor Th. Kuipers, hoogleraar aan de RUG, 
over een mogelijke promotie. Het onderwerp spreekt me aan. Kuipers stelde het onderzoek voor:  
‘drugs looking for diseases’ vertaald in ‘mathematical theories looking for domain'. 
Het onderzoek is gericht op een analyse van de waarheidsbenadering: inzicht krijgen hoe wiskundigen 
bezig zijn om vat te krijgen op een theorema door aan het domein te sleutelen. Kuipers gaf Lakatos als 
voorbeeld. Lakatos reconstrueerde de geschiedenis van de pogingen om het Descartes-Euler-vermoeden 
te bewijzen. 
 
Volgens Lakatos werd het domein telkens aangepast, terwijl het vermoeden overeind bleef. Onlangs las ik 
dat een arts in de middeleeuwen een kruid geneeskrachtige werkingen toeschreef. Hij zocht een kwaal die 
met het kruid te genezen zou zijn, in tegenstelling tot de arts van onze tijd die de oorzaak van de kwaal 
probeert te achterhalen. Ik ga dus als een middeleeuwer aan de slag.  Nico Krijn  
 
Berichten van het bestuur 

• De contributie 2005. Het bedrag blijft ongewijzigd: € 7,= (zeven EURO). 
• Het financieel verslag van 2004 van de vereniging is na goedkeuring opvraagbaar voor de 

leden. De vereniging kent een goede en gezonde financiële positie. In het fin.verslag zal een reservering 
opgenomen worden voor het lustrum in 2006 (10 jarig bestaan). 
 
Alumn'ukjes 

1. De 200e sterfdag van Belle van Zuylen op 27 december van dit jaar vormt de aanleiding 
voor het congres 'Belle van Zuylen: Education & Creation', op 7 t/m 9 april 2005.  
Het wordt georganiseerd door het Genootschap Belle van Zuylen en de Universiteit Utrecht. Belle van 
Zuylen werd in 1740 in Utrecht geboren en ontwikkelde zich tot een uitzonderlijk veelzijdig auteur. 
Daarnaast onderhield zij uitgebreide correspondenties met tijdgenoten in Europa. Enkele jaren geleden 
citeerde Le Monde uit een aan haar gerichte brief: 'U schrijft beter dan wie ook ter wereld, Voltaire niet 
uitgezonderd'. In 2004 werd in het Utrechts Archief een spectaculaire vondst gedaan. Het betreft tot nu toe 
onbekende teksten, waaronder liefdesbrieven van de destijds 16-jarige Belle. In het Archief is een 
tentoonstelling hieraan gewijd. Tijdens het congres zal haar rol van opvoedster uitgebreid aan de orde 
komen. Haar interesse voor deze problematiek was direct gelieerd aan het schrijven. Ook was zij zeer 
geïnteresseerd in wiskunde en in muziek, waarover in het congres bijzondere onderdelen zijn opgenomen. 
Meer info en aanmelden via de congressite: http://www.let.uu.nl/bellevanzuylen/zuylen.html. 

2. Financiële ondersteuning voor het drukken van proefschriften filosofie en 
vertalingen: De Bussy stichting, Veenweg 62, 7416 BD Deventer +31 570-608811 

3. Boeken (nieuwe aanwinsten in de bibliotheek) 
Persoonlijk langs gaan in de (nieuwe) universiteitsbibliotheek op de Uithof is natuurlijk 
goede manier om via de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek, de wetenschappelijke en 
filosofische nieuwsgierigheid te blijven prikkelen.  
De andere manier is via de UB-site. Hoewel men bezig is deze te hervormen waardoor 
mogelijkerwijs de directe links veranderen; op de beginpagina van de catalogus staat een 
link naar het aanwinstenoverzicht en dat zal wel zo blijven. De directe links naar de meest 



recente aanwinstenlijsten van wijsbegeerte, ethiek, theologie en de naslagcollectie van 
deze vakken zijn achtereenvolgens: 

- http://alephuitvoer.library.uu.nl:8000/pub/aanwinst/UB-TW-WIJSB.htm 
- http://alephuitvoer.library.uu.nl:8000/pub/aanwinst/UB-TW-ETH.htm 
-  http://alephuitvoer.library.uu.nl:8000/pub/aanwinst/UB-TW-THEOL.htm 
- http://alephuitvoer.library.uu.nl:8000/pub/aanwinst/UB-TW-TH-WY.htm  

De overzichtspagina die stapsgewijs naar alle aanwinsten (dwz. oudere aanwinstenlijsten 
en andere vakken) leidt is: 

- http://alephuitvoer.library.uu.nl:8000/pub/aanwinst/  (voor Wijsbegeerte etc. volg 
de link UB - Universiteitsbibliotheek) 

(Met dank aan een UB-medewerker voor deze bijdrage.)  
 
Filosofie nú 
Wat leert de filosofiestudent nú? Wat leest zij/hij? Veel readers ongetwijfeld. Maar de studiegids 
licht wellicht een tipje van de sluier op; een boekenlijstje misschien? In deze nieuwsbrief: wat staat 
er op de lijst voor ‘geschiedenis van de filosofie’, doctoraal fase. 
De vorige keer is ingegaan op het doctoraal hoofdvak Geschiedenis van de Filosofie (GF), één van 
de drie mogelijke hoofdvakken, naast theoretische en praktische filosofie. De achtergrond in het 
studieonderdeel Metafysica (zie vorige nieuwsbrief) kan verder verdiept worden met:  

- Médidations metaphysiques, in de vertaling van M.Beyssade, Paris, Livre de Poche; 
isbn 2253054445 ; 

- Spinoza’s volledige uitgave van de Ethica (er is een tweetalige editie, met de latijnse 
grondtekst); Ethik, Latijn/Dduits, vert.J.Stern. Stuttgart: Reclam; 

- Leibniz, Monadologie und andere metaphysische Schriften Frans/Duits, vert. U.J. 
Schneider. Hamburg;  

- Heidegger, Was ist Metaphysic? Frankfurt, M.Klostermann isbn 3-465-02993-3; 
- Aangevuld met keuze teksten Kant en Hegel. 

Wordt vervolgd. 
 
Internet Philosophique 

• Een zoekopdracht op de trefwoorden  ‘ ‘filosofie’ of ‘ wijsbegeerte’ ‘  levert diverse aardige 
resultaten op, niet alleen de links naar het Filosofie Magazine en diverse  –in ieder geval-  
werkbesparende startpagina’s maar het laat ook zien in welke andere landen er zoal 
filosofie “bestaat”;  www.filosofie.be, www.filosofie.cz, en idem, welke dagbladen een 
dossier of katern ‘filosofie’ hebben. Het meest opmerkelijk is natuurlijk om te zien bij welke 
universiteiten filosofie ‘bestaat’; rug, ru, uvt, eur, ut, vu, ou én uu, ….maar dan gaat het in 
de eerste 50 treffers verder  
met …..Aken, Leuven, Gent, Antwerpen, terwijl Nederland telt toch ook nog andere 
universiteiten kent met faculteiten en vakgroepen ‘filosofie’ of ‘wijsbegeerte’. (Klopt UvA, ± 
treffer 70). De krent in de pap;  
- Wijsbegeerte in Nederland; elektronische voortzetting van Poortmans Repertorium der 

Nederlandse Wijsbegeerte, http://poortman.kb.nl/main.html  
• Met een engelse zoekterm, idem…talloze universiteiten, startpagina’s, societies en 

journals maar echt nuttig is wellicht een (viertalige) vacaturebank, gespecialiseerd in 
vacatures voor filosofen; http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/phil/ag/jobs/ . (PM  Voor 
nadere (achtergrond) informatie over werken in andere landen; zie 
http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm). 

 

Adressen van de bestuursleden 
 e-mail:  bureau@phil.uu.nl.  
vz. Bernard Verlaan, email bjernv@dds.nl. 
De contributie bedraagt € 7,= (zeven EURO) per jaar. Het gironummer is 2294471, t.n.v. Autarkeia, p/a  Steve 
Bikostraat 262, 3573 BG Utrecht.  Facultaire contact persoon: Erna Kas: Erna.Kas@phil.uu.nl 

 

 


