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Philosophical High Tea met Rob van Gerwen
op 29 november
Kan propaganda (of pornografie) wel kunst
wezen?
Op 29 november organiseert Autarkeia
opnieuw op een zaterdagmiddag een
Philosophical High Tea. Het uitdagende
onderwerp is dit keer: Kan propaganda (of
pornografie) wel kunst wezen?
In de hedendaagse kunst worden
voortdurend grenzen overschreden. Soms
gebeurt dat expres, soms is het een gevolg
van aannamen die theoretici menen te
moeten maken. Een voorbeeld van het
laatste is de discussie over Leni
Riefenstahl's propaganda-film 'Triumf des
Willens' die figureert in een filosofisch
debat over de vraag of een zo verderfelijk
werk wel artistiek hoogstaand kan zijn (wat
menigeen aanneemt). Een grens die
doelbewust wordt overschreden, is die
tussen kunst en pornografie. Iedereen kent
wel voorbeelden. Rob van Gerwen wil
graag van gedachten wisselen over de

vraag of propaganda en pornografie wel
kunst kunnen zijn en vooral: hoe we hier
het best over na kunnen denken.
Locatie
De
Bakkerswinkel, Wittevrouwenstraat 2.

(aan de kruising
van de Drift met de
Wittevrouwenstraat)

Aanvang
14.00u
Toegangsprijs leden
10 euro
en niet-leden
15
Euro
Opgeven:
per
overschrijving onder vermelding
van 'High
Tea'.
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is:
2294471,
t.n.v.
Autarkeia,
p/a
Steve
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262,
3573
BG
Utrecht.
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Nieuws van de faculteit
· Kennisfilosoof Prof. Dr. Herman Philipse (Leiden)
wordt Utrechts derde universiteitshoogleraar. Paul
Schnabel (SCP) en Frits van Oostrom zijn de
eerdere twee. Eén gezamenlijk plan is, naar
verluid, dat zij gedrieën binnen de vrije
profileringsruimte van het
bachelor-masteronderwijs een universiteitsbreed
programma willen ontwikkelen met een nadruk op
een Liberal Arts & Science karakter.
· Drie verdiepingen lager...deze zomer is de hele
faculteit Wijsbegeerte verhuisd naar de eerste
verdieping van het Bestuursgebouw! Reden van
deze grootscheepse operatie is dat er veel nieuwe
faciliteiten zijn bijgekomen: studenten hebben
voortaan een eigen ingang (waar vroeger het
U-Blad zat), er zijn eigen college- en
computerzalen bijgekomen en een eigen kantine.
· De Faculteit Wijsbegeerte is penvoerder geworden
van een nieuwe studierichting: Liberal Arts and
Sciences. Deze brede bacheloropleiding, die
opgezet is volgens het Amerikaanse liberal-arts
model, zal van start gaan per 1 september 2004.
Voor meer informatie, zie de website:
www.phil.uu.nl/las
· Prof. dr. Willem van Reijen heeft op 12 september
2003 afscheid genomen van de Faculteit. Bij zijn
stijlvolle afscheid waren ook veel alumni aanwezig.
Velen dragen goede herinneringen aan zijn
colleges!
Quo vadis?
In 5 regels, alumni aan het woord. In deze nieuwsbrief:
Godelieve ten Kortenaar. 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?
Ik ben 41, getrouwd, moeder van drie opgroeiende
jongetjes, maak muziek en houd van het water. Ik ben
-niet praktiserend- logopedist (1984) én filosoof (1995). In
2001 heb ik de Introductiecursus Filosofisch
Consulentschap van de VFP gevolgd.
Na jaren lang als logopedist gewerkt te hebben met
mensen met een verstandelijke handicap, ben ik
tegenwoordig ondernemer en vrije beroepsbeoefenaar. Op
mijn visitekaartje staat:
Filosofisch Maatwerk Godelieve ten Kortenaar, `Denken in
dialoog'. Mijn aandacht is gericht op drie gebieden.
! Organisatieadvies op filosofische grondslag
! Filosofische consultatie voor particulieren
! Filosofiecursussen, -weekenden en workshops voor
particulieren
Mens en vraag staan voor mij centraal. Ik werk niet alleen
met mijn hoofd maar ook met mijn hart. En ik probeer
filosofie te bedrijven waar je in de praktijk van het leven
-op professioneel en/of persoonlijk vlak - mee uit de voeten
kan. Maatwerk staat voor mij voor `maten': samen
doordenken in een dialoog. Het staat voor werk leveren
dat op maat gesneden is; en dan niet alleen op de mens,
maar ook op de vraag.
Ik geef geen antwoorden en streef naar een open blik. Ik
denk mee bij het verkennen, verhelderen en analyseren
van een vraag. En ik denk mee bij de verkenning en
beoordeling van oplossingsrichtingen.
Dat doe ik dus met filosofie , dat wil ik ook blijven doen en
dat wil ik verder vormgeven. Daarnaast probeer ik me ook
nog eens wat verder te verdiepen in de joodse en oosterse
filosofie: zeer de moeite waard wat mij betreft !
Autarkeia zie ik als een mogelijkheid om vakgenoten te
ontmoeten en inspiratie op te doen.
Berichten van het bestuur
· Soms, zo blijkt, gebeurt het dat Autarkeia-leden de
nieuwsbrief niet ontvangen. Als maatregel zal het
bestuur zelf actiever en sterker toezien op de

verzending. Maar als ‘Murphy’ dan toch nog
toeslaat, verzoekt het bestuur aan de leden om de
website van de alumni vereniging te raadplegen.
Circa anderhalve week ná verzending, wordt nml.
de digitale versie op de website geplaatst. Het
web-adres? Dat is te lang en niet nodig: bij ‘Zoek’
gewoon ‘Autarkeia’ ingetoetst en de rest wijst
zichzelf. Dat is de gemakkelijkste en snelste
methode.
Natuurlijk is blijft het mogelijk om via
www.phil.uu.nl bij ‘alumni’ te kijken en dan de site
van Autarkeia aan te klikken.
Alumn'ukjes
1. Boeken (nieuwe aanwinsten in de bibliotheek)
· BCU-FI 90.04 ADO 10 [4] Adorno-Horkheimer
Briefwechsel 1927-1937. Wie nieuwsgierig is
geworden naar briefwisselingen en
correspondenties tussen filosofen, naar aanleiding
van de presentatie van doctor Erik-Jan Bos tijdens
de laatste alumnidag, kan in het boekdeel terecht
voor briefwisselingen tussen natuurlijk Adorno &
Horkheimer maar ook voor brieven aan ‘derden’
zoals Gabrielle Oppenheim, Leo Löwenthal, Ernst
Krenek, Slatan Dudow, Ernst Bloch en Erich
Fromm. Maar niet alleen dat, ook is er
correspondentie over het werk van anderen en een
enkel bericht over congressen. Bijvoorbeeld een
over de Eenheid van de Wetenschap.
Gedetailleerde biografische informatie is volgens
de uitgever beschikbaar via zijn internet site
http://dnb.ddb.de.
· BCU-FI 02.39 SIM 1 Parts, a study in ontology
door Peter Simons. Simons behandelt in deze
studie de extensionele Deel-Geheel Theorie en de
mereology van de ‘continuants’ om nader in te
gaan op de kwesties van essentie, afhankelijkheid
en integriteit. Het doel van de studie is tweeledig.
In de eerste plaats beoogt ze een onderbouwd
verslag te geven van de verschillende soorten
mereologie of formele theorie van deel, geheel en
de daaraan gerelateerde concepten. Maar primair

·

wordt beoogd de tekortkomingen van deze
benadering te schetsen en suggesties te geven,
hoe deze tekortkomingen op te lossen.
BCU-FI 90.04 ADO 11 Vorlesung über Negatieve
Dialektik. Het betreft de laatste van een reeks van
vier lezingen in het wintersemester van 1965/66,
die een tussenstap waren tot het in 1996
verschenen hoofdwerk.

Internet Philosophique
· Stel een filosofisch begrip staat níet in uw
encyclopedie. Wat doet u dan? Precies; u kijkt
even op internet. Voor het begrip ‘Mereology’
(bijvoorbeeld) levert de Encyclopdia Brittanica dan
de informatiepagina;
http://concise.britannica.com/ebc/article?eu=397203
.
· In de FM van sept. 2003 staat het begrip weer
genoemd: ‘continentale filosofie’. Bestaat dat nog
in een globaliserende wereld. Wat is het dan?
Nee, nu niet even de encyclopedie. Een quick
scan via internet toont dat er flink wat gespreksstof
is en dat er een leuke puzzel klaarligt:
- Continentale filosofie is de tegenhanger van
de Angelsaksische, analytische filosofie..(enz);
- De vakken Hedendaagse continentale filosofie
en Hedendaagse analytische filosofie
oriënteren je in de recente filosofische
stromingen…(enz);
- Hedendaagse filosofie: tegenstelling tussen
analytische en continentale filosofie, tussen
Geurts, van der Sandt, Meijsing enerzijds en
Vedder, Vennix, Van …(enz);
- <Creatief-anti-realisme>. Hiermee bedoelt
Plantinga alle idealistische en
transcendentaal-idealistische stromingen in de
continentale filosofie aan te duiden, alsmede
existentialistische (enz).
Bestuursleden;e"mail: bureau@phil.uu.nl.
Will Jagtenberg, Lotte Jensen, Lies de Regt, vz. Bernard
Verlaan
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