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Philosophical High Tea
met Dick Kleinlugtenbelt op 26 november 2005 van 14-17u
De grote woonkamer boven ‘De bakkerswinkel’ aan de Wittevrouwenstraat zal
het decor zijn voor een filosofische High Tea. Dick Kleinlugtenbelt zal zijn
nieuwste inzichten over ‘praktische filosofie’ bespreken met aanwezige alumni.
Het onderwerp is: ‘Mensbeelden & levenskunst, De mens en de kunst het eigen
leven vorm te geven’. In zijn boek heeft hij systematisch de 'mensbeelden en
levenskunst' van Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger,
Emmanuel Levinas, Michel Foucault, Martha Nussbaum en Jean Baudrillard
vergeleken. Daarmee duiken de aloude filosofische thema’s weer op zoals
vriendschap en eenzaamheid, schoonheid en walging, angst, verveling en hoop,
durf, lustbeleving en zelfbeheersing, maakbaarheid en controleverlies. Kortom:
meer dan genoeg gespreksstof !
Locatie

De Bakkerswinkel, Wittevrouwenstraat 2.

Aanvang
Toegangsprijs leden
en niet-leden
Opgeven:

14.00u (inloop 13.45-14.00u)
10 euro
15 Euro
tot uiterlijk 12 november 2005 per
overschrijving, onder vermelding van
'High Tea'. Het gironummer is: 2294471,
t.n.v. Autarkeia, p/a Steve Bikostraat 262,
3573 BG Utrecht.

(aan de kruising van de Drift met de Wittevrouwenstraat)

Geef uzelf tijdig op; vol=vol, er is een
beperkt aantal plaatsen
DDIES .2 april 2005
’s Middags organiseerde Autarkeia een filosofisch tweeluik, aansluitend bij het thema van de
universiteitsdag: Mens en Kosmos. André Klukhuhn boeide een 30-tal mensen met een
algemeen wetenschapsfilosofische beschouwing over mens en kosmos. Hij was hoofd
Studium Generalum en is nu docent wetenschapsfilosofie bij Liberal Arts and Sciences. Met
grote stappen beende hij door de geschiedenis en de verschillende zienswijzen. Van
Aristoteles’s snaarinstrument tot de hedendaagse snaar-theorie, van de Egyptenaren met een
erotische visie op het heelal, via de Middeleeuwen en Kepler, Newton tot Einstein’s
mathematische visie. Kortom, alleszins aanleiding tot verdere verdieping en het nodige
leeswerk.
Universiteit Utrecht alumni wijsbegeerte: sinds 1994 actief;
oprichtingsvergadering van de vereniging: 12 december 1996.
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De thee bood de aanwezige alumni van Autarkeia en CKI de gelegenheid om na te praten over
de “materie” en om met elkaar even bij te praten. Sommige alumni zien elkaar alleen bij dit
soort gelegenheden; dan is er veel te vertellen.
Na de thee vervolgde het programma met Daan Evers. Hij was vorig jaar afgestudeerd in de
wijsbegeerte. Hij sprak over de vraag waar we morele normen moeten zoeken: in de mens of
in de kosmos?. Zijn doelstelling: een aanzet maken tot een ontologische neutrale analyse van
‘moreel goed’. Startend vanuit John Searl’s analyse van ‘goed’, kwam Daan via een aantal
stappen uit bij de conclusie dat er relevante, niet-conventionele normen zijn die het menselijk
handelen reguleren. En dat deze normen niet gericht zijn op een specifiek individu of op een
specifieke groep mensen.
Na afloop gaf de borrel nog de gelegenheid om ook deze “materie” nog nader te bespreken,
naast het sociale bijpraten en het uitwisselen van herinneringen, nieuwtjes enz.

NNieuws van de faculteit
•

•

•

•

•

Rectificatie: Prof. Van Ophuijsen (met een ‘j’ na de ‘i’) wil graag voor Autarkeia de voorgangster
van Jaap Mansfeld haar juiste naam teruggeven. Het gecorrigeerde luidt: J.M. (Jan) van Ophuijsen
is per 1 september 2004 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de C.J. (Cornelia) de Vogelstichting ter bevordering van de studie van de antieke wijsbegeerte, met als leeropdracht "De
traditie van het platonisme in relatie tot het vroege christendom".
(Waarvoor dank en bij deze. Red.).
Op 4 oktober aanvaardde Mw.prof.dr. Nicole Pellegrin-Postel de Leerstoel: Bijzonder hoogleraar
op de Belle van Zuylen-leerstoel. De titel van haar oratie: Women and the writing of history at the
time of Belle van Zuylen.
Met de opening van het academisch jaar, op 5 september 2005, start ook de strijd om de
Academische Jaarprijs. Dat gaat om de beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek voor het
brede publiek. De hoofdprijs van 100.000 euro. De inschrijving duurt tot 11 november 2005. Kijk
voor het wedstrijdreglement en inschrijving op www.academischejaarprijs.nl.
Op vrijdag 7 oktober 2005 vond de oratie plaats van Piet Steenbakkers. Hij is benoemd tot
bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
vanwege de Vereniging Het Spinozahuis, met als leeropdracht Spinoza-studies. Meer info: zie
http://www.eur.nl/nieuws/persberichten/steenbakkers (p.steenbakkers@phil.uu.nl )
PS Op 24 maart 2006 bestaat de universiteit 370-jaar.

QQuo vadis?

Alumni aan het woord; in 5 regels (of een paar meer ;-)). In deze nieuwsbrief: Bernard Verlaan. 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?
Op mijn werk hou ik mij bezig met het onderzoek- en wetenschapsbeleid van Nederland; als (sen.)
beleidsmedewerker. Meer specifiek, met de wetenschappelijk samenwerking met Indonesië. Dat is de
internationale component. Nationaal ligt mijn werkgebied ietsje breder; wetenschaps-, technologie- en
informatiebeleid en nog een paar “kleinere” dingen. Privé heb in die lijn een internetsite gemaakt; daardoor
kunnen ook anderen onafhankelijk van mij onderzoeksfondsen vinden, organisaties voor wetenschappelijk
onderzoek en nog veel meer. Zoek maar eens met Google op ‘FUNDS.html’; daar zit mijn site ergens
tussen. Ook ben ik politiek actief, gemeenteraadsniveau vooral; social-liberaal.
Met filosofie zelf doe ik weinig op dit moment. Ik lees in de trein maar heel vaak betreft dat onderzoek of
proefschriften van diverse vákwetenschappen. Dat past bij mijn gemengde achtergrond; ik ben ook drs.
sociale psychologie. En na mijn studies heb ik 2x een PAO-opleiding informatica gedaan. Gelukkig heb ik
Universiteit Utrecht alumni wijsbegeerte: sinds 1994 actief;
oprichtingsvergadering van de vereniging: 12 december 1996.
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via Autarkeia nog filosofische contacten die mij af en toe even met de voetjes op de filosofische grond
zetten, dat is zeer verfrissend. En dan zijn er nog de kleine steentjes die ik zelf bijdraag aan de
alumnivereniging. Ik zou best meer met filosofie willen doen maar de tijd ontbreekt ervoor, zoals voor
zoveel andere zaken. Wat Autarkeia voor mij doet en kan doen, is heel eenvoudig; het contact met de
wereld van de filosofie handhaven, mij filosofisch prikkelen zoals andere zaken dat ook. Zoals op dit
moment? Hmm, zo’n andere zaak: van alle materie-energie in het heelal zou de mens maar iets van 3%
“kennen” (alle vaste materie zoals wij dat kennen; periodiek systeem elementen en de combinaties ervan).
De rest is donkere, verborgen materie-energie; mathematisch “bewezen” en verder weten we er niks van.
Als je dan vanuit dat hele immense heelal terugredeneert naar de planeet aarde *), dan is de mens bekend
met een oneindig klein stukje materie-energie van die 3%. En als je vervolgens per vakwetenschap gaat
kijken naar wat de mens “weet”….tja???! Tja, dan vraag ik me af wat dat betekent voor het ‘kennen’ en het
‘weten’ van de mens; in de (vak-) wetenschappen en in de filosofie. Gelukkig heb ik nog heel wat
treinreizen en boeken voor de boeg ;-))
*) Daar is een leuke visualisatie van op internet van: Machten van 10 http://www.meerwegen.nl/~corlaer/leerlingen/vakken/ns/appc/machten/machten.htm

BBerichten van het bestuur
•

De contributie 2006. Het bedrag blijft ongewijzigd: € 7,= (zeven EURO).

AAlumn'ukjes

1. Oproep. Het bestuur van Autarkeia zoekt nieuwe allumni-bestuursleden (vrijwilligers). De
tijdsinvestering is beperkt. Per jaar vergaderen ± 3 keer anderhalf uur (en praten even bij op heel
veel andere zaken). Ook de tijdsinvestering voor het organiseren van activiteiten is beperkt. Per
jaar organiseren we 2 bijeenkomsten; een openbare Dies-activiteit en een besloten
verenigingsactiviteit in het najaar. Dat kost een uurtje (of twee) én je bent er zelf bij ;-)). Voor het
bestuurswerk is reiskostenvergoeding mogelijk. Aanmelden; via een van de bestuursleden.
2. Oproep. Wij, Utrechtse alumni, zijn op zoek naar één of twee filosofen, die onze reeds lang
bestaande filosofische lees- en debatclub komen versterken. Bedoeling is om met een frequentie
van ca. éénmaal per maand 's avonds bijeen te komen, afwisselend op het adres van één van ons,
om te discussiëren over een oud of net verschenen wijsgerig boek. Heb je interesse, laat het ons
weten. Wij zijn: Lies de Regt, Utrecht, tel. 030-2716953 en John Reijnders, Driebergen, tel. 0343512680 of rebro@hetnet.nl.
3. e-Nieuwsbrief universiteit Leuven: www.kuleuven.ac.be/nieuwsbrief
4. Boeken (nieuwe aanwinsten in de bibliotheek)
De vorige nieuwsbrief meldde http://alephuitvoer.library.uu.nl:8000/pub/aanwinst/UB-TWWIJSB.htm als directe link om de nieuwe aanwinsten te bekijken . De eerste verrassing is dat de
link nog steeds werkt; volgens onderzoek “leeft” een internetpagina gemiddeld maar 3 maanden
;-)). Ook die van Ethiek en de Naslagwerken doen het nog. De tweede verrassing is dat er flink wat
“oude” nieuwe aanwinsten zijn; 1976, 1981, 1985 (bij filosofie). Hmm, intrigerend overigens ‘Ethics
and economic affairs ed. by Alan Lewis and Karl-Erik Wärneryd’ (2005) van Lewis Alan (ETH : AF
1994-15).
Via de thuispagina zijn deze directe links naar nieuwe aanwinsten niet meer te vinden (ook niet via
de sitemap, verdere info van en over de UU-bibliotheken; zie http://www.library.uu.nl/

FFilosofie 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.
Universiteit Utrecht alumni wijsbegeerte: sinds 1994 actief;
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De vorige keren is ingegaan op het doctoraal hoofdvak GF (Geschiedenis van de Filosofie) en de
verdieping voor het studieonderdeel Metafysica. (GF is één van de drie mogelijke hoofdvakken, naast
theoretische en praktische filosofie; die komen nog een keer aan de beurt).
Binnen GF noemen de onderdelen Wijsgerig Grieks en Wijsgerig Latijn, geen literatuur ter zelfstandige
bestudering (heel begrijpelijk voor wie terugdenkt aan de eigen studietijd…;-))) Op het terrein van de
kentheorie, worden eveneens geen specifieke teksten genoemd. Het onderwerp betreft het onderscheid
tussen a priori en a posteriori kennis in de teksten van diverse grote filosofen, met als centrale vraag waar
onze zekere kennis op gebaseerd is. Een selectie van teksten van grote filosofen is ook het geval bij het
tweede sectie van de geschiedenis van de filosofie (Descartes; Principia philosophiae, Locke’s Essay,
Hume’s Enquiry Concerning Human Understanding, Kant’s KdrV). Tja, en dan het Goede Leven….dat
vertellen we de volgende keer ;-))
Wordt vervolgd.

IInternet Philosophique
•
•

•

•

Promoveren; een hulpje http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050323132100.htm
Een zoekactie op ‘recent developments in philosophy’ levert ook niet recente treffers op, zoals
John Post’s ‘Metaphysics: A Contemporary Introduction’ uit 1991. Het aardige is dat de ene treffer
volstaat met beschrijving en inhoudsopgave, terwijl de ander de mogelijkheid biedt de volledige
tekst in te zien (www.vanderbilt.edu/~postjf/contentsmci.htm).
Echt recent (30 September 2005) is het (als e-book beschikbare) ‘The Idea of the State’, van Peter
J. Steinberger (Reed College, Oregon, Series: Contemporary Political Theory Hardback (ISBN-10:
052184214X | ISBN-13: 9780521842143, 344 pages;
http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=052184214X .) Het boek belooft “an
alternative and distinct metaphysical theory of the state” en werkt die belofte uit in een zestal
hoofdstukken. Maar…dit gaat over sociale filosofie. Ongetwijfeld zijn er ook recente
ontwikkelingen in andere deelgebieden van de filosofie. Wat zou een zoekopdracht op ‘recent
developments in Antiquity’ opleveren? ;-))
Hoge kwaliteit staat of valt natuurlijk met het beschikbaar hebben van de juiste en goede bronnen.
Bij de UB van Delft is recent een pilot-fase ingezet met een ‘intelligent agent’-zoekmachine (er is
een freeware-versie op www.intellig-gent.com). Het komt er op neer dat uw tikwerk “bekeken”
wordt tijdens het tikken. Daaruit wordt dan om de zoveel tijd een zoekopdracht gedestilleerd. Een
heel compliceerde; een paar regels lang met heel veel ‘AND’s en heel veel haakjes. (Voor de
gewijden: ‘Bolean’.) En daarmee wordt dan internet afgezocht en krijgt u een melding van de
gevonden literatuur op precies datgene waar u mee bezig was. In een flits! Het ding is in te stellen
op specifieke sites die bekeken moet worden én het ding is uit te zetten ;-))

CContactgegevens 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
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