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Alumniberichten oktober 2008
Marcel Sarot over ‘religie versus wetenschap’ 22 november 2008
Heeft de wetenschap Godsgeloof ontmaskerd als misvatting,
zoals Richard Dawkins en onze eigen Herman Philipse betogen?
Of is zij juist hard op weg om het bestaan van God te bewijzen,
zoals William Dembski en ten onzent Cees Dekker lijken te suggereren? Marcel Sarot zal deze middag niet een van deze extreme
posities verdedigen. Hij zal laten zien, dat het bestaan van God
niet wetenschappelijk bewezen kan worden, en het niet-bestaan
van God evenmin. Hij zal ook argumenteren dat wetenschap en
geloof wel degelijk in conflict kunnen komen, en de vraag bespreken in hoeverre zulke conflicten zich daadwerkelijk voordoen, en
hoe wij daarmee om kunnen gaan
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het Bakkerswinkeltje aan de Drift
14.00u
leden: 10 euro, niet-leden euro 16,75 p/p

De aanmelding & betaling moeten binnen zijn uiterlijk op 10 november:
Betaling bij de penningmeester (gegevens zie hiernaast);
Aanmelding bij Will van Bockel (gegevens zie hiernaast).
Deze werkwijze werkt als check-dubbelcheck omdat Autarkeia ook
moet betalen aan het Bakkerswinkeltje, als iemand zich wel opgeeft
maar niet komt .
Universiteitsdag 2008; 29 maart 2008
De middag werd geopend met een
betoog van Marcel Verweij over de
toepassing van beslis- en handelingsregels in crisissituaties en calamiteiten vanuit een wijsgerig perspectief. Dat bleek al snel niet zo’n
uitgemaakte zaak te zijn. Natuurlijk,
er zijn wat vastregels waar men in
de praktijk snel naar grijpt. Maar al
rap blijkt dat de redenen en veronderstellingen achter bijv. de regel
‘vrouwen en kinderen eerst’ snel te
compliceren zijn. Toch moeten overheden en hulpverleners wat doen als
ze ‘middenin een rampspoed staan’.
Denk maar eens aan een pandemie
met een beperkte hoeveelheid vaccins. Wie moet dan wel behandeld
worden en wie niet? Samen met Dr.

Verweij verkenden de aanwezigen
deze vreemde en – gelukkig voor
velen – onbekende wereld, ook al
brachten sommige aanwezigen
toch prangende voorbeelden en casussen in waarop niet zo 1-2-3 een
eenduidig en ongecompliceerd antwoord te geven was
In ‘steno’ zijn de volgende zaken
aan de orde geweest. Bij rampen
is de verdeling van schaarse medische middelen veelal de crux. In
een pandemisch geval van griep,
is er veel onbekend: hoeveel procent is besmet, hoeveel procent
daarvan overlijdt? Het beleid gaat
er vanuit dat 30% van de bevolking
zou kunnen sterven. Hoe moet dan
een stappenplan er uit zien? Allerlei

ethische vragen spelen er dan. Wel
of niet isoleren? Hoe zit het met de
verantwoordelijkheid voor de inzet
van het eigen (gezonde) personeel?
Zijn er regels voor proefvaccins?
Hoe worden de schaarse middelen
ingezet; zijn er regels?
Bij deze situaties zijn diverse theoretische kwesties in te brengen. Maar
heeft een normatief-ethische theorie, een rechtvaardigheidtheorie of
moraal überhaupt nog betekenis of
relevantie voor extreme noodsitua-

ties? Is het moreel rechtvaardig om
grotere groepen te redden ten koste
van kleinere? Waar ligt de grens en
waarom? Is de procedurele ‘rechtvaardigheid’ die een loterij zou bieden op zijn plaats? Hoe zit het met
de te stellen prioriteiten of verdelingsprincipes? Denk bijvoorbeeld
aan de verdeling van anti-virale of
vaccinatiemiddelen. En naast dit
alles; waarvoor/wanneer zet je nog
een beademingsmachine is?
Twee vragen lijken te spelen: wie
krijgt voorrang en op basis van
welke principes? In het vlak van de
antwoorden, lijkt een consequentionalistische benadering zich op te
dringen. Enerzijds de keuze voor een
maximale bescherming bieden met
beperkte middelen, en anderzijds
de behoefte aan een rechtvaardige
verdeling, waarbij er veel procedures zijn die ‘fair’ zouden kunnen zijn.
Achterliggende afwegingen daarbij
zijn: de keuze voor hetzij het maximaliseren van het aantal mensenlevens, levensjaren en/of kwaliteit,
óf het algemeen welzijn en/of het
‘economische’ nut functionaliteit)
van de persoon in kwestie. Of kiest
men voor ‘effecten elders’?
Deze afwegingen leiden tot keuzes
waarbij de verspreiding ruraal/regionaal enz. beteugeld wordt en er
‘gearbitreerd’ moet worden (behandeling van zieke versus gezonde,
hoog-risico versus laag-risico, jongere versus oudere). Geen makkelijke kwestie zo blijkt uit de discussie.
Zoals aangekondigd, volgde na de
theepauze een verrassing. Geen
presentatie van een scriptie van
een nieuwe alumnus/na, maar een
ontmoeting met een andere onbekende wereld. Mirjam van der Heide
voerde ons langs de hindernissen
en obstakels van het auteursschap,
als een schrijver een boek wil uitgeven. Zij schetste in een aantal grote
stappen de werking van de uitgeverswereld; welke eisen, criteria en
overwegingen spelen daarbij een
rol? Wat zijn de typische valkuilen
voor de auteur? Aan de hand van
praktische voorbeelden en waar
gebeurde verhalen toonde zij – aangevuld met de eigen ervaringen van
enkele aanwezigen – de wereld van
de schrijverij en (boeken)uitgeverij.
Leerzaam en informatief werd een
stukje kennis ‘van buiten’, ‘naar bin-

Berichten van het Autarkeia-bestuur
• Het bestuur verwelkomt John Reijnders als nieuw bestuurslid. Zijn
komst biedt Will de gelegenheid om terug te treden na een jarenlange, enthousiaste en zeer gewaardeerde inzet. Beste John:
welkom! Beste Will: dank! En natuurlijk zal deze bestuurswisseling bij de volgende ledenbijeenkomst aan de orde komen. (De
middagbijeenkomst van de Universiteitsdag van 2009, zal tevens
benut worden voor een korte ledenvergadering.)
• Wist u dat dit de 27e nieuwsbrief sinds het eerste exemplaar van
December 1997?
• Deze nieuwsbrief heeft als bijlage een update van de informatie
over filosofische café’s.

Doorgeefcolumn: John Reijnders
In de doorgeefcolumn geeft iemand een commentaar op actuele ontwikkelingen in de filosofie en de samenleving. Afsluitend vraagt hij/zij aan een zelf
aan te wijzen alumnus/na, de volgende column te schrijven voor de volgende
nieuwsbrief (ca. een half jaar later).

Recht doen aan ieders mogelijkheden en talenten
versus passende arbeid
Een arbeidsethische kwestie
Als je nog van mening was – ondanks de afnemende werkloosheid in de
afgelopen periode en ondanks het grote aantal vacatures van dit moment –
dat het toch een probleem is om direct na je afstuderen in de wijsbegeerte
– of welk ander vak dan ook – of in ieder geval op relatief korte termijn
daarna een graag geambieerde, passende baan op academisch of tenminste HBO-niveau te vinden, dan is daar sinds kort (weer) een ministeriële,
wettelijke handreiking voor bedacht.
Op grond van de Richtlijn passende arbeid 2008 [Stcrt. 2008, 123], is het begrip of beter de omschrijving van ‘passende arbeid’ onderworpen aan enige
inflatoire connotaties. Dat gebeurde overigens reeds eerder in de Richtlijn
passende arbeid 1996 [Stcrt. 1996, 60]. Toen was het kabinet van oordeel
dat van de Richtlijn uit 1992 en de daaruit voortkomende jurisprudentie
een te grote beschermende werking uitging voor academici en schoolverlaters. Men trachtte met de aanpassing te bereiken dat de gehanteerde
jurisprudentiële criteria bij de beoordeling van passende arbeid ruimer
zouden worden geïnterpreteerd.
In de nieuwe Richtlijn 2008 gaat het om een tweetal aanpassingen. Als
reden daarvoor wordt genoemd “langdurige werkloosheid te voorkomen
en te beperken”. Dat is tegelijk de voornaamste aanpassing: voor de werkloze werknemer die (gerekend vanaf 1 juli 2007) ten minste 52 weken onafgebroken recht op een werkloosheidsuitkering heeft gehad, wordt arbeid
op alle niveaus (dus ook bijv. stratenveger of vakkenvuller) als passend aangemerkt, ongeacht het niveau van de arbeid waaruit betrokkene werkloos
is geworden. Het huidige kabinet van normen en waarden beschikt over
een zeer bijzonder arbeidsethos: “De arbeidsparticipatie moet … worden
uitgebreid. In een open economie en internationale markten vergen behoud van welvaart en concurrentievermogen een hoge productiviteit met
als keerzijde dat de eisen aan en de druk op arbeid steeds hoger worden.”
Aldus het kabinet in antwoord op de recente WRR-studies ‘De Verzorgingsstaat herwogen’ en ‘Investeren in werkzekerheid’. De minister draagt er met
zijn Richtlijn passende arbeid 2008 het zijne bij aan die eisen aan en de druk
op arbeid.

nen’ gebracht. En dat zou meteen
ook toepassing vinden in een zojuist aanvaard redacteurschap door
Dr. Verweij; een interessante samenloop van omstandigheden. Voor
een kleine blik ‘in de keuken’ van het
uitgeverijwerk; heel kort.
Mirjam werkt nu al 2 jaar bij een uitgeverij. Zij benadrukt bepaalde basisregels die ook in het (uitgedeelde)
NWO-boekje ‘Mediagids’ staan en
die een auteur expliciet zelf van te
voren na moet gaan. Neem artikelen
als voorbeeld. Is er een format van
eisen? Wat is de procedure (blind of
‘peer review’)? Wat is de review-tijd?
Wat is de legitimiteit, een kwestie
van ‘acceptatie’ of geeft de auteur
‘consent to publish’? Voert de uitgever/drukker ook redactie? Kan de
auteur de drukproeven beoordelen/
corrigeren? Hoeveel correctierondes
zijn er? In de praktijk zijn er verschillen in doorloopsnelheid.
Voor boeken gelden weer andere
zaken. Uitgeverij zijn vaak gespecialiseerd (en verschillen in kwaliteit).
Ook hier zijn er procedures (andere)
en kunt u te maken krijgen met contractonderhandelingen; o.a. over
indexeringskosten, free sample copies, coverafspraken en wederom
redactie en drukproeven alvorens
het tot publicatie komt.
Voor korte artikelen geeft Mirjam
de tips: zoek het medium uit en de
publicatie-eisen en schrijf ook in dat
profiel. En in zijn algemeen:
- dien de publicatie bij EEN uitgeverij/tijdschrift tegelijk in;
- zorg voor een goede opbouw stuk
(hoe hebben anderen dat gedaan);
- voetnootstijl cf mediumstijl;
- schrijf met het hoofd van de lezer;
- sluit aan bij debatten;
- zoek passende uitgeverij;
- zorg dat je origineel bent.
Sommige van deze en andere tips
lijken voor de hand te liggen maar u
wilt niet weten hoe vaak auteurs totaal geen rekening houden met de
wensen van de uitgeverij of drukker,
de stijl van het blad of de ‘doelgroep’
van het gekozen medium. Mirjam
spreekt uit ervaring.

Zowel deze richtlijnen alsook de werkloosheidswet beperken zich tot een
omschrijving van wat passende arbeid is: als passende arbeid wordt beschouwd alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Er wordt uitgegaan
van hoofdlijnen, i.e. geobjectiveerde normen, uit de jurisprudentie. Gesteld
wordt dat (met dank aan de bedoeling van de richtlijn uit 1996) de strekking van die jurisprudentie is, dat passende arbeid ruimer moet worden
uitgelegd naarmate de duur van de werkloosheid toeneemt of de kans op
werkhervatting kleiner is. Het verschil met de Wet werk en bijstand is hiermee vervaagd: daar wordt met ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ alle arbeid
bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is met uitzondering van
prostitutie. Daar wordt alle werk per direct – en niet pas na 52 weken – als
passend beschouwd.
Terwijl enerzijds met deze ministeriële pennestreek de sociale lastendruk
wellicht wordt verlaagd, en anderzijds de aanstaande WW-premieverlaging
bijdraagt aan de verhoging van het netto-inkomen van de werknemer,
blijft onduidelijk of er op ministerieel niveau ook nog andere ambities zijn
dan die welke te maken hebben met macro-sociaaleconomische. Wat in de
jaren tachtig en negentig niet kon, namelijk arbeidsplaatsverdringing van
lager geschoolden door hoger opgeleiden, is nu passend geworden.
Als dit de uitwerking is van het bepaalde in de regeringsverklaring 2007,
namelijk dat “Wij willen werken aan een samenleving waarin recht wordt
gedaan aan ieders mogelijkheden en talenten” en “dat het kabinet iedereen
een eerlijke kans op werk of participatie wil bieden”?, dan is hier sprake
van een maatregel die een structureel sociaal-economisch en werkgelegenheidsprobleem wil oplossen door het tot een individuele kwestie te
reduceren. Wat is de waarde van welke studie dan ook, als zij via dergelijke
juridische constructies gefnuikt wordt?

Alumn’ukjes
Boeken (aanwinsten in de bibliotheek), een “willekeurige selectie”
Bij het doorkijken van de kast bleek er weinig keus te zijn; wel een
interessante. Zo was er Aquinas’ commentaar op Aristoteles’ Politica; een bundel met politieke en sociale artikelen over ‘After the
Open Society’; het Canon van de Filosofie, met de 100 beste filosofieboeken aller tijden (Filosofie Magazine, Daan de Nerf; 2008,
133 pg), goed voor een prachtige literatuurlijst. Maar toch was er
voldoende, tot filosoferen aanzettend materiaal:
• WIJSB 14.0 EP 1 dl 2, Études Platonique II (2006; 462 pg). Wie
vreemde talen wil oefenen, kan terecht bij deze vooral Fransen Italiaanstalige bundel. De verschillende bijdragen gaan allen
over de Timeus; over de mathematica erin, over de spiegel en de
‘Xora’ (griekse letters), de demiurg, lichaam-anima, traditie en innovatie en nog veel meer. De ‘codificatie’ van het discours in een
andere taal maakt het doorgrondingsspel – wat zegt en bedoelt
de auteur? – alleen maar interessanter.
• WIJSB 01.3 PRO 2 Problems from Armstrong. Acta Philosophica
(vol. 84, 2008) Ed. Tim de Mey, Markku Keinänen; 220 pg. Ook
deze publicatie betreft een bundeling van bijdragen. Kern: David
Armstrong’s bijdragen aan de analytische filosofie. In drie delen
passeren een drietal toespitsingen de revue: de metafica en me-

Quo vadis?

thodologie, de natuurwetten en een kritisch-evaluatieve analyse
van Armstrong’s bijdragen voor Mind en kennistheorie.
Alumni aan het woord; in 5 regels (of
een paar meer). In deze nieuwsbrief: • THEOL 11 50.00 H 1996 01 dl 2, History of Theology, Giuilio D’Onofrio
Lies de Regt. Wat doet u (werk en
(540 pg). Veel alumni filosofie zijn bekend met het Middeleeuwse
privé)? Wat doet u met filosofie? Wat
denkwerk via Ryle’s Reason and Revalation in the Middle Ages en
wilt u doen met filosofie? Wat wilt u
een reeks van andere bronnen die mn. de geschiedenis van de
dat Autarkeia voor u doet?
filosofie belichten. De bundel over de geschiedenis van de theoloIk ben na mijn afstuderen (met een
gie biedt de gelegenheid tot een kijkje in de andere denk-keuken;
scriptie over Bayle en Spinoza) werkde ‘stromingen’ en ‘klassieke thema’s’ en enkele voorlieden.
zaam geweest in de journalistiek. Ik
heb stukken geschreven voor NRC
Handelsblad, Filosofie Magazine, en
het Israelietisch Weekblad. Daarna
heb ik een aantal jaren gewerkt voor
Stadsomroep Utrecht, als bureauredacteur.
Momenteel werk ik als vrijwilliger bij
het Utrechtse Vogelhospitaal, waar
gewonde en zieke wilde vogels worden verzorgd tot ze weer uitgezet
kunnen worden.
Momenteel doe ik niet zo heel veel
aan filosofie, al heb ik altijd wel een
boek onder handbereik. Ik heb jaren
in een filosofen-leesclub gezeten,
misschien ga ik dat wel weer doen.
Als bestuurslid kom je uiteraard formeel en informeel oude bekenden
uit je studietijd tegen, en ook leg je
steeds nieuwe contacten. Voor de
toekomst is het wellicht een idee om
een website van Autarkeia te gaan
onderhouden met mogelijkheden
voor alle leden om het hele jaar door
contact te zoeken met anderen.

Filosofie nú
Wat leert de filosofiestudent nú?
Wat leest zij/hij? Readers! Maar de
studiegids licht ook een tipje van
de sluier op; een boekenlijstje misschien? Het leeslijstje wordt uitgebreid met:
• P. Horwich’s Asymmetry in Time;
• P.M. Churchland, Matter and Consiousness
• Time Crane, The Mechanical
Mind
• Georges Rey, Contemporary of
Mind

Nog niet in de bibliotheek
• In oktober zal een studie verschijnen met als (vermoedelijke
onder-)titel ‘Toekomst van de Arbeid’, ter gelegenheid van een
Nederlands-Vlaams congres van werkgevers – en werknemersorganisaties. De filosofische invalshoek – het begrip ‘arbeid’; wat is
dat en wat wordt er wel/niet onder verstaan door grote denkers
in de afgelopen eeuwen – komt níet aan de orde. (Ook al was uw
voorzitter bij de studie betrokken.)
Philosophers’ Rally 2009?
• Hou de website www.philosophersrally.nl in de gaten. Ongetwijfeld zal er weer een spetterend “Annual Review of Philosophy”
neer gezet worden in het voorjaar.

Lijst van Filosofische Café’s in Nederland
en Vlaanderen, mei 2008
Amsterdam
Felix en Sofie; Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
elke derde dinsdagavond van de maand, 20.00 uur, gratis
http://www.felix-en-sofie.nl, tel. 020- 6231311
Intercultureel Socratisch Café; Locatie: Wordt gehouden op wisselende
plekken, in moskeeën, buurthuizen en kerken.
Leiding: vrijwilligers die getraind zijn in de socratische methode.
Organisatie: Commissie dialoog van de Liberaal Joodse Gemeente, KNCCA,
Protestantse Diaconie Amsterdam, Werkgroep Dialoog Oud Zuid.
Opgave en informatie: j.jongejan@diaconie.org.; 020-535 33 41 of 06-137
85 908.
Socratisch Café Het Nieuwe Trivium; Locatie: Huize Lydia, Roelof Hartplein
2a, 1071 TT, Amsterdam
maandelijks, 15.00 - 18.00, 12,50 euro
Organisatie:, tel. 020- 6629497, info: www.hetnieuwetrivium.nl
E: info@het nieuwetrivium.nl / nelleke.aulman@hetnieuwetrivium.nl
Het Filo-café van Dries Boele; Locatie: Hotel de Filosoof, Anna Vondelstraat 6,
Amsterdam (De Anna Vondelstraat is een zijstraat van Vondelstraat (einde)
en Overtoom (ca # 270).) Aanvang: 15.00 uur, Toegang: gratis
tweewekelijks: de eerste en derde zondag van de maand.
Organisatie en gespreksleiding: Drs. Dries Boele (020-6867330)

Antwerpen
Filosofisch Café Antwerpen; Locatie: Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24, 2000 Antwerpen
elke tweede zondagmiddag (14.00) van de maand, gratis
www.filosofisch-cafe.be, contact: info@filosofisch-cafe.be

Internet Philosophique

Apeldoorn

•

Filosofisch café Apeldoorn
maandelijks, elke tweede woensdagavond van de maand, 19.30
http://filosofo.jang.nl/cafe/index.html, E: filocafe@jang.nl

J. Cambell, Reference and Consiousness
Wie via internet zoekt op ‘filosofie OR philosophy’ komt meer dan
13.900.000 treffers tegen (in Google;
andere zoekmachines komen met
andere totalen). Voor elk wat wils
en soms is het begrip gewoon niet
gebruikt zoals wíj dat bedoelen;
bedrijven willen ook nog wel eens
een ‘filosofie’ hebben en ‘paradigmawijzigingen’. Natuurlijk is filosofie
in de Wikipedia te vinden, zijn er in
vele talen diverse startpagina’s, tijdschriften en de faculteiten/vakgroepen/departementen voor filosofie
te vinden. Een paar krenten uit de
rest van de pap;
• een bruggenbouwer tussen Oost
en West: www.filosofie-oostwest.
nl;
• een gespecialiseerde (start)pagina met links naar naslagwerken, bronnen, thema’s, nieuwe
boeken en organisaties op het
gebied van ethiek en filosofie;
www.ethiek.nl
• uitwisselingspunten voor informatie en lesmateriaal naast
het onvolprezen SLO (www.slo.
nl/themas/00110/Map10) ook
http://digischool.kennisnet.nl/
community_fi, voor het VWO
http://drcwww.uvt.nl/~ljansen/
filosoof en het VO www.vfvo.nl);
• online filosofische teksten http://
philosophy.eserver.org
• …en die andere leuke dingen
komen de volgende keer.

Arnhem
Wijzer in het Oosten; Locatie: Café van Musis Sacrum (Schouwburg van Arnhem),
tweemaandelijks, zondagen 16.00 -18.00
info: w.vdvlist@chello.nl en pauljohn.peters@wxs.nl

Aalst: Filocafé gaat najaar 2008 van start
Breda
Filosofisch Café Breda; Locatie: Café Het Hijgend Hert (Pasbaan 7, Breda)
Frequentie: elke derde zondag van de maand, 14.00 -17.00; Toegang: gratis
Info: 076 - 561 43 92 (Josje Claes); mjtclaes@planet.nl, www.wijsgeer.nl/filosofisch_cafe.

Brussel
Café Philo de Belgique (franstalig); Locatie: Bibliothèque du Cercle des
Voyageurs
In principe iedere derde zondag van de maand, 18.00 uur.
www.cafephilo.be.

Gent
Filoscafé; Locatie: Volkshuis, Sleepstraat 33, 9000 Gent
Elke eerste zondag van de maand (jan.t/m juni 2008) 14.30 – 16.30 uur; gratis
Org.: Vormingplus Gent-Eeklo, www.vormingplusgent-eeklo.be; Contact:
Eva Rousselle, Tel. 0032-9-240 77 87

Groningen
Philos; Locatie: Schimmelpenninckhuis, Oosterstraat 53, 9711 NR, Groningen
elke dinsdagavond (20.00), toegang: 3,50 euro
www.filosofischcafegroningen.nl; E: filosofischcafegroningen@hotmail.
com en wavdam@euronet.nl; tel. 050- 4090366/ 050-5264727

Hasselt
Filocafé; Z33 (o.v.) (Begijnhof ), Zuilvelmarkt 33, 3500 Hasselt
Elke laatste zondag van de maand (start in maart, t/m juni 2008), 14.00-16.30
uur; Maximaal 20 deelnemers; inschrijven liefst tot 1 week vooraf. Gratis
Org.: Vormingplus Limburg; www.vormingpluslimburg.be
Begeleiding en contact: marnix Vanlangenaecker – marnix.vanlangenaecker@vormingplus.be, Tel. 0032-11-56 01 17

Leiden
Filosofische Borrel; Camino Real, Doelensteeg 8 te Leiden, incidenteel op
een avond;
filosofischeborrel@hotmail.com.

Leusden
ISVW - Café des Idees, onregelmatig, 4x per jaar
Aanmelden: 033-4650700/ receptie@isvw.nl/ www.isvw.nl
info: www.isvw.nl ; tel. 033- 4650700

Leuven
Filosofisch Café Leuven; Locatie: Café Vandevelde, in de openbare bibliotheek Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven
Elke tweede dinsdag van de maand, van 19.00 – 21.15 uur.
Moderatoren: An Mortelmans, Richard Anthone Deelname gratis.
an.mortelmans@telenet.be

Luik
Donderdagavonden
http://www.leep-liege.com/twodescphotos2.html

Maastricht
Filosofisch café Maastricht; Locatie: De Toren van Rossi, Bonefantenmuseum, Céramique 250
iedere tweede zondag van de maand, 15.00 - 17.00, gratis
info: info@filosofiecafemaastricht.nl, www.filosofiecafemaastricht.nl

Nijmegen
Filosofisch Café Nijmegen; Locatie: Café Trianon, Berg en Dalseweg 33, Nijmegen
frequentie: iedere eerste dinsdag van de maand; Aanvang: 20.00, toegang 2 euro
Organisatie: Stichting Filosofie & Maatschappij, info: info@filosofisch-cafe.nl ; www.filosofisch-cafe.nl, contactpersoon: Elianne Muller (tel. 024- 3563753)

Rotterdam
Arminius Rotterdamse filosofisch Café
info: anz@consultant.com, website: www.arminius.nu, email: info@arminius.nu, telefoon: 010- 4363800 ; ma -wovrij tussen 10.00 - 13.00

Tilburg
Salon Arnon; Locatie: “Paradox”, Hoek Willem II straat en Telefoonstraat, Tilburg
woensdagavond, 20.00
www.uvt.nl/cwl, info: J.A.Schiks@uvt.nl, 013- 4663183

Universiteit Tilburg
(met name gericht op middelbare scholieren)
l.m.jongen@uvt.nl, tel. 013- 4663357/ 4662614

Vilvoorde
Filocafé; Locatie: Bo-Bar, Bolwerkstraat 17, 1899 Vilvoorde (bij goed weer buiten, op het terras)
Elke vierde zondag van de maand (start in april, t/m juli 2008), 14.30-16.30 uur; gratis
Org.: Archéduc, Vormingplus Halle-Vilvoorde, www.archeduc.be, Contact: Barbara Luypaert, tel. 0032-2-454 54 01;
barbara.luypaert@archeduc.be

Zevenaar
Volksuniversiteit Zevenaar; Locatie: Oranjelaan 10
19.30 – 22.30, 5 euro
www.volksuniversiteit.nl/zevenaar, tel. 0316-333443

Zwolle
Filosofisch café Zwolle; Locatie: De Atlas, Ossenmarkt 9, Zwolle
maandelijks, derde maandag van de maand, 19.30, 6 euro
trijntje.gosker@hetnet.nl en bebskamp@wxs.nl
Voor zo’n 300 Filosofische café’ s in de rest van de wereld, met name in Frankrijk, zie de (helaas al een tijd niet meer
bijgewerkte lijst) http://www.philos.org
Wel heel mooi en actueel is de site van een filosofisch café in Peru met veel links: http://www.buhorojo.de/cafefilo.
html

