Lezing:
Datum: 24-06-2017
Het is ons als bestuur een waar genoegen om Leon Geerdink aan te kondigen
als de spreker op onze volgende bijeenkomst. Leon behaalde zijn research
master in Utrecht, waar hij veel werkgroepen gaf. Later promoveerde hij in
Groningen en tegenwoordig is hij woonachtig in Groningen. Des te meer reden
om enthousiast te zijn dat hij de volgende lezing wil geven. We kijken er naar
uit jullie allemaal te zien op 24 juni! Hieronder tref je alle details van de
volgende lezing.
Programma:
Inloop: 13.00
Spreker: Leon Geerdink
Discussie: Leven we in een computersimulatie? Een levend scepticisme en een
reflectie op seculier idealisme (lees de volledige beschrijving hieronder).
De lezing duurt 2 uur, waarvan een uur voor een vragenronde. Aansluitend
doen we een drankje bij Hofman Café , Janskerkhof 17a (3 minuten loopafstand
van de locatie)
Locatie: Drift 21, Sweelinckzaal
Let op: de ingang is via de universiteitsbibliotheek op Drift 27. Als je de
bibliotheek inloopt, ga je voorbij de balie naar rechts, de tuin in. Als je
rechtdoor loopt, loop je tegen Drift 21 aan. Eenmaal binnen sla je rechts af, in
de grote hal met de zuilen bevindt zich de Sweelinckzaal. Mocht je het niet
kunnen vinden, bel dan een van de bestuursleden: onze telefoonnummers staan
hiernaast (rechts) in het Colofon.
Toegang:
Leden gratis, niet-leden € 5,-.
Gelieve van tevoren te betalen, dat kan op IBAN NL37 INGB 0002294471 t.n.v.
Autarkeia te Utrecht.
Lidmaatschap van Autarkeia kost € 10,-, voor wie lid wil worden zullen
inschrijfformulieren aanwezig zijn.
Aanmelden:
Per email, door te mailen naar:  efderegt@gmail.com. Doe dit alstublieft tijdig.
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Leven we in een computersimulatie? Een levend scepticisme en
een reflectie op seculier idealisme (inleiding lezing Leon
Geerdink)
Als we iets zeker lijken te weten dan is het wel dat de wereld die we om ons heen zien niet afhangt van hoe
iemand denkt dat hij is. Hij is gewoon zoals hij is. De wereld waarin wij leven is geen droom, wordt niet
veroorzaakt door een kwaadaardig demon die ons constant misleidt en is ook geen product van een
kwaadaardige hersenwetenschapper die onze hersenen constant door middel van stroomstootjes
manipuleert. Toch? Films zoals Inception (2010) en The Matrix (1999) laten je misschien even speels
twijfelen aan de aard van de wereld die je om je heen ervaart, maar echt serieus neem je deze sceptische
mogelijkheden niet. Natuurlijk leven we niet in een droom of in een computersimulatie, en we verklaren
iedereen voor gek die dat wel serieus denkt.
Hoewel... Elon Musk, de CEO van SpaceX en techniekgigant Tesla, zegt regelmatig in interviews dat het
heel waarschijnlijk is dat we in een computersimulatie leven. En Musk is geen domme jongen. Die verklaar
je niet zomaar voor gek. Waarom zegt hij dan dat we hoogstwaarschijnlijk in een computersimulatie leven?
Speelt hij hier slechts de rol van excentriekeling voor PR-doeleinden?
Nee. Musk werd overtuigd door het argument van de filosoof Nick Bostrom, die in 2003 een artikel
publiceerde met de titel “Are You Living In a Computer Simulation?”. In mijn lezing zal ik Bostroms
argument nauwgezet met jullie analyseren en ik zal jullie proberen te overtuigen dat Bostrom inderdaad laat
zien dat de kans dat we in een computersimulatie leven niet verwaarloosbaar klein is maar een reële
mogelijkheid!
Daarnaast zal ik met jullie bespreken hoe het idee dat we in een simulatie leven gebruikt kan worden om
metafysisch idealisme beter te begrijpen. Het idee dat de wereld slechts zou bestaan als een idee in Gods
geest is in onze tijd voor veel mensen nauwelijks meer toegankelijk. Hierdoor is het moeilijk voor ons om
idealisten welwillend te begrijpen. Het idee van een wereldsimulatie biedt echter een seculiere versie van
hetzelfde idee dat onze wereld niet onafhankelijk bestaat. Zo’n toegankelijker seculier idealisme kan ons
helpen meer begrip op te wekken voor bijv. het klassieke idealisme van Berkeley.

Vorige bijeenkomst: Lezing door Esteban Rivas
Korte impressie (John Reijnders) van de Autarkeialezing door de heer dr. Esteban Rivas
Op 29 oktober 2016 vond dan in aanwezigheid van een relatief groot auditorium in de Universiteitsbibliotheek

Utrecht Centrum de Autarkeia-lezing plaats van de heer dr. Esteban Rivas.  Het thema was De slimheid van dieren
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en de manier waarop filosofen en wetenschappers daar mee omgaan.
Na ter introductie een kort resumé inzake diens eigen academische loopbaan,
(voor meer inormatie: https://diereninfilosofieenwetenschap.wordpress.com/ en
http://www.hovo.vu.nl/nl/docenten-2015/docenten-mens-en-maatschappij/esteb
an-rivas/index.aspx), gaf de heer Esteban Rivas in een groot historisch overzicht
weer, hoe het in wijsgerig en wetenschappelijk opzicht gesteld was/is met de
positie van het dier.
Voor wat betreft het begrip ‘slimheid’ en daaraan geaffilieerde begrippen zijn er
(sinds A. Binet, 1857-1911) allerlei tests op het gebied van (typen van) intelligentie
ontwikkeld, waaronder cognitie (corpus mentis vs. res realis; zie bijv.:
http://scholar.google.nl/scholar?q=cognitieve+vaardigheden+test&hl=nl&as_sdt=
0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjNj_HKk9jSAhXDChoKHfKQCdsQgQ
MIHzAA ).
Vanaf de these van Aristoteles (384-322 BC), welke dieren rationaliteit ontzegt, en de door Descartes (1596-1650)
voor dieren gereserveerde positionering als res extensa of bête machine (Descartes, Lettre au marquis de
Newcastle, 23 novembre 1646: si elles pensaient ainsi que nous, elles auraient une âme immortelle aussi bien que
nous, ce qui n'est pas vraisemblable ‘bête machine’), komt er onder invloed van Ch. Darwin (1809-1882) de these
naar voren van een graduele continuïteit tussen mens en dier (The Expression of the Emotions in Man and Animals,
1872, § 143: It (i.e. the monkey) then took the food in its fingers, and, with lowered or rectilinear eyebrows,
scratched, smelt, and examined it,-- an expression of reflection being thus exhibited.).
In Animal Intelligence, 1892, G. Romanes (1848-1894), zien we vervolgens een anekdotische synopsis van
waarnemingen van allerlei heterogene activiteiten die een indicatie zouden kunnen zijn van mind, van de laagste
diersoorten tot die van apen. Pag. 480: I shall now proceed to state some further facts, showing the high level of
intelligence to which monkeys of various kinds attain.
Na de reflexieve conditioneringstheorie van I. Pavlov (1849-1936) en het behaviourisme van J. Sullivan (1904-1990)
is er tegen de jaren zeventig van de 20ste eeuw sprake van een cognitive revolution, in de ethologie ook wel als
anthropomorfisme aangeduid: D. Griffin (1915-2003), The Question of Animal Awareness, 1976, J. Goodall (1934),
My Friends the Wild Chimpanzees, 1969.
Tegelijkertijd zien we:
● een uitbreiding van de focus op meerdere diersoorten: niet alleen mensapen, maar ook dolfijnen, olifanten, tot
zelfs ook reptielen;
● het fenomeen van linguïstisch onderzoek bij mensapen, papegaaien, zeeleeuwen, honden e.d.;
● het onderzoek naar natuurlijke communicatie inzake emotie en informatie-overdracht bij diverse categorieën:
● onderscheidende geluiden: roofdieren
● richtingsinformatie via het de dans van het achterlijf: bijen
● verschillende en ook meer complexe werktuigen: takjes, speren bij diverse zoogdieren
● episodisch geheugen: grote mensapen en kraaiachtigen
● anticipatie, besef heden en toekomst: grote mensapen, doodshoofdapen, struikgaaien
● zelfbewustzijn, lichaamsbewustzijn
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●
●
●
●

gevoel van self agency/-besturing
metacognitie: mensapen, resusapen, dolfijnen, ratten
individu herkenning: van wespen tot mensapen
driehoeksbesef, familiebegrip en groepsbesef

Onder invloed van de theory of mind (https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_mind ) is er eveneens een focus
gegenereerd voor intention, ‘intentionaliteit’, voor het toeschrijven van mentale toestanden aan een alter ego, voor
het doen van toeschrijvingen inzake visuele, auditieve, cognitieve zaken, voor het toeschrijven van gevoelens,
emoties en empathie, alsmede voor gericht helpen (F. de Waal).
De heer Rivas besluit zijn vertoog met de uitdagende these: alle dieren kunnen denken.
Afgezien daarvan dat deze these zijns inziens het einde impliceert van het antropocentrisme in deze
aangelegenheden memoreert hij ter ondersteuning daarvan nog aan recente fenomenen als:
● Animal liberation (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer )

● Great Ape Project (https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Ape_Project )
● Nonhuman Rights Project (https://www.nonhumanrightsproject.org/ )
●

Animal egalitarianism (http://www.animal-ethics.org/egalitarianism/ )

Een interessant en levendig betoog, gelardeerd met meerdere video-presentaties werd op een geanimeerde wijze
afgesloten. Graag verwijzen wij ook naar de presentatie van de heer dr. Esteban Rivas: De slimheid van dieren
Alumnibijeenkomst UU 29-10-2016.pdf. Te downloaden via de Autarkeia-site.

Lijst internet links behorend bij voordracht "De slimheid van dieren" voor Najaarsbijeenkomst Autarkeia, zaterdag
29 oktober 2016
Gedeelte uit de BBC documentaire (1993) Chimp Talk met Beatrix en Allen Gardner en chimpansee Washoe, met de jonge
chimpansees uit het tweede project, en de dubbelblinde test met gebaren voor voorwerpen:
https://www.youtube.com/watch?v=OUwOvF7TqgA
Link naar het proefschrift van de heer Esteban Rivas bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze kunt U daar als pdf-bestand
downloaden indien U daar interesse in heeft. Klik op het kopje Name om het bestand te downloaden:
http://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/76506
Link naar publicaties van de heer Rivas over het apentaal-onderzoek op zijn profiel op de site Academia.edu:
https://independent.academia.edu/EstebanRivas
Duits tv-programma van de WDR, Abenteuer Erde: "Hund oder Katze - Wer ist klüger?" Van 33.30 min tot 40.45 min ziet U Rico die
honderden woorden snapt en daarna ziet U de hond Philip die d.m.v. een aantal objecten kan aangeven wat hij wil:
http://www.youtube.com/watch?v=3jwisE1yz8o
YouTube kanaal van John Pilley met video’s over het onderzoek met de border collie Chaser die meer dan 1.000 woorden voor
speelgoed-objecten leerde begrijpen:
http://www.youtube.com/user/pilleyjw
Het filmpje over de mensapen die water spugen in een buisje met pinda zodat ze erbij kunnen:
http://www.wimp.com/chimpanzeesolving/

4

Hulphond Philip die menselijke handelingen nadoet via de Do as I do-methode:
https://www.youtube.com/watch?v=1xVbm2kch6s
Filmpje over het onderzoek in Leipzig naar het begrijpen van menselijke communicatieve aanwijzingen door mensapen en honden
en over het onderzoek naar het rekening houden met wat de mens kan zien bij het ongehoorzaam opeten van een stukje voer:
http://www.youtube.com/watch?v=OJu2Qkbxes0
Over de Theory of Mind-experimenten met kraaiachtigen zijn helaas geen filmpjes, maar in dit filmpje ziet U Nicola Clayton praten
over haar onderzoek met gaaien aan Cambridge University in Engeland:
https://www.youtube.com/watch?v=mmpUoGKyyto
Website van het Family Dog Project, Ethologie, van de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest, Hongarije (Adam Miklosi). Hier kunt
U meer informatie vinden over de onderzoeksprojecten met honden daar. Klik op Publications voor te downloaden pdf bestanden
van al hun publicaties:
http://familydogproject.elte.hu
De website van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie aan de Universiteit van Leipzig, afdeling Ontwikkelings- en
Vergelijkende Psychologie, waar ze onderzoek doen met honden, alle grote mensapen en menselijke kinderen (Juliane Kaminski en
Michael Tomasello). Ook hier kunt U klikken op Publications in het menu voor te downloaden pdf bestanden van al hun publicaties:
http://www.eva.mpg.de/psycho/
Het Duke Canine Cognition Center van Brian Hare, Evolutionary Anthropology, Duke University, North Carolina, USA. Ook hier kunt
U pdfs van de publicaties downloaden:
http://evolutionaryanthropology.duke.edu/research/dogs
De website van het Instituut voor Dieren in Filosofie en Wetenschap van de heer Esteban Rivas:
https://diereninfilosofieenwetenschap.wordpress.com
FaceBook pagina van het Instituut voor Dieren in Filosofie en Wetenschap, welke U kunt liken om updates te krijgen:
https://www.facebook.com/InstituteForAnimalsInPhilosophyAndScience
De heer Esteban Rivas op FaceBook, hier kunt U vrienden met hem worden:
https://www.facebook.com/esteban.rivas.77

Mededeling van het bestuur: ALV en nieuw kandidaatsbestuursleden
Nieuwe kandidaat-bestuursleden
Met genoegen kondigen we aan dat zowel Robin de Bruijn als Naomi Mak zich kandidaat hebben gesteld
om bestuurslid van Autarkeia te worden. De voorjaarsbijeenkomst zal beginnen met een korte ALV waarin
het bestuur Robin en Naomi zal voorstellen als bestuursleden en de aanwezige leden uiteraard de kans
krijgen om te reageren.
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Een eigen Startpagina Wijsbegeerte
Google en Google Scholar hebben echt wel bepaalde voordelen. Maar om direct te vínden wat je zoekt, moet je toch
altijd wat niet-relevante “treffers” overslaan. Dát is nu precies het voordeel van een eigen 'startpagina' zoals
sommigen van jullie een eigen lijstje 'bookmarks' hebben in de eigen internetbrowser. Maar als je op een andere
computer werkt, dan heb je die weer níet bij de hand.
De oplossing is dat je die lijst handige 'bookmarks' áltijd bij de hand hebt in de vorm van een Startpagina
Wijsbegeerte voor alumni en studenten (en departement-medewerkers wijsbegeerte). Deze (jubileum)webpagina is
nu opgenomen in de Autarkeia-website.
Heeft u zelf wijsbegeerte websites die u geregeld raadpleegt en die nog niet genoemd zijn in het document
Startpagina wijsbegeerte op de website van Autarkeia? Geef dan s.v.p. de link-adressen door aan bjernv@dds.nl. en
chrisdjstapper@gmail.com.

Quo Vadis: Naomi Mak
Wat doet u (werk en privé)?
De vraag “wat doet u” vind ik een lastige vraag omdat het bij mij de vraag “wie bent u” oproept. Vertrouw er maar
op dat een pas afgestudeerde filosoof daar allerlei moeilijkheden in kan vinden. Doch, een belangrijke vraag die men
zichzelf regelmatig moet blijven stellen, zeker in tijden van beweging en onzekerheden. Ik zal ter zake komen: Wat
doe ik? Ik zit in de redactie van het departementsblad De Filosoof, ambieer een bestuursfunctie in Autarkeia, heb nu
een tussenjaar na mijn Bachelor Wijsbegeerte en streef ernaar een tweede studie te gaan doen. Namelijk helikopters
leren vliegen op de KMA of het KIM en als dat niet lukt een studie diergeneeskunde. Daarnaast teken en schilder ik,
onder andere posters voor de FUF en binnenkort ook voor Autarkeia. Bovendien verzorg ik een oud paard, die
luistert naar de naam Marco Polo en ben ik onlangs begonnen met basgitaar spelen.

Wat doet u met filosofie?
De filosofie speelt, nu ik ben afgestudeerd, een minder grote rol in mijn leven dan ze voorheen heeft gedaan. Daarom
vind ik het belangrijk en leuk dat ik mij via De Filosoof en Autarkeia actief met filosofie kan blijven bezighouden.

Wat wilt u doen met filosofie?
Ik heb niet een concreet plan voor de toepassing van mijn filosofie opleiding. Ik ga denk ik geen Master Wijsbegeerte
doen. Na vijf jaar de “denker” (/”dromer”) in mij ruim baan te hebben gegeven schreeuwt de “doener” in mij om
erkenning. Vandaar de keuze voor een tweede, praktischere, studie. Wat dat ook wordt, ik denk dat de vaardigheden
die ik bij filosofie geleerd heb, kritisch en analytisch nadenken, overal en altijd goed van pas zullen komen.

Wat wilt u dat Autarkeia voor u doet?
Zoals ik al zei, zie ik Autarkeia als een manier om verbonden te blijven met filosofie. Zodat ik er verzekerd van kan
zijn me in de toekomst nog eens te kunnen verwonderen over allerlei filosofische problemen. Daarnaast betekent het
contact houden met alle mensen die ik tijdens mijn studie heb mogen leren kennen. Bovendien hoop ik dat het ook
een herinnering in leven houdt van de geweldige tijd die ik had tijdens mijn studie. Het is moeilijk om afscheid te
nemen van die tijd, daarom leek het me verstandig om dat maar niet helemaal te doen.
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Werken Aan De Toekomst
“Werken Aan De Toekomst” (WADT) is de naam van een vereniging die is opgezet om bijna afgestudeerden of
alumni te helpen hun CV verder op te bouwen. Alle projecten zijn gericht op de maatschappij en je krijgt ook de
mogelijkheid zelf een project op te zetten. Een goede manier om je CV op te bouwen?
WADT vroeg ons om jullie te attenderen op wat ze doen, hieronder een korte samenvatting, of bekijk een introductie
op Youtube.
“Werken Aan De Toekomst (WADT) biedt ondersteuning in het opzetten en verwezenlijken van projecten. Dit
kunnen projecten zijn die zich inzetten voor een beter milieu, mensenrechten, sport-mogelijkheden of bijvoorbeeld de
huidige vluchtelingencrisis. Ben je gepassioneerd over iets en wil je hier meer mee bezig zijn door middel van een
project? Bij WADT kun je je plannen verwezenlijken en écht van start gaan met jouw inzet voor de maatschappij.
Het is ook mogelijk om je aan te sluiten bij een project waarvoor nog vrijwilligers worden gezocht. Aan het eind van
het project heb je meer kennis van bijvoorbeeld het werven van fondsen, projectmanagement en een goede externe
communicatie. In de tussentijd vul je jouw CV aan en heb je ook een groter netwerk opgebouwd. Een project starten
kan een ideale oplossing zijn in de periode waarin je net afgestudeerd bent en werk zoekt, maar ook wanneer je tijd
hebt naast je werk en je graag jouw dromen verwezenlijkt! Hierdoor vergroot je jouw kansen op het vinden van een
passende baan voor na je studie.
WADT biedt hulp en zet zich graag samen met jou in voor jouw droomproject!
Enthousiast geworden, of heb je vragen of ideeën? Neem contact met ons op of kijk op onze website:
info@werkenaandetoekomst.nl |
www.werkenaandetoekomst.nl

Afsluitend
Wij, als bestuur kijken er naar uit je te zien op de komende bijeenkomst!
Laat je even weten of je erbij bent?
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