Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, telefoon (+31/0)30-253 1831, fax (+31/0)30-253 2816, E-mail:
bureau@phil.uu.nl

AU T A R K E I A

U U alumni Wijsbegeerte

Geselecteerd: alumnidagen 1996 t/m 1999
•

Alumni' dag 1999
Het gebeurde op 27-3-99. In een vol lokaal alumni waarvan bijna de helft níetfilosoof. Inclusief sprekers en bestuursleden 30 mensen of waren het er een
paar meer? Bekende gezichten in ieder geval; van de studie of van
voorgaande alumni'-dagen.
De voorzitter -Bernard Verlaan- opent de bijeenkomst. Kort zegt hij iets over
de nieuwsbrieven, het diner pensant en deze alumnidag. Als bijzondere
oproep, meldt hij dat de faculteit mensen vraagt, om aankomende doctoraal
studenten te informeren over het leven na de studie, de arbeidsmarktkansen
e.d.
Erna Kas licht e.e.a. enthousiast toe en wijst ook op het voorlichtingsmateriaal
dat zij mee gebracht had. De alumni kunnen op die manier zien waar de
faculteit momenteel mee bezig is; cursus- en curriculumopbouw,
researchprojecten, Epidemium enz. Uiteraard is veel informatie ook via
Internet in te zien maar papier heeft nu eenmaal iets dat een beeldscherm
beslist niet heeft. (Zie http://www.phil.uu.nl/)
Ere-voorzitter, Prof. Van Dalen opent de eigenlijke alumni-gebeurtenis van de
alumni-dag: drie filosofen die de 'waarheid' problematiseren.
Frans de Haas (klassieke talen, afkomstig uit Leiden) opent aan de hand van
de Theaethetus van Plato (*). Hij benadrukte de relativistische benadering van
de waarheid; wat waar is voor de een hoeft nog niet waar te zijn voor de
ander, gegeven verschillende waarnemingen. Een kolfje naar de hand van de
logicus Albert Visser die 'persoon' en de betreffende relatieve 'waarheid'
tussen haakjes plaatst, waardoor een aantal relatieve problemen verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Maar niet alle, zoals Willem van Reijen vervolgens
problematiseert aan de hand van actuele en minder actuele feiten uit de
geschiedenis. Het kost de sprekers moeite om binnen de tijd te blijven; Plato,
Frege, Heidegger in 15 minuten? In de korte, beschikbare tijd stomen de
sprekers door naar fikse hoogten.
Genoeg stof voor discussie. De korte koffiepauze moest dan ook met gezag
(ahum....) onderbroken worden (de alumni waren alvast begonnen). De mooie
locatie lokt dat natuurlijk uit; een prachtige, monumentale 'rondgang'. Er staan
een paar hekjes in de weg, anders zou ongetwijfeld een bepaalde klassieke
gewoonte spontaan in ere zijn hersteld ......
De ere-voorzitter, prof. Van Dalen opent de discussie. Na een beschaafd
begin, ontaart de discussie op een klein moment in de richting van
problematiserende vakwetenschappen. Een krachtdadig verbaal optreden van
verschillende aanwezigen, brengt alle alumni én de discussie weer terug naar
het juiste, filosofische kader. Een kleine 'poll' van de ere-voorzitter, leert

uiteindelijk dat de strijd onbeslist eindigt: evenveel alumni menen dat de
waarheid een relatief begrip is als dat het helemaal geen begrip is van de
filosofie.
De plezierige dag sluit af met een drankje. Tegelijkertijd vieren de alumni
Frans, in de Franse taal een 'lintje'. Ja, compleet met toespraken over-enweer. Geboeid luisteren de alumni filosofie en Italiaans. (Maar een alumni
vereniging hebben ze -nog- niet).
(*) Vijf treffers op Theaethetus met een zoekmachine op internet. Zeg nu niet
dat filosofie en de filosoof niet met de tijd meegaat; zelfs Plato zit via Internet
op het Wereld Wijde Web.

Alumni' dag 1998
Verslag Dies, Alumni- Wijsbegeerte 28 maart 1998.
Met groot genoegen en tevredenheid kunnen we terugkijken naar de
Dies1998.
Prof. dr. D. v. Dalen, erevoorzitter, opende de bijeenkomst met een
enthousiast en wervend pleidooi ten aanzien van onze vereniging. Alumni
hebben elkaar iets te bieden; uitwisseling , inspirerende confrontatie én
gezelligheid. (zelfs filosofiealumni!). Hij voelde zich gelukkig dat hij als
erevoorzitter was gekozen en wees op de bestendigheid van het beroep
filosoof in tegenstelling tot bijvoorbeeld een chirurg. 'Deze laatste ligt er uit
wanneer hij slechts een jaartje met zijn werk stopt, terwijl een filosoof altijd het
werk weer op kan pakken'.
Aangaande de Alumnivereniging benadrukte professor van Dalen het belang
van 'gezelligheid' tijdens de contacten. 'Veel afgestudeerden zijn benieuwd
hoe het medestudenten is vergaan. Je verliest ze zo snel uit het oog'.
Er werd een kort verslag gegeven over de activiteiten van de vereniging in het
afgelopen jaar, met tot slot een beknopt financieel verslag. Uit het laatste
bleek 'dat het geld niet over de balk is gegooid', het totale budget is beperkt
maar gelukkig is er al een duidelijk en beginnend ledenbestand opgebouwd.
Met dank aan de Niels Bockhove, de teruggetreden voorzitter-oprichter van
Autarkeia én aan de overige bestuursleden.
Filosofen vormden een kritisch publiek zo bleek op 28 maart tijdens de 'Diësviering' in de tuinzaal van Drift 21 te Utrecht. Na de opening en presentatie
van het activiteiten verslag door de nieuwe voorzitter Bernard Verlaan,
verzorgde Jos Kessels een boeiende en vooral interaktieve inleiding over het
Socratisch Gesprek. In zijn leerzame presentatie benadrukte hij het zijns
insziens vaak vergeten belang van de persoonlijke en praktische ervaring voor
de filosofie. De uitleg van de Socratische Methode zorgde voor veel kritische
vragen en discussie; zo zal het ook bij Socrates zijn toegegaan!.
Door het Socratisch gesprek in de praktijk, zij het in verkorte vorm, ook
daadwerkelijk (persoonlijk en ervaringsgewijs toe te passen ontstond een
creatief, kritische betrokkenheid van de deelnemers. Discussie bleef er, soms

confrontatie , maar zeker ook gezelligheid tijdens de borrel na afloop was het
resultaat. De middag voldeed aan het door ons gesteldedoel. Wij hopen een
volgend keer weer een inspirerende aktiviteit voor de Alumni te organiseren.
En na afloop, nog even naborrelen en napraten over alles wat gezegd is,
handen schudden enzovoorts. enzovoorts. Tot de volgende keer of... eerder.

Alumni' dag 1997
Verslag reünie 5 april
De rij sprekers werd geopend door professor Van Reijen, die een lezing hield
over Walter Benjamin. Van Reijen besprak verschillen en overeenkomsten
tussen Benjamin en Heidegger. Methodologisch blijkt er weinig verschil beiden breken radicaal met wat de filosofie heeft opgeleverd - het
causaliteitsprincipe, het verbod van tegenspraak en continuïteit. Oordelen
kunnen juist zijn, maar nooit waar. Het grote verschil tussen Heidegger en
Benjamin zit in het metafoor-gebruik, en natuurlijk in hun politieke
stellingname. Dat roept de vraag op, wat de samenhang mag zijn tussen
filosofie en politiek. Na de lezing ontspon zich een discussie, onder meer over
het zwijgen van Heidegger ten aanzien van de Holocaust.
Vervolgens kwamen vier alumni vertellen, hoe ze filosofie gebruiken in hun
beroep. Marjolijn Drenth (alias de dichteres M. Februari) schetste onder meer
de filosofie-literatuur discussie die gaande is. Bart Crouwers, voorlichter bij de
Registratiekamer, raadpleegde klassieke filosofen om het begrip "privacy" van
een breder fundament te voorzien. Hansje Braam, werkzaam bij de vakgroep
Oosterse Talen, heeft te maken met uiteenlopende onderzoeksdisciplines. Dat
vereist de vaardigheid om zo'n discipline met afstand te bekijken, en
tegelijkertijd ook serieus te nemen. Ralph Freeman, werkzaam in de
informatisering bij een bank, noemde een filosofische achtergrond een
voordeel: je kunt structureren, kritische vragen stellen, en vooronderstellingen
onderzoeken.
Na afloop van de lezingen was er een borrel in de zuilenzaal van Drift 21.

Gereconstrueerd Alumni' dag 1996
Verslag reünie 30-3-1996
Op 30 maart ontvangt Niels Bokhove, voorzitter van de alumnivereniging i.o.
de alumni. Het programma meldt dat Daniël van Egmond een lezing geeft met
als thema: hoe keek je tijdens je studie en hoe kijk je nu naar de positie van
de filosofie in de samenleving. Improvisaties en initiatieven, zijn natuurlijk niet
aangekondigd dus daarin schiet deze reconstructie helaas tekort.
De pauze wordt benut voor gezellige bi-, tri- en multi-lateraaltjes tussen oude
bekenden. Met enige moeite wordt de pauze beëindigd en wordt het

programma gevolgd: bespreking van de opzet van de alumnivereniging,
presentatie en inventarisatie van ideeën, kiezen van een bestuur. Uit de
enquête is namelijk gebleken dat 77% van de respondenten lid wilde worden
van een alumnivereniging en er ware ook genoeg mensen om zo'n vereniging
van de grond te tillen.
Niels gaat verder als voorzitter, Lies de Regt als secretaris. Overige
bestuursleden zijn Ronald Worp, Bernard Verlaan. Truus Boom en Erna Kas
vervult de liaisonfunctie naar de faculteit. Judith Oost is adviseur.
Een gezellige borrel beneden in de kantine van het CBS-gebouw aan de
Kromme Nieuwe Gracht 39, besluit de bijeenkomst die door ruim twintigt
mensen bezocht is. Een heel andere sfeer is er dan bij eerdere alumnidagen!
(Pm De vereniging Autarkeia wordt formeel 12-12-1996 notarieel een feit)

