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Alumniberichten Maart 2003 
  

Alumni dag, zaterdag 29 maart 2003;  
  

’s Ochtends: Filosofie !   
Voor het ochtendprogramma heeft de Universiteit van Utrecht dit jaar de 
Twentse filosoof Hans Achterhuis bereid gevonden te spreken. Hij is als 
professor verbonden aan de Universiteit van Twente (wijsbegeerte en 
maatschappijleer) en alumnus van de Universiteit Utrecht (theologie). Hij zal 
het thema de 'vraag naar de morele autoriteit' toelichten. De Nederlandse 
samenleving wordt op dit moment geconfronteerd met een gebrek aan 
morele autoriteit. Noch de wetenschap (je shopt van de ene opinie naar de 
andere), noch de samenleving (geen bindende verbanden), noch de cultuur 
(versnipperd), noch de politiek (geen gezag) hebben voldoende morele 
autoriteit. Hoe gaan we om met deze problematiek en welke rol/verplichting 
hebben universiteiten in deze?  
Aansluitend aan de lezing van Hans Achterhuis staat een paneldiscussie 
gepland. 

  

’s Middags: Filosofie ! 
De titel van het eigen programma van Autarkeia alumni van de opleiding Wijsbegeerte 
is: "Filosofen van net afgestudeerd tot hoogleraar: diverse thema's." 
  
Professor Marcus Düwell, de nieuwe hoogleraar Ethiek, houdt een lezing van drie 
kwartier met daarna gelegenheid tot discussie over "Normen en waarden? Over de 
mogelijkheid van ethische reflectie in een complexe maatschappij".  
Na de theepauze spreekt doctor Erik-Jan Bos over “De correspondentie tussen 
Descartes en Regius” en tot slot komt de net afgestudeerde Niels Nijsingh aan het 
woord over zijn afstudeerscriptie over “Geheugen: database of verbeelding?”. Na afloop 
is er een borrel. De middag start om 14.00 uur en wordt gehouden op de Uithof in Trans 
I, B (in verband met het aldaar gehouden ochtendprogramma met Hans Achterhuis); 
aanmelding geschiedt door de bon die in de alumnikrant bijgevoegd is. Deze middag is 
gratis toegankelijk voor leden van Autarkeia, anderen betalen € 5,= (EURO). 
Contactpersoon is Erna Kas 
  
Het tijdschema: 
14.00u-14.15u opening 
14.15u-15.00u Düwell: over "Normen en waarden? Over de mogelijkheid van 

ethische  
   reflectie in een complexe maatschappij". 
15-00u-15.30u discussie 



15.30u-15.45u ‘Pause and Tea’  
15.45u-16.15u Erik-Jan Bos over De correspondentie  
   tussen Descartes en Regius 
16-15u-16.30u discussie 
  
16.30u-17.00u Niels Nijsingh over “Geheugen: database of verbeelding?” 
17.00u-18.00u Borrel 
  
Locatie: volgt. Prijs: De bijeenkomst is gratis voor leden. Voor niet-leden 
bedraagt de entreeprijs € 5,=. 

  
High Thea in Cafe restaurant Lofen zaterdag 23 november 2002, 13.30u 
Het is leuk om zomaar een café-restaurant binnen te 
lopen en een kopje cappuccino te bestellen en een 
minuut of 10 later te merken dat er ineens een 
organisatie achter je staat; iemand die de zaal 
controleert, iemand die de spreker opvangt, iemand 
die de gasten verwelkomt, enz. enz. Kortom, alles voor 
een perfecte bijeenkomst staat in steigers en loopt 
volgens een ongeschreven draaiboek af. Zo is het 
gebeurd, bij de goed bezochte high thea.  
Als spreker treedt op Jan Vorstenbosch, op de foto in 
het midden; in de houding van ‘De Denker’ van Rodin 
(maar met de línker hand). 

 

 Het thema: Filosofie van de huishoudelijke apparaten, 
oftewel de Filosofie van de Apparatologie (de ‘FA’). 
Aan de orde zijn, de 12 soorten apparaten c.q. 
apparaatfuncties in relatie tot betekenis en implicatie 
voor de levenssfeer en de domestieke economie, een 
drietal theoretische benaderingen binnen de FA die 
Jan onderscheidt: instrumentalisme, substantivisme, 
pluralisme. Een vraag waar hij mee worstelt is: hoe 
identificeer je een praxis? Wat is daarvoor een 
definiërend kenmerk? Wittgenstein en McTire worden 
aangestipt net als de betekenis van huishoudelijke 
apparaten voor de relatie van onszelf met onze 
levenswereld. 

Het is een vraag die terugkomt in de discussie na de 
korte pauze, naast de vergelijking tussen dieren en 
apparaten. 
Jan, als “vaste” schrijver voor Filosofie Magazine ziet 
‘leven naar leer’ als een belangrijk kenmerk voor 
filosofen. Dat is ook een van de beweegredenen om 
hier en in zijn FM-bijdragen te filosoferen over 
alledaagse dingen die mensen aangaan en raken, 
zoals apparaten die voor iedereen inmiddels zo 
vanzelfsprekend aanwezig zijn in onze levenssfeer. 
  
Naast geanimeerde gesprekken en napraat is de  

 

opbrengst van de middag: enkele vernieuwende inzichten en begrippen.  



  
En wellicht zal iets van de high thea over de FA terug te vinden één van de stukjes van Jan in het Filosofie 
Magzine. Hoe het ook zij: dank en compliment aan Jan en aan ‘de organisatie’ voor een uiterst genoeglijke 
middag filosofie. 
  
Nieuws van de faculteit 

• De website van de faculteit is vernieuwd. De webstek van Autarkeia is verplaatst naar 
http://www.phil.uu.nl/onderwijs/wijsbegeerte/alumni/autarkeia.shtml  

  
Quo vadis? 
In 5 regels, alumni aan het woord: 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?  
  
In 1996 ben ik in Utrecht afgestudeerd bij de vakgroep Geschiedenis van de Wijsbegeerte, waarna ik een proefschrift heb 
geschreven aan de University of Keele in Engeland (1996-2000). Mijn proefschrift bevat een teksteditie van John Locke's 'Of 
the Conduct of the Understanding'. In april 2000 ben ik in dienst getreden als post-doc bij de Faculteit Wijsbegeerte van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, als lid van het NWO onderzoeksproject 'The Early Dutch Enlightenment, 1650-1750', onder 
leiding van Prof. Dr. Wiep van Bunge. Ik heb een achttal artikelen geschreven en heb onlangs de laatste hand gelegd aan 
mijn nieuwe boek, genaamd 'The Logic of Ideas and its Reception in the Dutch Republic, 1630-1750'. Met vriendelijke groet, 
Paul Schuurman. 

  
Alumn'ukjes 

1. Boeken (nieuwe aanwinsten in de bibliotheek)  

• Naturalism: a critical analysis (ed. William Lane Craig, J.P. Moreland; 2000)  
Het naturalisme  -meer specifiek fysicalisme- is een breed gedragen en geaccepteerde interpretatie van de beleving 
van de levenswereld. De analyse behandelt achtereenvolgens de epistemologie, de ontologie, de waardetheorie en de 
natuurlijke theologie. In alle bijdragen wordt het naturalisme afgewezen. Er wordt getoond dat: 
- -        het naturalisme faalt om een aantal overwegingen goed af te handelen; 
- -        het naturalisme als consistent paradigma geïnterpreteerd moet worden als ‘sterk’ en ‘global’ naturalisme zoals 

Papineau e.a. betogen); 
- -        een bloemlezing van het hedendaags burgerlijke gebied van de filosofie van religies, van nut is voor het debat 

over het naturalisme.  

• Analytic Philosophy: an Anthology (Ed. A.P. Martinich, David Sosa. BCU-FI 48.170 ANA 6)  
Altijd ook al de vinger willen leggen op het onvermogen van de analytische filosofie, zoals Gettier dat in 1963 deed en 
Russell in 1912? In iets meer dan 500 bladzijden worden een zevental hoofdstukken uit de analytische filosofie 
doorgenomen  -taalfilosofie, metafysica, epistemologie, de philosophy of mind, vrijheid en persoonlijke identiteit, ethiek 
en methodologie-  gebruikmakend van reprints van de klassieke papers in deze gebieden. Ze zijn zodanig gekozen dat 
de bijdragen aansluiten op elkaar en onderling samenhangen. Deze verbanden worden zichtbaar gemaakt door de 
commentaren van de auteurs/editors. 

• Simplicity as evidence of truth (Aquinas Lecture 1997. BCU-FI 04.3 SWI 1).  
Elk jaar nodigt een bepaalde sectie van de Internationational Honor Society for Philosophy at Marquette University een 
hoogleraar uit om een lezing ter ere van St. Thomas Aquino te geven. In 1997 was dat Richard G. Swinburne, Nolloth 
hoogleraar in de filosofie van het christelijke geloof aan de universiteit van Oxford. In zijn lezing laat Swinburne zien dat 
–onder gelijkblijvende omstandigheden-  de eenvoudigste hypothese als verklaring voor een fenomeen de meest 
waarschijnlijke is en dat het een ultiem a priori kennistheoretisch principe is dat eenvoud een bewijs van waarheid is. 
2. Filosofen cafés  
In Utrechtse kennen we het debatcentrum ‘Tumult’ waar in een café-omgeving met enige regelmaat filosofische zaken 
aan de orde zijn. In Amsterdam is/was er een filosofencafé aan het Vondelpark (naar verluidt). En een aantal andere 
filosofencafés in Antwerpen, Amsterdam en Breda presenteren zich met websites en melden die, plus de activiteiten, bij 
het Filosofie Magazine (het lijstje op 29 dec: http://www.filosofiemagazine.nl/nieuwsDetail.lasso?ID=215). De vraag is: 
zijn er meer? Jawel, “onze verslaggevers” komen tot het volgende lijstje van plaatsen (maar niet altijd inclusief de 
locatie) waar met enige regelmaat filosofische cafés gehouden worden (in een enkel geval: werden): 
- -        Amsterdam (Felix Meritus, het Nieuwe Trivium, Sofie en er is ook een hotel De filosoof); 
- -        Antwerpen (in Café van het Oude Badhuis (Stuyvenbergplein 38) Info: 32-(0)3-2363183); 
- -        Arnhem (VFP); 
- -        Best (in buurthuis de Voeg); 
- -        Breda (in de theaterdinersalon De Avenu aan de Waterstraat en in het  paviljoen Topolis); 
- -        Doetinchem (in oprichting; VFP); 
- -        Eindhoven (in oprichting, Studium Generale); 



- -        Groningen; 
- -        Leiden (café De Kroon, nu een jaartje pauze om de geest weer op te laden); 
- -        Nijmegen (faculteit filosofie); 
- -        Utrecht (in café Hofman); 
- -        Zevenaar (zie Filosofie Magazine). 
3. Bijdragen aan de nieuwsbrief van Autarkeia  
Bijdragen aan de nieuwsbrief van Autarkeia zijn van harte welkom. Denk bijv. aan een Alumn’ukje (±5 regels) over de 
aankondiging van een zelf georganiseerde filosofische bijeenkomst, een bibliografische samenvatting (10 regels) van 
een gepubliceerd eigen artikel of boek.  
4. ISVW-conferentie: Heftige emoties  
Op 22 en 23 maart begeleidt Wil van Bockel de conferentie. Vragen komen aan de orde zoals: Hoe betrouwbaar zijn 
onze emoties Hoe betrouwbaar zijn onze emoties? Is iets wat waar als je er een goed gevoel over hebt? Een 
confrontatie tussen emotietheorieën uit filosofie, cognitieve psychologie en neurobiologie. Informatie bij: ISVW, 
Dodeweg 8, 3832 RD Leusden Tel. 033 422 72 00 en: www.isvw.nl.  

  
Internet Philosophique 
Twee krenten uit de pap dit keer;  

• het noeste werk van ‘verzamelaar’ Filosofie Links [fambof] - Filosofie filosoof www.fambof.nl/links/filosofie/ met 
meer dan 150 links naar filosofie websites.  

• Alle programma informatie over de Maand van de filosofie (April) www.maandvandefilosofie.nl/  
  

Adressen 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 

 


