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Najaarsactiviteit:
‘De Ziel’ door
Charles Vergeer.
Inclusief ALV
Het is weer tijd voor een
prikkelende najaarsactiviteit. En
naast deze activiteit is het ook tijd

Vereniging van Alumni van
de Faculteit Wijsbegeerte
van de Universiteit Utrecht
‘Autarkeia’.

Van het drietal lichaam (als lijf
en leven) en geest (als brein) is
de ziel sleets en vrijwel
vergeten. In een Christelijke
uithoek beland, iets schimmigs
voor na de dood. Vanaf Kant en
Nietzsche weerlegd en terzijde
gelegd.

Informeel actief sinds 1994,
opgericht 12 december
1996, KvK 40483493
Contributie: € 10,- per jaar.
Rekeningnummer: NL37 INGB
0002 2944 71, t.n.v.
Autarkeia, Steve Bikostraat
262, 3573 BG Utrecht
Bestuursleden
Voorzitter:
Bernard Verlaan -0650 506
654 bjernv@dds.nl

voor iets anders: een ALV. In dit

Toch wist Goethe dat er twee

prachtige najaar, gekenmerkt door

zielen in zijn borst scholen en

het kleurrijke bladerdek dat plaats

roept er ach en wee bij. En de

maakt voor nieuwe bladeren, kunt

filosofen van Trouw spreken

u stemmen op 2 nog redelijk

over de ziel als geest of als

groene bladeren: de kandidaat-

gevoel. Waar komt de ziel

John Reijnders - 0620 708 199
- rebro@hetnet.nl

bestuursleden Chris Stapper en

eigenlijk vandaan? Verscheen

Kandidaat-bestuursleden:

Inge de Graaf. U bent daarom van

hij vanwege iets en verdween

harte uitgenodigd voor de ALV,

hij weer vanwege iets anders?

Chris Stapper – 0636154797 –
chrisdjstapper@gmail.com

waar over toetreding van deze
kandidaat-bestuursleden aan het
bestuur van Autarkeia gestemd
kan worden, voorafgaand aan het
intrigerende verhaal van Charles
Vergeer. Hier alvast een tipje van
de sluier van dit verhaal:

Een vlaag van vragen waarop
stellige antwoorden ontbreken.
Misschien juist daarom zo
boeiend dat we ze moeten
stellen.

Penningmeester & secretaris:
Lies de Regt - 0302 716 953 efderegt@gmail.com

Inge de Graaf – 0634224485
– ingsuzan@gmail.com
Online:
Website:
http://autarkeia.wp.hum.uu.
nl/
Linkedin Autarkeia:
www.linkedin.com/groups?gid
=4379592&trk=hb_side_g
Linkedin Alumni UU
www.linkedin.com/groups?gid
=53449&trk=hb_side_g
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Logistieke informatie omtrent de
najaarsactiviteit: ‘De Ziel’ door
Charles Vergeer. Inclusief ALV

Verdere
filosofische
activiteiten


Datum:
Zaterdag 28 november 2015.

Dinsdag 10 november:
Moraal in de Militaire Praktijk
Filosofisch Café
Prof. dr. Desirée Verweij
(Militaire Ethiek, Ministerie
van Defensie)

Programma:
Inloop: 12:45-13:00 uur
ALV: 13:00-13:45 uur
Theepauze: 13:45- 14:00 uur
Charles Vergeer: 14:00-15:30 uur
Napraten: tot 17:00 uur
Locatie:
Universiteitsbibliotheek Utrecht
bibliotheekingang zit op Drift 27.

Maandag 11 november:
Humor
Science Café Utrecht
Met o.a. Filosoof Martijn
Veerman

Centrum

in

de

“Tielezaal”.

De

Toegang:
Leden gratis, niet-leden €5,- te betalen vóór 20 november 2015 op het
rekeningnummer van Autarkeia (zie colofon, rechts op de eerste pagina van
deze nieuwsbrief).
Aanmelden:
Per email, door te mailen naar: efderegt@gmail.com. Doe dit alstublieft
tijdig, gezien het beperkte aantal plaatsen. Vol = Vol.

Dinsdag 8 december:
Verleg je Filosofische Horizon
Filosofisch Café
Prof. Dr. Martha Frederiks
(Filosofie en
Religiewetenschap, UU)
Dinsdag 15 december:
Healthy Urban Living – Wel
de lusten, niet de lasten
Met o.a. prof. Terry Huang
(Public Health, City University
of New York)

Meer informatie over deze
activeiten (en meer!) is te
vinden op de website van
Studium Generale van de
UU:
http://www.sg.uu.nl/program
ma
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Over de lezing
van Jos Philips:
mensenrechten

effectiviteit en stabiliteit

zelf zegt hij er over, dat deze

standhouden.

‘provide guidance where

Door: John Reijnders

dergelijken. Een VN-commissie

Zoals aangekondigd in de
nieuwsbrief van maart 2015 hield
Jos Philips voor de aanwezige
Autarkeia-leden een voordracht
over zijn onderzoeksproject inzake
mensenrechten. Leidend in diens
project is de verdediging van
mensenrechten zoals geformuleerd
in de Universele Verklaring van de

Mensenrechten komen naar
voren in charters, manifesten en
onder leiding van Eleanor
Roosevelt, de vrouw van de
Amerikaanse president
Franklin D. Roosevelt, stelde
een speciaal document op dat
de rechten "verklaart" die
iedereen zou moeten hebben –
de Universele Verklaring voor
de Rechten van de Mens, 1948.

Rechten van de Mens tegenover

Tegenover de

een aantal moderne uitdagingen.

universaliteitsaanspraak van

De thematiek, onder meer
gekenmerkt door een focus op
scepticisme en toekomst
gerelateerde overwegingen ten
aanzien van mensenrechten,
wordt in de kern getypeerd
door de prioriteringskwestie
van mensenrechten: de
klassieke aanspraak op
universaliteit. Daarnaast spelen
onderscheiden motivationele
overwegingen een grote rol.
Terwijl er enerzijds vanuit een
deels historisch, deels
systematisch perspectief
diverse taxonomieën (denk aan
Hume en Kant; utopieën) zijn
aan te dragen, geldt
tegelijkertijd dat kwestieus is of
specifieke motivaties vanuit een
oogpunt van acceptabiliteit,

deze VN-verklaring staat, zo
stelt Jos, een uit pragmatisme
ingegeven attitude zoals
verwoord door Amartya Sen in
diens The Idea of Justice.1
Volgens Sen dient er sprake te
zijn van een ‘comparative
approach, which has strong
affinities with social choice
theory’ versus een in wijsgerig
(en praktisch) opzicht
‘unobtainable standard of
theoretical completeness and
consistency’.
Voorbij de kwestie of A Theory
of Justice van John Rawls2 in de
vergelijking met Sen is te
typeren als transcendentaal -

guidance is needed’ - , wordt
door Jos in dit verband nog
ingebracht, hetgeen door Sen is
gesteld over ‘globalization’.3
Degenen die de menen dat
‘globalization’ een
aangelegenheid zou zijn van
het Westen, kunnen rekenen op
een ‘lecture’ van Sen, dat ‘Our
global civilization is a world
heritage--not just a collection of
disparate local cultures.’ (“How
to judge globalism”).4
Vanuit een ideaaltypische
invalshoek zijn er in het
verleden utopische of ‘optima
forma’-modellen gepresenteerd,
onder andere door Rousseau:
een sociale orde zonder haat,
oorlog, enzovoorts. Echter
zonder dwarsverbanden en
ondersteund door studies
vanuit andere disciplines. Men
kan zich immers de empirische
vraag stellen of er ooit
samenlevingen zijn geweest
waarin dit Rousseauiaanse
ideaal werkelijkheid was.
Jos’ presentatie omtrent dit
project werd besloten met een
levendig debat in een gezellige
sfeer in de Kamer van de
Koning.

1

Zie verwijzing 1 op de laatste pagina.
Hier zijn alle verwijzingen van
artikelen in deze nieuwsbrief terug te
vinden.
2
Zie verwijzing 2 op de laatste pagina.

3
4

Zie verwijzing 3 op de laatste pagina.
Zie verwijzing 4 op de laatste pagina.
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Het religieuze
bevrijd van
religie

filosoof was hij

‘religie’, het substantief dat

onderwijshervormer, politiek

staat voor een gestolde set van

activist, voorvechter van

gebruiken en opvattingen. Dit

verdraagzaamheid en

komt voort uit een geheel eigen

democraat in hart en nieren.”

benadering van het concept

Een boek van John Dewey

Het hier vertaalde boekje (de

‘religieus’, dat naar de

Vertaald door Kees

tekst van een serie van drie

betekenis van het Latijnse

Hellingman

colleges) gaat over religie.

grondwoord ‘religare’ binding

Het boek met bovenstaande titel is

De lezer zal getroffen worden

een vertaling van het

door de genuanceerdheid van

oorspronkelijke werk: A Common

de tekst en Dewey’s inzet zo

Faith (1934).

verbindend mogelijk te

Een eerste aanleiding voor de
vertaling was in de eerste plaats
een herlezen van dit werk.
Hierbij merkte ik hoezeer de
inhoud ervan in de eigentijdse
discussies over religie past. Een
tweede aanleiding was een lang
gekoesterde wens om de
filosoof Dewey in ons land
meer voor het voetlicht te
plaatsen. Al sinds mijn

schrijven. Een kenmerk van zijn
werk in het algemeen is dat hij
dualismen en tegenstellingen
oplost door doelbewust te
streven naar eenheid en
harmonie. Hij schrijft als
humanist weliswaar als een
ongelovige, maar zijn werk lijkt
op geen enkele manier op het
soort schrijven van atheïsten als
Dawkins, Dennett of Philipse.

tot thema heeft. Maar binding
waarmee? In elk geval niet met
‘het hogere’ dat in de
onderscheiden religies zoveel
verschillende betekenissen
heeft gekregen, zoals in het
eerste hoofdstuk wordt
aangetoond. Het heeft te maken
met een basisvertrouwen. In
hoofdstuk 2 zegt Dewey het
volgende. “Ik zou dit
[religieuze] vertrouwen willen
omschrijven als de unificatie
van het zelf door toewijding
aan bereikbare idealen, die de
verbeeldingskracht ons

studietijd in de tweede helft

verschaft en waaraan de

van de zestiger jaren, verbaas ik

menselijke wil gehoor geeft als

me over de geringe aandacht

“De lezer zal getroffen

waard om richting te geven aan

die het Pragmatisme in het

worden door de

onze wensen en keuzen.” Het

algemeen en Dewey in het

genuanceerdheid van

bijzonder krijgen. Bij Dewey

gaat hierbij om een diepgaand
gevoel van thuis horen in de

gaat het naar mijn inzicht om

de tekst en Dewey’s

situatie waarin het leven je

één van de grootste filosofen

inzet zo verbindend

geplaatst heeft. In feite is dit

van de vorige eeuw. Hij heeft

mogelijk te schrijven.”

behoorlijk in lijn met wat

op alle denkbare terreinen van

religies willen, of in elk geval

de filosofie kwalitatief zeer

prediken. Maar lettend op de

hoog werk geleverd en is in de

woorden “bereikbare idealen,

negentiger jaren in een artikel

Zo wil hij de term ‘religieus’,

die de verbeeldingskracht ons

over hem in de Volkskrant niet

als bijvoeglijk naamwoord, niet

verschaft”, wordt duidelijk dat

ten onrechte een ‘intellectuele

kwijt. Ondanks zijn afwijzende

hier een humanist aan het

duizendpoot’ genoemd. “Naast

standpunt ten aanzien van

woord is die idealen en
4

verbeeldingskracht ziet als

verbondenheid en inspanning

of anderszins. Bovenstaande

eigenschappen die zich in het

die ontstaat doordat veel

citaten maken ook duidelijk dat

menselijke verkeer en het

doeleinden verenigd zijn in hun

Dewey niet in eenvoudige,

menselijke bewustzijn

ideële of beeldende capaciteit

gemakkelijk leesbare termen

manifesteren. Het woord

om ons blijvend te stimuleren.”

schrijft. Maar daar malen

‘verbeelding’ lijdt aan

Wat Dewey in de geciteerde

filosofen toch niet om?

dubbelzinnigheid “omdat het

zinnen doet, is de inspiratie die

vaak wordt gebruikt om te

door gelovigen vaak aan het

verwijzen naar fantasie of

geloof in een god wordt

Nadere informatie bij ‘Het

twijfelachtige realiteit”. Maar:

toegeschreven in het vlak van

Religieuze Bevrijd van Religie’

“de enige betekenis die

het menselijke doen en laten

door John Dewey, vertaald

ondubbelzinnig aan de term

trekken. Hij blijft geloven in de

door Kees Hellingman.

‘verbeelding’ kan worden

noodzaak om het verschijnsel

toegeschreven is dat dingen die

religie en de aard van de

- Prijs: €22,50

nog niet gerealiseerd zijn ons te

religieuze ervaring opnieuw te

- Taal: Nederlands

binnen schieten en tot handelen

doordenken. Want de

- Uitgeverij: ISVW Uitgevers,

aanzetten. De unificatie die

religieuze of mystieke ervaring

Leusden

door de verbeelding tot stand

wordt zeker niet door hem

- Publicatiedatum: 15 oktober 2014

gebracht wordt is geen

ontkend, maar krijgt wel een

- ISBN: 978-94-91693-29-8

hersenschim want het is de

andere interpretatie dan de

- Te bestellen via o.a. ISVW.nl:

weerspiegeling van de

gebruikelijke, met andere

https://www.isvw.nl/winkel/john-

unificatie van praktische en

woorden: het bestaan van een

dewey-het-religieuze-bevrijd-van-

emotionele attitudes. De

hogere macht die ons leven

religie/

ontstane eenheid verwijst niet

bestuurt. Zijn hele wijze van

naar één enkel Wezen, maar

denken onderscheidt hem van

naar de eenheid van

andere denkers, humanistisch
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Column: Een frisse bries
Door: Inge de Graaf

in oor met de reden waarom ik

toeschouwer, u of ik, wordt bij

Een relaas over het zijn van

filosofie zo leuk vind. En dan

een goede scène meegenomen

kandidaat-bestuurslid.

komt de sociologe in mij naar

in de positie van de

boven.

hoofdpersoon en vóelt de

Piepend beweegt de stalen ros

hoofdpersoon. En meer hoeft

zich voort op de knusse keitjes

Want zonder al te diep in te

van de Trans in de Domstad.

gaan op de theorieën die ik heb

Piepend, niet omdat ik nerveus

geleerd kan ik zeggen dat ik de

ben maar omdat mijn

mensen gewoon leuk vind.

extravagante fietsremmen

Heel leuk. De discussies met de

iedere omstander doen laten

sociale en culturele omnivoren

Ik acht de kans redelijk dat dit

omkijken: gewild en ongewild.

die filosofen zijn geven me

niet is hoe Aristoteles het

meer energie dan alle blikjes

bedoeld heeft, of dat dit nu de

vieze Red Bull van de wereld.

manier is waarop u Aristoteles

Een nuttig bijeffect wordt
duidelijk tijdens de spitsuren

mimese ook niet te doen, want
het publiek heeft genoeg stof
om zelf actief aan de slag te
gaan met zichzelf.

Ze zijn nieuwsgierig, krititisch

leest. Maar dat maakt voor mijn

op de Amsterdamsestraatweg:

en analytisch vaardig (zoals ik

punt niet uit, want dát is nu

gewoon remmen en de mensen

mezelf soms met pijn in mijn

precies waar ik op doel. Deze

worden muren zoals het water

hart moet profileren om de

zelfreflectie van u heb ik nodig.

dat voor Mozes werd. Scheelt je

onbekendheid met

En ik weet zeker u ook.

toch een hoop tijd.

Wijsbegeerte te compenseren).

Maar op dit moment is het

Maar wat ik nog belangrijker

vooral beschamend en hoop ik

vind: ze doen aan zelfreflectie.

dat de mensen met wie ik een

En helpen elkaar te reflecteren.

afspraak heb ver genoeg van

Mijn onderbuik relateert dit

met mijn inspirerende vriend

mij af staan om niet te

graag aan de niet altijd goed uit

Chris Stapper, die voor mij een

te leggen Aristotelische mimese.5

flinke mimetische bron is.

schrikken, terwijl ik die
verlepte stalen ros vastketen

gezien worden als een kunst

Want ik houd sinds fietsen met

waarbij zelfreflectie niet zonder

manden hip zijn niet langer van

inleving kan. Het is een

buurfietsen. De vriendelijke

toneelstuk waarbij inleving van

gezichten zijn mijn kant op

jezelf én het publiek van groot

gericht en ik glimach terwijl ik

belang is. Mimese maakt deze

er naar toe loop. De eerste hand

inleving mogelijk door (een

mailwisselingen en verhalen

dat ik vanaf deze herfst mag
bijdragen aan een bijbehorende
frisse bries in Autarkeia. Samen

De indeling van het leven kan

aan het meest vrije fietsenrek.

wordt geschud en na alle

En daarom hoop ik van harte

gevoel of idee van) herkenning
te veroorzaken. De

maak ik dan eindelijk kennis
met Autarkeia. Ik sta weer oog

5

Zie verwijzing 5 op de laatste pagina.
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Quo Vadis: Inge
Brekelmans
Inge Brekelmans is 26 jaar, woont
in Utrecht en is al sinds haar start
met de studie Wijsbegeerte actief
bij de FUF en sinds kort lid van
Autarkeia.

naaimachine om een mooie

theorieën, maar ik moet

blouse af te maken.

bekennen dat ik al tijden geen

Wat doe je met filosofie?
Na het afronden van mijn
Master Wijsbegeerte had ik
behoefte aan een break van
filosofie. Mijn hoofd zat vol en
ik wilde de
‘grotemensenwereld’ in. Op

boek heb aangeraakt. Ik zou dat
wel weer willen, want ik vind
het belangrijk mezelf
intellectueel en wijsgerig te
blijven uitdagen aangezien die
diepgang in mijn werk niet
aanwezig is.

Wat doe je (werk en privé)?

zoek naar een leuke baan die

Wat wil je dat Autarkeia voor

Ik doe momenteel vrij veel. Ik

niets met filosofie te maken had:

je doet?

werk fulltime als

eens zien of dat zou lukken met

Autarkeia is voor mij een

Projectmanager bij een bedrijf

alleen een diploma

vereniging die filosofie in het

dat zich inzet voor de promotie

Wijsbegeerte op zak. En het

dagelijkse bestaan levend

van goede doelen en

lukte! Op mijn werk speelt

houdt. Een plek waar ik gelijk

maatschappelijke organisaties.

filosofie geen letterlijke rol,

denkenden van weleer kan

Ik doe dit met veel plezier en

maar mijn kritische blik,

ontmoeten en weer kan

geniet van de sfeer op ons

scherpe pen, inzicht in methode

converseren over abstracte

studentikoze kantoor. Verder

en argument en het denken in

zaken die in het praktische

ben ik een groot

mogelijkheden, maken dat ik

bestaan niet aan bod komen.

muziekliefhebber, dus vind je

een goede projectmanager ben.

Een klein wijsgerig eiland in de

me bijna iedere week wel bij
één of meer concerten of
festivals. En als ik hiernaast tijd
vind, dan kruip ik achter mijn

Wat wil je doen met filosofie?

‘grotemensenwereld’.

Nu zou ik graag weer mijn
verstand vullen met wijsgerige

Leiden en Besturen
Door: Bernard Verlaan
Nieuwe kandidaat-bestuursleden
zijn aangetreden. Dat roept de
vraag op: wat is er mee te geven?
Zijn er ‘recepten’? Wat is
prioriteit? Hoe gedraag je je ten
opzichte van leden, elkaar en
andere ‘bestuurlijke’ of
organisatorische partijen?

Natuurlijk, er zijn honderden

managementstijlen en super

managementboeken

succesformules. Veelal

volgeschreven over vragen als

ontbreekt empirische

deze. Vooral door goeroes die

onderbouwing, zoals zelfs bij

snel rijk of heel veel rijker

Plato die vooral leiders in

willen worden; met plausibele

‘gouden mensen’ zag.

typologieën van leider-,

7

In werkelijkheid is er

Leiden en besturen betekent

beschikbare opties en resources,

natuurlijk geen receptuur en

‘verantwoordelijkheid nemen’

enz.) of die insteek beloftevol

zijn mensen geen karikaturen.

en een leerervaring.

gemaakt kan worden of niet.

De ene situatie vereist een
andere respons dan de andere.
Empirisch zijn
persoonlijkheidpsychologen
uitgekomen op de Big Five om

Die empirisch onderbouwde
insteek zou ik graag willen
meegeven aan nieuwe

Dat is echter de rationele
benadering. Conform Argyris’
opvattingen is het zaak om bij
de opties en keuzes –bij uzelf,
uw collega’s en de ander - aan

mensen / persoonlijkheden te

“Er zijn geen

beschrijven aan de hand van

recepten, alleen

free & informed choices, internal

vijf, statistisch onafhankelijke

ingrediënten.”

commitment to choices made and

eigenschappen: extraversion /
introversion, agreeableness,
conscientiousness, neuroticism,
openness to experience /

bestuurders en leiders. Uzelf,
de leden, uw collega’s en ‘de

te sturen op valid information,

monitoring. Het gaat ietsje
verder dan de PDCA-cyclus
(W.E. Derning).

anderen’ hebben

Tot dusver de wat hijgerige

verschillende posities op die

recept-ingrediënten voor de

vijf, zes of zeven kenmerken,

korte termijn optredens. De

die behulpzaam of

lange termijn ingrediënten

Recent stellen onderzoekers6

verhinderend uitwerken naar

zijn wellicht belangrijker: zeer

nog een zesde eigenschap

het ‘doelbereik’; houd vooral

veel geduld, met behoud van

voor: Machiavellisme, oftewel

het hoofd koel. Doorgaans

een focus op de stip op de

(gebrek aan) eerlijkheid-

acht ik openness (voortdurend

horizon. Alles wat u dichter

nederigheid. De onderzoekers

open staan voor en openheid

bij die stip brengt is ‘goed’,

van het ROA

bieden aan, het (dan) meest

alles wat dat verhindert is een

(Researchcentrum Onderwijs

effectieve en gunstige

kleine uitdaging die

en Arbeidsmarkt) zouden

alternatief, gemeten naar

omgebouwd moet worden

echter wellicht risk attitude als

inspanning en resultaat) en

naar een instrument dat u

zesde eigenschap willen

agreeablesness (mee kunnen

dichter bij uw doel brengt, in

noemen. Immers, in studie- en

bewegen met weerstanden,

principe. En daar toont zich

beroepskeuze zien zij bij

tegenwerpingen, tegenslagen

nu precies: ‘besturen en

herhaling dat risk seekers en

en de veranderde situationele

leiden’.7

risk avoiders in responsievelijk

kenmerken) de “belangrijkste”

risicoloze en risicovolle

eigenschappen voor besturen

beroepen binnen een jaar

en leiden. Maar dat is onzin

switchen naar een studie en/of

natuurlijk. Het ligt aan de

beroep dat beter aansluit bij

situatie (het op te lossen

hun basale risicohouding.

probleem, houding en gedrag

intelligence (onvertaald, omdat
een vertaling mijns inziens de
lading nooit 100% dekt).

6

Zie verwijzing 6 op de volgende
pagina.

van uzelf, de leden, uw
collega’s en de anderen,

7

Zie verwijzing 7 op de volgende
pagina.
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Verwijzingen en/of leestips van onze columnisten:

1.

Bij: “Over de lezing van Jos Philips: Mensenrechten”, door John Reijnders

1) Amartya Sen, The Idea of Justice, 1999
2) Rawls,J, A Theory of Justice. 1971, 1999 rev., Ned. vert. 2006
3) “Globalization”, http://plato.stanford.edu/entries/globalization/
4) Amartya Sen, “How to judge globalism”. The American Prospect, January 4, 2002
http://prospect.org/article/how-judge-globalism
2.

Bij: “Een Frisse Bries” door Inge de Graaf

5) Voor interessante vertalingen en interpretaties van het begrip ‘Mimese’, zie:
- Halliwell, S., The Poetics of Aristotle; Translation and Commentary. Londen: Duckworth, 1987.
- Aristoteles, Politica, vertaald door H. Rackham. Londen: William Heinemann LTD, 1959 (eerste druk: 1932).
- Woodruff, P., 1992. Aristotle on Mimese, in Rorty, A.M. (ed.), Essays on Aristotle’s Poetics (Oxford: Princeton
University Press) pp. 73-95.
3.

Bij: “Leiden en Besturen” door Bernard Verlaan

Het is gemakkelijk om via google onderliggende informatie te vinden over de ‘Big Five’ e.d. Om die reden is
afgezien van onnodige bronvermeldingen.
6) http://www.newscientist.com/article/dn27691-sixth-personality-trait-measures-your-machiavellianpotential.html
7) A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.(James Freeman Clarke; met dank
aan www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jamesfreem158413.html). Echter, graag zou ik in besturen-leiden een
stap verder gaan: A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation. A world leader
thinks of the welbeing of the planet and the generations to come.
- De weg van de hoveling, Baldassare Castiglione
- Il prince, Nicolo Machiavelli
- Agyris model 2 (http://changingminds.org/explanations/values/model_2.htm)
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