00 SYMPOSIUM TER GELEGENHEID VAN DE VIERING VAN HET 85-JARIG
BESTAAN VAN DE WIJSGERIGE KRING EINDHOVEN:
Het uitzonderlijke in de filosofie

Programma van de avond
16.30 Ontvangst
17.00 - 17.15 Opening door de voorzitter
17.15 - 18.00 Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden (Nijmegen)
A. Getuigen van het uitzonderlijke
18.00 - 18.45 Prof. dr. Palmyre Oomen (Nijmegen)
B. God in de visie van Whitehead: God is geen uitzondering op de metafysische
principes, en toch totaal uitzonderlijk!
18.45 - 19.15 Pauze
19.15 - 20.00 Prof. dr. René Foqué (Leuven)
C. De uitzonderingstoestand: een toestand zonder einde?
20.00 – 20.45 Dr. Gerrit Steunebrink (Nijmegen)
D. Turkse uitzonderlijkheid en Europese hypocrisie
20.45 - 21.30 Afsluiting: wij heffen het glas

A. Getuigen van het uitzonderlijke
Spreker: Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden (Nijmegen)
In de hedendaagse continentale wijsbegeerte speelt de notie van het getuigenis een
belangrijke rol. Auteurs als Heidegger, Derrida, Agamben en Ricoeur hebben deze notie op de
agenda gezet. Wat opvalt als we naar de uitwerking van dit begrip kijken, is dat het getuigenis
altijd het getuigenis van iets uitzonderlijks is. In deze voordracht zal worden besproken hoe en
waarom getuigen voor deze denkers een manier van spreken is waarmee en waardoor het
uitzonderlijke en de uitzondering aan de orde kan worden gesteld. Wat is getuigen eigenlijk
en waarom is juist een getuige in staat om het uitzonderlijke een stem te geven?

B. God in de visie van Whitehead: God is geen uitzondering op de metafysische
principes, en toch totaal uitzonderlijk!
Spreker: Prof. dr. Palmyre Oomen (Nijmegen)
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Beroemd is Whiteheads uitspraak “God is not to be treated as an exception to all
metaphysical principles, invoked to save their collapse. He is their chief exemplification”
(Process and Reality 343).
Toch denkt hij God en de wereldlijke zijnden als “opposed elements” (PR 348), en is het juist
deze radicale uitzonderlijkheid van God die de zijnsdynamiek van de wereld denkbaar maakt.
Oomen zal met behulp van het fysische voorbeeld van een batterij en een lampje deze
metafysische visie toelichten.

C. De uitzonderingstoestand: een toestand zonder einde?
Spreker: Prof. dr. René Foqué (Leuven)
Beroemd is de uitspraak van de kroonjurist van het nationaal-socialisme Carl Schmitt
dat de echte soeverein diegene is die beschikt over de uitzonderingstoestand, over het
onderscheid tussen normaliteit en uitzondering. Daarmee wordt de uitzonderingstoestand
direct gekoppeld aan de absolute en ongecontroleerde politieke macht. De praktijk
die hieruit voortkomt laat zien dat zulks impliceert dat aan de uitzonderingstoestand, anders
dan in rechtsstatelijke systemen, uiteindelijk geen beperkingen gelden van tijdsduur,
beleidsdomein of doelmatigheid. In deze bijdrage zal nader worden gereflecteerd over deze
kwesties in het perspectief van de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.

D. Turkse uitzonderlijkheid en Europese hypocrisie
Spreker: Dr. Gerrit Steunebrink (Nijmegen)
Er is veel te doen geweest over de uitzonderingssituatie in Turkije die Erdogan
beloofd heeft op te heffen na de verkiezingen. We bekijken wat de redenen zijn geweest voor
het uitroepen van de uitzonderingssituatie in Turkije en wat de maatschappelijke gevolgen
ervan zijn geweest. We nemen daarin mee de rol die Europa heeft gespeeld in zijn reactie op
de coup die de aanleiding is geweest voor het uitroepen van de uitzonderingstoestand en op
andere coups in het Midden-Oosten.

Aantal avonden : 1
Plaats

: Conferentiecentrum Eindhoven, Glorieuxpark, Geldropseweg 168a,
5613 LN Eindhoven
Tijd
: 17.00 tot 21.30 uur
Op deze avond is aanwezigheid om 17.00 uur zeer gewenst.
(ontvangst vanaf 16.30 uur)
Datum
: zaterdag 3 november 2018
Themanummer : 00
Kosten
: € 20,00
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