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Utrecht, stad Yzrn Íilosofen
(iloor Frank F:tippo)'Aan ile Maliebaan deed Descartes inspira'

Ë;p"*-'.id,r*r"n:iif;;;ffi :ff f;"ffïïlin:ï
roemde frlosofen bezo

oo zondag z+ s"pt"-iJ'-* e[i*"e Frangaise en v9reye18

;ïáïË:il l";;'d" o"à io ile stail sporen van gtote tlenkers'

Van René Descartes is de.beroemde

r,tït"i^rr., iL denk, dus ik ben' Hij

ïut"à. ..t.t. denker clie beweerde

àuiritn*t en geest van.elkaar ge-

;;h;á;; ziin. ómdat hij 350 jaar

r.f.à.t tti.tt' wijdde Alliance

ËiÀia*. een excursie aan hem'

il^iilu'ít n"m 
"an 

zij n leven woontle

il;;; niet in F;ankrijk qa{ T
í"iïtàáL 

"":ere 
Nederland' ook

,iio áiae.o*t, de Engelse rationa-

riii f,lni Locke hield van het trnle

fr.àËrf""a en woonde onrler andere^aï-Ë 
Oudkerkhof' Vrijdenken

;;h-t; Nederlan{, maar gerefor-

ïá"iá. .tn.tPslijPers konden het

;;;Ë;;tltlËmaken' roen in 1ó37

'ri".JJt.-"t.tttt grote werk

ííiiiirt de Ia Méthode verscheen'

;;il filosooÍ al verkokken uit

iil;.ht' maar ene Regius las het en

f""ï".'#ï'ffi *ï-ïilf :ïi'j"ilï
r:toà*t"o uoordrachten houden die

"too 
*.tf**en dat je aan letter-

íjË"u;. mocht twijfelen' ook aan

God. alleen één dingwas boven alle

iiliií u.tn.uen: Èet Denken' De

.ïïï* gJ"tig. hoogleraar hij

Íá"uít *it dit een doorn ií het oog

ËoËá.*uoot 
"lkaar 

dat de colleges

oï ï."-rLg pitje werclen-.gezet' offi-

"i..i 
á*4":t 

1 aóze filosofie toch wel

frlJoogeU*itelijk was'' Descartes

hoorde*ervan en was woetlend'

àuït.Jttrtade heeft Voetius uit-

"ita.Uif. 
niet kunnen aanrichten'

ftï.t.ïa later' in 1ó50, stelde de

ïri"àttit.it namelijk ene Jan .de

fid "*' 
die zonderbelemmering

í"i toio Descartes gedachten

mocht ontlerwijzen' 
_

Grote geesten
il.--.i'íot. geesten zaten in
iitrá.itt] Letterkundige en weten-

il;;t Christiaan HuYgens lo-

;;;;$ "- 
de Minderbroederstraat

Ë" *oJ uoot Descartes een uitge-

ilt'io i.ia.o. Zelf bedacht hij een

"ït*"* 
*t dathij mocht uitProbe-

iJn i" d. Donkerk' in 1911 kloPte

Einstein aan bij het gebou-w aan de

íïil""tàt.tttát mei de waag of hij

Ë*dili;* mocht sPreken' Hij

overwoog in Utrecht te gaan wonen

"n 
werkàn' Het grng niet cloor om-

dat hii vond dat hij hier te wermg

"oo 
uËai.oto en ook het Utrechtse

laboratorium was niet fraaÏ zrJn

vangen.
il.lï". een Utrecht van de festi-

á;.;"" de kroegen en van de ker-

f."n'testaat er Uti;ttaar ook een

Utrecht"an de grote filosofen'

wens.
ï*áott. gaf ook Sartre' de vader

uuo it t exiïtentialisme, in de jaren

Jlttis tolLge i" de Universiteitsaula'

iti À'. uutitomen veel Engelse en

i-..if.*t. toeristen' Hun grond

*"iit *.t^..rd oP wat hier tijdens

;. É; van Utrecht werd besloten'

eo *u- auot.n wij zefi onze staats-

i*i.nti"* aan? Aan de Franse filo-

ïJ-rtlolot tqoi.u, die, inderdaad'

il:over aeuà.chtse grachten heeft

g.t"i.ia en door Utrechters is ont-

het niet bii
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