


Voorwoord 

Welkom bij i-Filosofie #7.  

Terwijl westerse filosofie liefde voor wijsheid is, wil oosterse filosofie die wijsheid in dienst stellen van het le-
ven zelf. Maar hoe doet oosterse filosofie dat? Michel Dijkstra, filosoof en publicist over de hoofdstromingen 
van de oosterse filosofie, de Indiase, de Japanse en de Chinese, beantwoordt deze vraag in onze special 
oosterse filosofie die hij als gasthoofdredacteur samenstelde. Hij voert ons naar de bronnen van de oosterse 
filosofie, maar ook langs boeddhisten zónder geloof en de raakvlaken tussen oosterse en westerse filosofie. 
Verder treft u in deze uitgave natuurlijk weer video-interviews aan met schrijvers van nieuw uitgekomen boe-
ken, zoals met Hans Achterhuis en Bert Keizer. De Comeniuslezing van René Gude over zingeving als am-
bacht is niet alleen hier te bekijken en beluisteren, maar bovendien als podcast te downloaden. Tot slot bren-
gen we een aantal ISVW docenten in beeld die u over hun opleiding vertellen en kunt u de volledige ISVW 
agenda hier online raadplegen.          
Bovendien wordt het tijd de voltallige redactie wat uitgebreider aan u voor te stellen. Zie de gezichten van 
i-Filosofie in het colofon achteraan in deze uitgave . 

Ik wens u heel veel lees- luister en kijkgenoegen met dit alles.  

Marlou van Paridon.
Foto: Frank van Paridon

02:19   Introductie door Marlou van Paridon en Michel Dijkstra.
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https://vimeo.com/92847846
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i-Filosofie 7 inhoud
ANDRÉ vd BRAAK over Boeddhisme Wat  is  oosterse  filosofie?

Nietzsche,  de  Europese  Boeddha.

Filosofie  van  vandaag  en  morgen.

Comenius  lezing  2014  van  René  Gude  over  zingeving                          
als  ambacht

Videogesprekken  met  Bert  Keizer,  Hans  Achterhuis  en  Klaas  
Mulder.  Daarnaast  recensies  en  signalementen.

ISVW  programma  voorjaar/zomer  2014.

Introducties  op  Zen,  natuurbeleving  en  gelatenheid  van  Raoul  
Destrée  en  Gerard  Visser  en  op  de  opleiding  Oosterse  filosofie  
van  Michel  Dijkstra.

Michel  Dijkstra  en  Marlou  van  Paridon.

Boeddhisme  zonder  geloof.

Gaat  oosters  denken  samen  met  politiek  engagement?

Jan  Bransen,  Tijdsdiagnose  1.

Special

BEPAAL MEDE DE INHOUD VAN I-FILOSOFIE

Als  redactie  richten  wij  ons  graag  naar  uw  filosofische  
interesse.  In  bijgaande  mini-‐‑vragenlijst  (3  minuten)  kunt  u  
uw  voorkeur  voor  filosofische  thema’s  aangeven.  Klik  op  
deze  LINK  om  de  vragen  te  beantwoorden.  Dank  u!  

BERT KEIZER  over sterven

OOSTERSE DENKERS in debat

RENÉ GUDE gaf de Comenius lezing 2014

http://www.thesistools.com/web/?id=410901
http://www.thesistools.com/web/?id=410901
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naar binnen
is de weg naar buiten.”

Michel Dijkstra
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“De westerse filosoof   
is vriend van de wijsheid. 
De oosterse filosoof 
zoekt wijsheid om de 
praktijk van het leven   
te verbeteren”
Sinds het Westen in aanraking is gekomen met oos-
terse filosofie zijn er al heel wat denkers en stromin-
gen met het oorspronkelijke gedachtegoed aan de 
haal gegaan. De laatste decennia hebben de hedonis-
tische en individualistische varianten de overhand ge-
kregen met name in de beoefening van boeddhisti-
sche praktijken. “Oosterse filosofie heeft echter een 

heel andere boodschap,” zegt Michel Dijkstra, filosoof, 
docent en publicist oosterse filosofie. 

Navelstaren is er niet bij

Michel Dijkstra belicht in zijn boeken drie filosofische 
hoofdstromingen van het Oosten: het Indiase, Japanse 
en Chinese denken. Deze drie denktradities kennen 
elk een eigen wereldbeeld, maar zijn met elkaar ver-
bonden door hun praktische inslag. 

Wat is 
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Door: Marlou van Paridon

Oosterse filosofie?

Michel Dijkstra en Marlou van Paridon in gesprek.



Ethische en sociaal-maatschappelijke kwesties vormen dan ook belangrijke on-
derdelen van de oosterse filosofie. Daarnaast speelt de vraag naar het ‘zelf’ of de 
aard van de mens een grote rol. 

 “In het Westen hebben wij die vraag naar het zelf opgevat als zelfgerichtheid,” 
vertelt Michel Dijkstra. “In de oosterse filosofie is aandacht voor het eigen inner-
lijk echter juist bedoeld om je open te kunnen stellen voor medemens en wereld. 
Het begrip ‘loslaten’ betekent dan ook niet dat je van alle aardse beslommeringen 
bent bevrijd. Integendeel: het gaat om het loskomen van zelfgerichtheid waar-
door de mens zich om de ander kan bekommeren.” 

Verder benadrukt Dijkstra dat de oosterse filosofie niet uit één bron komt. “Zij is 
zelfs veel disparater dan de westerse.” Ondanks alle verscheidenheid is de wes-
terse filosofie namelijk homogener, een Grieks-Joods-christelijk product. Metafysi-
ca staat daarin centraal. “De presocratici bogen zich al over de metafysische 
vraag over het ene en het vele. Ze vonden de veelheid van verschijnselen om 

hen heen chaotisch en zochten naar een eenheidsprincipe. Thales van Milète 
stelde bijvoorbeeld dat alles tot water is te herleiden.”Metafysica houdt de wester-
se filosofie nog steeds bezig, maar in het Oosten vind je dit voornamelijk terug in 
de oude Indiase filosofie. In het Vedische denken is de zoektocht naar een con-
stante waarheid achter de dagelijkse werkelijkheid een van de peilers. Dijkstra: 
“Vaak wordt deze constante gezien als een element, bijvoorbeeld vuur of lucht. 
De klassieke Chinese filosofie houdt de metafysica echter grotendeels buiten be-
schouwing. De eerste Chinese filosoof Confucius zocht naar leefregels om de 
samenleving te verbeteren. Hij zei niets over het wezen van de werkelijkheid of 
de aard van de mens.” 

Wat te denken van goeroes?

En de oosterse goeroes die wij hier omarmen, welke stromingen vertegenwoordi-
gen zij? Dijkstra: “Een probleem van sommige goeroes is dat zij het oude con-
cept van de meester-leerlingrelatie uit de middeleeuwen hebben behouden. Je 
moet je afvragen of deze structuren nog kunnen functioneren in de moderne tijd. 
Bovendien zijn er goeroes die hun eigen, aangepaste leer hebben gecreëerd, 
zoals Osho, de vroegere Baghwan, die er ook nog eens een economisch belang 
bij had. Dat is iets anders als de Dalai Lama die de spreekbuis van zijn eeuwen-
oude Tibetaanse traditie vormt. Thich Nhat Hanh, de voorman van het zenboed-
dhisme in Vietnam, baseert zich op de oorspronkelijke methoden en heeft deze 
aangepast voor westerlingen. Mindfulness is geënt op klassieke meditatiemetho-
den. Thich Nhat Hahn is een moreel voorbeeld voor velen, ook vanwege zijn vrij-
heidsstrijd.” 
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15:15 Videogesprek met Michel Dijkstra, interview Marlou van Paridon

https://vimeo.com/92355524


Ontmoeten Oost en West elkaar ergens?

Tot in de 20e eeuw werden oosterse teksten nauwelijks door westerse denkers bestu-
deerd. Toch is er sprake van overeenkomsten tussen het gedachtegoed van sommige 
grote denkers en de oosterse filosofie. Schoppenhauers ‘acceptatie’ is daarvan een 
goed voorbeeld, evenals Nietzsches ‘amor fati’. Een minder bekende overeenkomst 
die Dijkstra ziet is die van het vroege denken van Wittgenstein met het boeddhisme. In 
bijgaand interview vertelt hij hier meer over. (10.04 videogesprek)

Boeddhisme is zonder meer de grootste stroming in het Verre Oosten. Het is begon-
nen in India en tot in Japan en Indonesië verbreid. Er zijn wel duidelijke verschillen tus-
sen het Japanse zenboeddhisme en het Indiase of het Tibetaanse boeddhisme. Zelf 
beoefent Michel Dijkstra zenmeditatie: stil zitten op een knielbankje; dagelijks twintig 
minuten is het streven. “Het is een methode om de binnenkamer schoon te maken en 
om te observeren wat er met je gedachten gebeurt,” zegt Dijkstra. “Boeddha gaf als 
leidraad bij het mediteren: ‘Laat je gedachten als wolken aan je voorbij trekken.’ Spiritu-
ele navelstaarderij is volstrekt niet de bedoeling: je gaat naar binnen om buiten uit te 
komen. Je zoekt ruimte en stilte op. En in de mate waarin je die stilte kunt vinden, kan 
je de beweging naar buiten maken.” t

Michel Dijkstra studeerde filosofie, journalistiek en Sanskriet en publiceerde drie boeken over ooster-
se filosofie: Oosterse filosofie in een notendop (2008), de bloemlezing Bij Lao Tsé op de thee (2009) 
en Zenboeddhisme (2010). Momenteel werkt hij aan een proefschrift over de westerse mysticus en 
filosoof Meister Eckhart en de Japanse zenmeester Eihei Dōgen.
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Alle dingen zijn vergan-
kelijk en van elkaar af-
hankelijk voor hun be-
staan. Zo bestaat een 
boek niet zonder zijn 
schrijver. Om het ver-
gankelijke en non-sub-
stantiële karakter van 
de werkelijkheid aan te 
duiden, gebruiken boed-
dhistische filosofen het 
begrip ‘leegte’. 	
Batchelor vindt dat ze 
hiermee te ver gaan. 
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Martine Fages en Stephen Batchelor voor hun huis in Aquitaine, Frankrijk
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Stephen Batchelors boeddhisme  
zonder geloof

Door Sjimmie Lensen

Boeddhisme met geloof is ouderwets en 
dogmatisch. Boeddhisme zonder geloof is 
modern en pragmatisch. Tenminste, als we 
Steven Batchelor mogen geloven. Batchelor 
verdedigt een boeddhisme dat ontdaan is 
van metafysische uitspraken over bijvoor-
beeld karma en wedergeboorte, en dat van 
grote waarde is voor zingeving aan ons le-
ven hier en nu. ‘Hier’ verwijst daarbij met na-
me naar de westerse wereld, en ‘nu’ vooral 
naar een tijdsgeest waarin het wetenschap-
pelijke denken als leidend wordt gezien. 

Van boeddhisme 1.0 naar boeddhisme 2.0

In zijn laatste boek Bekentenis van een boeddhistisch 
atheïst wijdt Batchelor uit over de verschillende fases van 
zijn ontwikkeling, en over de keuzes die hij daarin ge-
maakt heeft. Interessant is daarbij dat hij aangeeft op wel-
ke manier hij geprobeerd heeft het boeddhisme te begrij-
pen. Dit blijkt namelijk een sterk rationele en intellectuele 
manier te zijn. Vanuit filosofisch oogpunt is dat goed te 
begrijpen, maar vanuit boeddhistisch oogpunt wellicht niet. 
Filosofen proberen immers alles rationeel te begrijpen, en 
voor alles een rationeel verklaringsmodel te vinden. Boed-
dhisten proberen hier juist aan voorbij te gaan. Hen gaat 
het er niet om de wereld rationeel of intellectueel te begrij-
pen, maar om tot een soort innerlijke gewaarwording van 
de waarheid, of in ieder geval een waarheid, te komen. 

De zenboeddhistische Amerikaanse journaliste Barbara 
O’Brien recenseerde Batchelors boek. Om zijn benade-
ringswijze te karakteriseren gebruikt O’Brien het volgende 
voorbeeld. Batchelor schrijft over de 7e-eeuwse boeddhis-
tische denker Dharmakirti dat “zijn filosofie hem een uitste-
kend conceptueel raamwerk gaf voor het interpreteren 
van zijn oefeningen in mindfulness, evenals andere erva-
ringen” maar dat “leegheid van inherent bestaan slechts 
een conceptuele en linguïstische abstractie is”.  Deze leeg-
te vormt een kernbegrip uit de boeddhistische filosofie en 
houdt in dat je nergens in de werkelijkheid iets kunt vinden 
wat eeuwig bestaat. Alle dingen zijn vergankelijk en van 
elkaar afhankelijk voor hun bestaan. Zo bestaat een boek 
niet zonder zijn schrijver. Om het vergankelijke en non-sub-
stantiële karakter van de werkelijkheid aan te duiden, ge-
bruiken boeddhistische filosofen het begrip ‘leegte’. 
Batchelor vindt dat ze hiermee te ver gaan. 

Volgens O’Brien vormt het begrip ‘leegheid van inherent 
bestaan’ echter de sleutel tot het begrijpen van het boed-
dhisme. Zonder enige waardering van deze leegheid 
(shunyatā genaamd), zul je volgens haar al het andere 
verkeerd begrijpen. Leegte is slechts een ‘conceptuele en 
intellectuele abstractie’ totdat men leert om achter de gren

zen van het conceptuele denken te geraken om dit te erva-
ren, bijvoorbeeld via meditatie. O’Brien denkt dat de mees-
te vormen van boeddhisme uiteindelijk een pad aangeven 
dat voorbij concepten en overtuigingen, en daarmee voor-
bij het rationele denken, leidt. En Steven Batchelor heeft 
volgens haar niet hard of lang genoeg geprobeerd om zijn 
wens tot intellectueel begrijpen los te laten. 

Maar moeten we datgene wat voorbijgaat aan concepten 
en overtuigingen wel als kennis zien? Het gaat immers 
om een soort inzicht, dat men van binnenuit kan realise-
ren. Hoe kunnen we dan over dat inzicht spreken? Of kun-
nen we daar niet over spreken? Omdat het een individue-
le innerlijke realisatie is? Die niet onder woorden gebracht 
kan worden? Wittgenstein zou denk ik net als Batchelor 
zeggen dat we hier niet over moeten proberen te spreken, 
simpelweg omdat het niet kan. Als we er concepten als 
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29:55 Stephen Batchelor over zijn ontwikkeling (BOS video).

https://vimeo.com/94654817


‘leegheid’ en ‘inherent bestaan’ op zouden plakken, of zelfs 
‘leegheid van inherent bestaan’, dan brengen we daarmee 
iets wat onuitspreekbaar is binnen het domein van het be-
spreekbare. En daarmee creëren we het vermoeden dat 
het rationeel te begrijpen is. Maar dat is niet zo. Aldus de 
boeddhisten. 

Boeddhistische filosofen, zoals Nagarjuna (ca. 150 n.Chr.), 
gebruiken het begrip ‘leegte’ echter in de wetenschap dat 
het niet meer is dan een begrip. In het boeddhistische filo-
sofische discours is men zich er dus van bewust dat de 
taal een gelimiteerd middel is. De leegte wordt gebruikt als 
een ‘vaardig hulpmiddel’ om het conceptuele denken open 
te maken. Als je ‘leegte’ echter opvat als een term die ver-
wijst naar iets reëels in de buitenwereld, zoals Wittgenstein 
dat deed, dan zit je juist weer gevangen in de wereld van 
de concepten. En wat O’Brien Batchelor verwijt, is precies 
dat hij zich niet van dat perspectief heeft kunnen losmaken. 
‘Leegheid van inherent bestaan’ is volgens hem immers 
niet meer dan een conceptuele en linguïstische abstractie. 
En daarmee verwerpt hij haar.

Ondanks dit kritiekpunt bevat Batchelors boek veel interes-
sante inzichten over het boeddhisme en maakt het een 
vertaalslag naar onze westerse maatschappij. Batchelor 
pleit namelijk voor een boeddhisme zonder geloof. Volgens 
hem zijn de doctrines van het karma en de wedergeboorte 
niets meer dan doctrines waarin men kan geloven. Ze zijn 
niet noodzakelijk voor het boeddhisme. Zijn herkadering is 
kort samengevat dat er een verschil te maken is tussen 
boeddhisme 1.0 en boeddhisme 2.0. Versie 1.0 bevat waar-
heden die begrepen dienen te worden om tot verlichting te 
komen. Boeddhisme 2.0 herformuleert deze waarheden in 
termen van taken die verricht dienen te worden. Hierdoor 
ontstaat volgens Batchelor een pragmatische vorm van 
boeddhisme die voorbij de metafysica van de klassieke 

Indiase soteriologie [leer over de redding van de mens] 
gaat. Komen we hier verder mee? Of leren we hier iets 
van? Ik zou in ieder geval willen zeggen dat Batchelors 
interpretatie van het boeddhisme me een bijzonder interes-
sante poging lijkt om datgene wat het boeddhisme volgens 
hem te bieden heeft aan westerse mensen zodanig te for-
muleren dat het aansluit bij de rationele manier van denken 
die men in het Westen over het algemeen hanteert. De 
prijs die we daarvoor moeten betalen lijkt echter wel te zijn 
dat we op basis van Batchelors boeddhisme 2.0 niet tot het 
echte boeddhistische inzicht in de ‘leegheid van inherent 
bestaan’ kunnen komen. Maar misschien kan meditatie 
hier uitkomst bieden. t

In de bijgaande video kunt u Stephen Batchelor op iets persoon-
lijkere wijze leren kennen. Hij vertelt over zijn boeddhistische 
ervaringen en over de manier waarop hij tot zijn eigen interpreta-
tie van het boeddhisme is gekomen. 

10

Meer over Martine en Stephen Batchelor 
vind je op hun persoonlĳke website.

http://www.stephenbatchelor.org/index.php/en/stephen/publications
http://www.stephenbatchelor.org/index.php/en/stephen/publications
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    Nietzsches filosofie heeft 
enorm veel raakvlakken met 
het boeddhisme. Als hij het 
Chinese boeddhisme had ge-
kend, was hij misschien wel 
boeddhist geweest. 

Dit zegt André van der Braak, hoogleraar  
boeddhistische filosofie aan de VU, in de film 
Het Verre Oosten in het Westen, een dialoog. 
Wie had er ooit gedacht dat de filosoof met   
de hamer ‘zen’ te noemen zou zijn? 

“

” 
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In deze film volgen we André van der Braak in de 
weken voorafgaande aan zijn inaugurele rede, waar-
in hij reist naar verschillende plaatsen die met het 
boeddhisme en met Nietzsche te maken hebben. 
Zo is hij in het huis in Zwitserland dat van 1881–
1888 door Nietzsche werd bewoond. Van der Braak 
is daar “in de beroemde kamer waar al die werken 
zijn ontstaan”. In die kamer heeft Nietzsche volgens 
Van der Braak “de westerse filosofie ontmaskerd”. 

Foto: Mark Kohn, vu.nl



Nietzsche, de Europese 
Boeddha

We volgen Van der Braak ook op een wandelpad dat Nietz-
sche heel vaak gelopen moet hebben. Van der Braak: “Nietz-
sche wilde in de bergen niet tot rust komen. Het was geen 
terugtrekken uit het leven, maar juist een noodzakelijke voor-
waarde om het leven des te voller te kunnen omarmen.” Dit 
omarmen van het leven, dat Nietzsche amor fati noemt (letter-
lijk: liefde voor het lot) heeft volgens Van der Braak veel over-
eenkomsten met het zenboeddhisme. Nietzsche vindt dat wij 
ons op een bepaalde wijze moeten verhouden tot het lot. De 
mens kan het lot beklagen of hij kan er onverschillig in berus-
ten. Nietzsche daarentegen wil dat de mens het lot affirmeert. 
Hij drukt affirmatie van het lot uit met het begrip Lebensbeja-
hung (een begrip dat overigens tegenwoordig door de Duitse 
filosoof Peter Sloterdijk opnieuw geïntroduceerd wordt). Voor 
Nietzsche is de ideale mens iemand die ‘ja’ tegen alles zegt. 
Amor fati, het ja-zeggen ook tegen de eeuwigheid en noodza-
kelijkheid, is voor Nietzsche een vorm van Bejahung. Nietz-
sches gedachte-experiment van de ‘eeuwige wederkeer’ is in 
deze context nuttig: stel dat op een dag een demon naar je 
toe zou komen, en de demon zou je vertellen dat je leven al 
eeuwig is herhaald en zich tot in de eeuwigheid zal herhalen, 
hoe zou je dan reageren? Het is een krachtige test om te zien 
of we ons (betekenisloze, immers eeuwig herhalende) leven 
inclusief al onze fouten, vergissingen en pijn affirmeren. 

Op het eerste gezicht heeft Nietzsches amor-faticoncept geen 
raakvlakken met het boeddhisme. Toch ziet Van der Braak een 
belangrijke overeenkomst. In het zenboeddhisme leer je name-
lijk ook om helemaal in het hier en nu te leven, zonder vooroor-
delen en met een volsterkte openheid voor alles en iedereen. 
Op die manier voldoet de boeddhist aan Nietzsches Lebensbe-
jahung. Net als de Filosoof met de Hamer accepteert de volge-
ling van het zenpad alles wat hij meemaakt, inclusief de duiste-
re en pijnlijke kanten van het bestaan. 

Bovendien verwijst de Duitse filosoof zelf ook naar het boed-
dhisme. In zijn Nagelaten werken zegt Nietzsche: “Ik zou de 
Boeddha van Europa kunnen zijn, maar dan het tegendeel van 
de Indiase Boeddha.” Volgens Van der Braak zou hij het tegen-
deel zijn omdat hij het leven wil omarmen in plaats van ontken-
nen. Ook zou de Europese Boeddha geen verlossing van het 
leven voorstaan, maar de volheid en rijkheid van het leven juist 
hartstochtelijk bevestigen. Juist hierin komt Nietzsche volgens 
Van der Braak, zonder het te beseffen, dicht bij de opvattingen 
van het Mahayana-boeddhisme. Van der Braak: “Zogeheten 
antireligieuze schrijvers en denkers als Dostojevski en Nietz-
sche hebben verrassend genoeg veel gemeen met de Linji-

stroming van het Chinese zenboeddhisme of chan. Volgelingen 
van deze traditie zeiden ‘Kom je Boeddha tegen, dood hem’. 
Zo spreken Nietzsche en Dostojevski opvallende genoeg ook 
over de dood van God.” Volgens Van der Braak is dit niet een 
uiting van atheïsme, maar was de uitspraak dat God dood was 
bedoeld om de westerse religieuze traditie nieuw leven in te 
blazen. 

Nietzsche was één van de weinige 19e-eeuwse filosofen die 
goed bekend was met het boeddhisme. In zijn boek De Anti-
christ, waarin hij een vernietigende banvloek uitspreekt over 
het christendom, is Nietzsche opvallend positief over het boed-
dhisme: “Het boeddhisme is honderd keer realistischer dan het 
christendom.” Nietzsche beschouwt de Boeddha als een arts, 
die het lijden van de mens diagnosticeert, en daar een therapie 
voor heeft ontwikkeld die nog werkt ook. Nietzsche leerde het 
boeddhisme ook kennen via Wagner en Schopenhauer, die het 
echter als een pessimistische levensontkennende filosofie za-
gen. Nietzsche was van mening dat het boeddhisme een le-
vensvijandig nihilisme inhield, dat het leven beschouwt als een 
ziekte waarvan we genezen moeten worden. Daarom conclu-
deert hij dat het boeddhisme niet het antwoord is voor de wes-
terse cultuur.  

Nietzsche besefte dat er geen ultieme waarheden waren, God 
dood was en dat het ‘ik’ een fictie was. Alle grond van het be-
staan valt dan weg en daarmee komen we in de fase van het 
nihilisme. Daar moet de mens volgens Nietzsche doorheen, 
want juist na de diepste desillusie is er kans dat we amor fati 
ervaren. En dit ja-zeggen tegen het leven, misschien is dát dan 
de Europese zen-ervaring. t
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door: Marit Pepplinkhuizen

50:06   André van der Braak, Waar zen omgaat (BOS video).

https://vimeo.com/94654943


samen met 
politiek 	 	
engagement?

 Gaat		 	  	 
oosters denken

Melanie Schulz, Hans Baaijens en Jan Flameling
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Oosterse filosofie leeft in   
Nederland. Steeds meer men-
sen ontdekken de waarde 
van Boeddha, Confucius, Tao 
en Zen. Toch knaagt er iets. 

Kan de oosterse filosofie wel tot een vorm 
van maatschappelijk engagement komen? 
Bij de presentatie van het boek    
Oosterse denkers in de polder gaan 
auteurs Jan Flameling en Hans Baaijens 
in debat met Han de Wit en Henk 
Oosterling over deze kwestie. 

Debat tussen:
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‘oosterse denkers in de polder’

Erno Eskens, Hans Baaijens en Jan  Flameling in debat, Leusden 2014



“Oosterse filosofie is loslaten en politiek draait om betrokkenheid. Dat 
gaat dus niet samen,” provoceert gespreksleider Erno Eskens. “Ooster-
se filosofie hecht immers belang aan persoonlijke spiritualiteit en ‘losla-
ten’ en dus is het logisch dat er binnen dat oosterse denken weinig ruim-
te is voor betrokkenheid en engagement.” 

“Het is precies omgekeerd,” aldus Jan Flameling: “Er zijn in Nederland 
ongeveer anderhalf miljoen mensen actief bezig met oosterse filosofie. 
Waarom zijn die niet ook allemaal politiek actief? Lao Tse schreef een 
handleiding voor de keizer; Boeddha filosofeerde aan de hand van maat-
schappelijke omstandigheden. Oosters denken kan niet zonder politiek 
engagement. Het is engagement.”

Han de Wit: “De Boeddha onderwees de koning van Shambala. Kunnen 
we zo met onze zintuigen omgaan dat we wijzer worden; dat we com-
passie kunnen vertonen? Die vraag leeft bij de Boeddha. Hij zet de 
vraag centraal hoe samen te leven. Daaruit komt het maatschappelijk 
boeddhisme voort dat ik aanhang en dat je ook een samenlevingsboed-
dhisme kunt noemen. Het draait om goedwillendheid, genegenheid en 
fundamentele goedheid.” 

“Maar kijk eens naar wat minister Melanie Schultz zegt op de dvd die bij 
het boek is verschenen”,  prikkelt Erno Eskens nog maar eens. “Ze 
heeft haar coming-out als boeddhist en zegt dat ze het boeddhisme 
vooral omarmt vanwege de innerlijke rust die je erin kunt vinden. Is dat 
niet tekenend?” Nee, zegt Hans Baaijens, het boeddhisme heeft haar 
veel meer te bieden. “Kijk nog maar eens goed naar wat ze zegt op die 
dvd. Voor haar is oosters denken veel meer dan een rustgevend middel. 
Op zich heb je wel een punt als je zegt dat het oosterse denken hier in 
het Westen te zeer in de individualistische hoek is terechtgekomen. In 
de boeddhistische centra gaat het vaak om de eigen spirituele ontwikke-
ling. Ik heb wel eens last van instrumenteel gebruik van de oosterse filo-
sofie door bedrijven die hun werknemers naar mindfulness sturen om 
hun prestaties te verbeteren.”

Maar wat is er mis met het gebruiken van oosters denken om prestaties 
te verbeteren, lijkt Henk Oosterling zich op dat moment af te vragen. Hij 
gebruikt oosterse filosofie om scholieren uit Rotterdamse achter-
standswijken naar een hoger niveau te trekken: “Je kunt zenboeddhis-
me op dat vlak heel goed toepassen.” En het is politiek engagement bij 
uitstek. “Je moet politiek niet alleen als een Haags gebeuren opvatten. 
In het dagelijks leven heb je zoiets als micropolitiek. Dan gaat het om 
het privéleven – om generositeit, vrijgevigheid, om het breken van het 
ego.” Deze micropolitieke vorm van engagement heeft veel raakvlakken 
met oosters denken. In deze context werkt zenboeddhisme in ieder ge-
val opmerkelijk goed, constateert Oosterling: “Mijn scholieren scoren 
gemiddeld 10 punten hoger op de Cito-toets.” 

Het boek en de bijbehorende dvd Oosterse denkers in de 
polder van Jan Flameling en Hans Baaijens is verschenen 
bij ISVW uitgevers en bevat gesprekken met filosofen Jan 
Bor, Otto Duintjer, Henk Oosterling, Ton Lathouwers en Han 
de Wit. t

39:34   Oosterse denkers in debat.
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Al minstens 2500 jaar denkt iedere generatie 
dat nù het moment is aangebroken waarop de 

veranderingen niet meer te overzien zijn. 
Denkt u dat Heraclitus’ “Alles stroomt, niets blijft” nu 

te pas en te onpas geciteerd wordt  omdat het 
in zijn tijd nog niet gold?
René Gude, Comeniuslezing 2014

“
”
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René Gude, filosoof en ‘Denkers des Vader-
lands’ verzorgde de Comeniuslezing 2014 on-
der de titel: ‘Van stemming naar bestemming; 
zingeving als ambacht’. In zijn ogen lijdt Neder-
land aan stemmingswisselingen. Het nationale 
humeur slaat met regelmaat om van ‘onzeker en 
woedend’ naar ‘tevreden en vol vertrouwen’ en 
weer terug. Nederlanders aanraden hun passies 
te volgen is daarom een hachelijke zaak: waar 
dat eindigt is niet te voorspellen. Actieve zinge-
ving – je passies niet lijden maar leiden – heeft 
betere papieren: “de enige manier om de toe-
komst te voorspellen is een belofte te doen en je 
eraan te houden” (Hannah Arendt). Gude is on-
der andere oud-directeur van de Internationale 
School voor Wijsbegeerte en oud-hoofdredac-
teur en -uitgever van Filosofie Magazine.

De Comeniuslezing is onderdeel van de Comeni-
usdag, die elk jaar georganiseerd wordt door 
het Comeniusmuseum in Naarden, ter nage-
dachtenis aan de Tsjechische theoloog, filosoof 
en hervormer Jan Amos Comenius (1592–
1670). Hij pleitte onder andere voor onderwijs 
voor iedereen, jongens en meisjes, mensen van 
alle rangen en standen. Meer informatie over Co-
menius en de Comeniusdag vindt u op  de web-
site van het Comeniusmuseum.

17

Comeniuslezing 2014

René Gude: ‘Van stemming naar bestemming;

45:34   Comeniuslezing 2014 | registratie Sjimmie Lensen

zingeving als ambacht’.

De Comeniuslezing 2014 is ook als pdf bestand beschikbaar. 
Klik Lezing aan om het document te downloaden.

ISVW podcast
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podcast-
podcast

Klik op het podcast logo en download de 
podcastversie van de Comeniuslezing 2014.

http://www.comeniusmuseum.nl
http://www.comeniusmuseum.nl
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/04/comeniuslezing2014.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/04/comeniuslezing2014.pdf
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
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https://vimeo.com/91398797


Trends in de 
filosofie

Ook buiten de muren van de filosofische 	
boekenwereld vinden we zo nu en dan filoso-
fisch interessante gebeurtenissen, bijeenkom-
sten, films, series, beelden of muziek. 	 	
Via deze nieuwe rubriek willen we u daar 	
graag kennis mee laten maken. Deze keer 	
presenteren we publieksfilosoof Michael San-
del, Alain de Botton en impressies van 	 	 	
filosofiefestivals.

-Sjimmie Lensen
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Public Philosopher professor Michael San-
del (Harvard University) spreekt wereld-
wĳd met een groot publiek over lokale ethi-
sche kwesties en stimuleert tot kritische 
reflectie op de eigen standpunten. 

Op 27 maart deed hij dit in Utrecht met een gemengd pu-
bliek in een grote collegezaal van de Universtiteit Utrecht. 
De opnames van die bijeenkomst zijn vanaf 13 mei te be-
luisteren op de hiernaast staande website van de BBC. 
Op deze website treft u overigens een hele serie podcasts 
aan van gesprekken die Sandel voerde in Amerika, Enge-
land en India. Ook zullen er afleveringen verschijnen die 
opgenomen zijn in Japan en Korea. 

Michael Sandel bezocht Utrecht omdat de Universiteit 
Utrecht hem dit jaar een eredoctoraat verleent vanwege 
zijn “bijdrage aan de filosofie en de bijzondere manier 
waarop hij filosofische reflectie op actuele ethische kwes-
ties voor een breed publiek toegankelijk maakt” 
(www.uu.nl). 

Sandels gesprekken zijn inderdaad fascinerend. Hij legt 
zijn publiek een ethisch dilemma voor en polst hoeveel 
mensen de ene kant van het dilemma zouden kiezen en 
hoeveel de andere. In Utrecht stelde Sandel de vraag of 
prostitutie gerechtvaardigd zou kunnen worden. Een groot 
gedeelte van de 450 aanwezigen bleek deze vraag met 
‘ja’ te willen beantwoorden. Daarop vroeg Sandel een aan-
tal van de mensen die de vraag met ‘nee’ zouden beant-
woorden om redenen te geven voor hun antwoord. Opval-
lend daarbij was dat hij iedereen die iets inbracht om zijn 
of haar naam vroeg, en dat hij daar kort notitie van maak-
te. Later zou blijken waarom. 

Door steeds nieuwe mensen om redenen te vragen voor 
hun antwoord, en door het dilemma steeds verder aan te 

scherpen, was Sandel in staat om de hele zaal mee te 
nemen in een bijna collectief denkproces. Als de posities 
omtrent één dilemma duidelijk waren kwam hij met een 
volgend dilemma, dat een nieuw licht wierp op het eerdere 
dilemma. Hoewel vergelijkbaar, bleken de redenen voor 
de antwoorden op eerdere vragen niet te gelden voor ant-
woorden op de nieuwe vragen. En dus moest er opnieuw 
gedebatteerd worden. Door steeds nieuwe mensen aan 
het woord te laten bleek Sandel in staat veel van de gege-
ven antwoorden ofwel tegen elkaar weg te spelen, ofwel 
te nuanceren. Wat overbleef was een verzameling argu-
menten voor en tegen, bijvoorbeeld prostitutie, die aan het 
eind van het anderhalf uur durende gesprek in een breder 
ethisch kader werden geplaatst door Sandel. 

Om een dergelijk gesprek eens mee te maken raad ik u 
aan de website van de BBC te bezoeken en een of meer-
dere van de podcasts te beluisteren. Wilt u Sandel ook in 
actie zien, dan kunt u een dvd aanschaffen waarop zijn 
gesprekken met het grote publiek vastgelegd zijn. Deze 
zijn te verkijgen over de onderwerpen “Rechtvaardigheid” 
en “Niet alles is te koop”. t
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39:10   Bekijk een podcast van Sandel, klik op deze link naar de                                           
 podcastservice van BBC Radio 4

http://www.uu.nl
http://www.uu.nl
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/r4sandel/
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/r4sandel/


Als u door het Rijksmuseum loopt, vindt u het dan fijn om u af te 
vragen wat de schilder op u en alle andere kijkers over wilde 
brengen? Of vindt u het fijner als iemand u, via een groot geel 
vel naast het schilderij vertelt wat het schilderij bij u oproept en 
op welke manier dat een aanvulling kan zijn op een van uw te-
kortkomingen?

Alain de Botton is ervan overtuigd dat u voor het laatste zou kiezen. 
Zoals u wellicht al ter ore is gekomen is deze Engelse filosoof en 
schrijver van Zwitserse afkomst momenteel gastcurator bij het Rijks-
museum. Daar heeft hij samen met kunsthistoricus John Armstrong 
een tentoonstelling gemaakt onder het motto ‘Kunst is therapie’. En 
die therapie werkt als volgt: hier is een schilderij, hier is een mega 
post-it met daarop geschreven wat het schilderij uitdrukt en wat het 
bij u oproept. Oh ja, en wat u ervan kunt leren op emotioneel vlak. En 
dat dan 150 keer. Interessant, toch? 

Omdat velen mij al voor zijn gegaan in het recenseren van deze expo-
sitie, zeer wisselend van toon overigens, zal ik mij hier beperken tot 
een aantal opmerkingen, om vervolgens over te gaan tot het bevra-
gen van De Bottons idee hierachter. 

Op de website van The Spectator verscheen een blogpost van de 
hand van kunstcriticus Fisun Güner onder de titel ‘Why Alain de Bot-
ton is a moron’. De redenen die gegeven worden ter onderbouwing 
van deze uiterst vriendelijke titel zijn dat de opmerkingen die De Bot-
ton bij de schilderijen, evenals in het café, de garderobe en de entree 
plaatst, uitermate depressief-makend en reductionistisch therapeu-
tisch zijn. Iemand die het volledig met Güner eens lijkt te zijn is Vrij 
Nederland-auteur Carel Peeters. In zijn ‘Literaire Kroniek’ schrijft 
hij, onder de titel ‘Het spirituele gesop van Alain de Botton’:

“De Botton maakt van het museum een museum van willekeurige 
emotionele plaatjes, terwijl het bij het zien, waarderen en houden van 

kunstwerken gaat om het samengaan van schoonheid, kennis, thema 
en gevoel.” 

Carel Peeters en Fisun Güner vragen zich in hun artikelen terecht af of 
De Botton het wel echt meent, al die therapeutische interpretaties van 
de kunstwerken. In een interview dat Filosofie Magazine voorafgaand 
aan de expositie met De Botton had beantwoordt De Botton de vraag 
of hij niet bang is om zijn therapeutische lezing aan het publiek op te 
dringen. Zijn antwoord zegt in mijn ogen genoeg:

“Die vraag haakt aan bij een grotere bron van onrust in onze cultuur. 
Die is: “Wie ben jij om te bepalen hoe ik mijn leven moet leiden?” Nie-
mand kent precies de noden van een ander en daarom lijkt elke poging 
om een kunstwerk te interpreteren bazig, dictatoriaal. Want die beperkt 
wat een ander kan denken. De elite van cultuurhoeders – in musea, 
maar ook aan universiteiten – is hier zo bang voor dat die niets meer 
durft te zeggen. Dus staat op het bijschrift bij een schilderij alleen het 
jaartal, de olie die gebruikt is en de stroming waartoe de kunstenaar 
behoort. Een meer suggestieve duiding kan immers tot onenigheid lei-
den... Ik vermoed dat veel mensen niet voldoen aan de karikatuur van 
het establishment, dat zich inbeeldt dat niemand wil worden lastiggeval-
len met de ideeën van een ander. Integendeel, de meeste mensen heb-
ben geen idee wat ze moeten denken als ze voor een kunstwerk 
staan. Ze weten dat ze de Nachtwacht heel bijzonder horen te vinden, 
maar eigenlijk vinden ze het een doodsaai werk. Ze kijken veel liever 
naar een goedkope zwart-wit foto, maar dat hoor je in beschaafd gezel-
schap niet te vertellen.”

Het zogenaamde establishment weet niet wat het publiek van de kunst 
wil, maar meneer De Botton wel. Met zijn allen willen wij graag lastigge-
vallen worden door de interpretaties van Alain. Als die nu haarscherp 
en inspirerend zouden zijn, dan zou het misschien nog meevallen met 
de kritiek. Maar helaas zijn de giga post-its waarmee het Rijksmuseum 
gedecoreerd is zonder enige zinvolle inhoud en vol van kletspraat. 

Meer over de Botton en ART IS THERA-
PY: the Guardian ‘de Botton as door-
stepping self-help evangelist’.
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In boek vijf van De Staat beschrijft Plato een groep liefheb-
bers van theater en muziek die zich bezatten op dionysi-
sche feesten. Zij verschillen als dag en nacht van de lief-
hebbers van wijsheid, die de essentie van het schone kun-
nen zien. Voor beide groepen was er deze Maand van de 
Filosofie genoeg te beleven. Als je een kaartje kon be-
machtigen, want de meeste events waren snel uitverkocht. 
Filosofiefestivals zijn in opkomst. Een kleine greep uit het 
aanbod van dit jaar.

G8 van de filosofie

Het grootste evenement in april was de G8 van de filosofie, 
georganiseerd door Filosofie Magazine. Anders dan bij de poli-
tieke G8, kon er gestemd worden op wie de acht grootste den-
kers waren. Tijdens de voorbeschouwing op de G8 in de Rode 
Hoed stelde Heleen Pott (ludiek, maar gemeend) dat Peter 
Sloterdijk eigenlijk geen echte filosoof is. Toch kwam Sloterdijk 
als nummer één uit de verkiezing en opende hij de G8 met een 
beschouwing over de toekomst van religie. Vervolgens werd er 
de hele avond geluisterd, gedebatteerd, gedronken en gefiloso-
feerd. Ook werd er gelachen bij filosoof-cabaretier Tim Fran-
sen en won onze columnist Jan Bransen de Socrates Wissel-
beker – zeer terecht, vond hij zelf. Er was zo veel geprogram-
meerd, dat het onmogelijk was om alles mee te maken. Geluk-
kig maakte omroep Human opnames, die hier te vinden zijn.

Nacht van de filosofie Groningen 

De top van de Nederlandse filosofie verzamelde zich in Gronin-
gen. Dat trok een zeer gevarieerd publiek, van hoogleraren tot 
studenten en scholieren. Jos de Mul ging in gesprek over extra-, 
trans- en posthumanisme, gebaseerd op Helmuth Plessner, ooit 
hoogleraar in Groningen. Catarina Dutilh Novaes filosofeerde 
over het vrouwelijk orgasme. De leukste vondst was de zaal 
waarin academici hun favoriete filosoof mochten aanprijzen. 
Een simpele formule, die interessante en bevlogen verhalen 
opleverde. Zo hoorden we in de kelder hoe fout Heidegger was 
en waarom we hem toch moeten lezen, en vertelde een door-
gaans nuchtere wetenschapsfilosoof over de hallucinerende 
werking van Foucaults teksten. 
De video-opnames over het vrouwelijke orgasme en Heidegger 
zijn hier te vinden.

Wijsgerig festival Drift

Festival Drift verdient ook een vermelding. De organisatie ligt 
ieder jaar in handen van studenten van de UvA. Ook dit jaar 
hadden zij enkele grote namen weten te strikken: Markus Gabri-
el (een van de G8-denkers), Paul Cliteur, Henk Oosterling en 
Tómáš Sedláček. Daarnaast waren er poëzievoordrachten, mu-
ziekoptredens en korte lezingen van jonge filosofen. 
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Jan Bransen
Column

Tijdsdiagnose (1)
05:59   Videocolumn van Jan Bransen | productie Paul Troost 

Jan Bransen, Winnaar 
Socratesbeker 2014 met

Laat je niets wijsmaken
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Tijdsdiagnose (1). Over misverstane ambi-
tie en verwonderde kleuters (fragment)

Door Jan Bransen

De “G8” – ik hoef het u vast niet te vertellen – is een zoge-
naamde topconferentie, in Amsterdam georganiseerd 
door HUMAN, HIVOS en het Filosofie Magazine, waaraan 
“de 8 grote filosofen” van deze tijd deelnemen om de 
“grote maatschappelijke en ethische conflicten van deze 
tijd met denkkracht te bevechten”. 

Aan het idee van zo’n topconferentie ligt een fundamentele, maar 
populaire en diep in de traditie van de filosofie gewortelde denkfout 
ten grondslag. Die denkfout heeft te maken met het idee van de 
“tijdsdiagnose”, een idee dat de filosofie is binnen komen zeilen in 
het voorwoord van Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
in de gedaante van de Uil van Minerva die haar vlucht pas begint 
bij het vallen van de avond. Ik ga in de komende vier columns 
steeds één kenmerk bespreken van wat we filosofie zouden kun-
nen noemen, kenmerken die begrijpelijk maken waarom we abusie-

velijk zijn gaan denken dat filosofie iets te maken heeft met het 
idee van een tijdsdiagnose.

Maar eerst iets over dit idee zelf. Diagnose is een medische term 
die het vaststellen van een ziekte betreft en een reeks symptomen 
hun begrijpelijke samenhang geeft. De associatie met een ‘ziekte’ 
is niet toevallig: het idee van een tijdsdiagnose is dat een bepaald 
tijdperk gekenmerkt wordt door een aantal symptomen die begre-
pen kunnen worden door het tijdperk als het ware ‘een ziekte’ toe 
te schrijven, een onderliggende dysfunctie, een verstoring van het 
gezonde functioneren van de mensen die in het betreffende tijd-
perk het strijdtoneel bevolken. Met die mensen gaat het niet goed, 
zo is het idee, omdat ze in een ziek tijdperk leven.

Er zijn drie dingen mis met het idee van een tijdsdiagnose. Het 
opvallendste is nog wel dat een tijdperk een bijzonder abstract, 
vluchtig, relatief en betekenisloos object is, een object dat uit zich-
zelf net zo weinig eigenheid heeft als een bepaald stuk ruimte, bij-
voorbeeld een stuk lege lucht zo groot als een kubus van 40 x 40 x 
40 cm dat zich op 2 meter hoogte in jouw woonkamer bevindt, on-
geveer 1 meter rechts van jouw tv, als je ervoor staat, en dan op 
minstens 60 cm afstand van de dichtstbijzijnde muur. Snap je het? 
Dat is een object van niks. Daar valt niets zinnigs over te zeggen. 
Natuurlijk kun je over iets anders gaan praten, over een ding dat 
die ruimte inneemt. Dat is in feite ook waar die grote filosofen het 
over hebben, over gebeurtenissen die zich in dat tijdperk afspelen, 
over de dingen en de mensen die die gebeurtenissen ondergaan 
en er een hoofd- of bijrol in spelen. Maar als je daar eenmaal over 
begint te praten, heb je het helemaal niet meer over een tijdperk. 
En terecht. Tijdperken zijn hoogst oninteressante objecten. Net als 
een leeg stuk lucht.       
Lees verder in de pdf versie of klik de podcast aan.

23

ISVW podcast

podcast-
podcast-
podcast

Bekĳk hier de volledige pdf  
versie van de column van Jan 
Bransen.

Klik op het podcast logo en 
download de videopodcast van 
de column van Jan Bransen.

Jan Bransen organiseert in 
augustus een denkvakantie in 
Frankrĳk. 

https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/04/janbransencolumn07.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/04/janbransencolumn07.pdf
http://denkvakantie.wordpress.com
http://denkvakantie.wordpress.com


Si
gn

al
em

en
t
Lĳden, lachen en denken rond het graf
door Hermien Lankhorst

Terwĳl hĳ er zelf smakelĳk over kan vertellen vindt Bert Keizer dat we de 
dood niet moeten proberen ‘op te leuken’. Dat gebeurt de laatste tĳd te veel, 
volgens hem, met uitvaarten waar vooral iemands leven wordt gevierd, in 
plaats van dat er bĳ zĳn dood wordt stilgestaan. “Je kunt natuurlĳk niet elke 
dag opstaan met het idee van “Waar op Zorgvlied wil ik nou precies lig-
gen?”. Dat is verschrikkelĳk, dat is dodend. En even stom is het, vind ik, om 
te doen alsof dat niet aan de orde is, want er moet gestorven worden.” Zĳn 
nieuwste werk Tumult bij de uitgang staat dan ook vol overpeinzingen over 
sterven en de dood. 

Bert Keizer is filosoof en verpleeghuisarts. In die laatste rol is de dood altijd in een of andere vorm 
aanwezig, soms stampvoetend in de kamer, soms op de loer liggend, net om de hoek, maar altijd 
onontkoombaar. Die wetenschap is nog niet zo gemakkelijk om te zetten in handelen; ook niet, of 
misschien juist niet voor een arts: “Ik heb in mijn werk geleerd om, als iemand boven aan de lijst 
staat om te sterven, dat ook op tafel te leggen en daar gewoon over te praten. Dat vond ik wel 
moeilijk in het begin.”

In de medische studie was en is eigenlijk weinig aandacht voor de dood en al helemaal niet voor 
hoe een arts daar op een andere dan een puur wetenschappelijke manier mee om zou kunnen 
gaan. Keizer vertelt dat hij niet van artsen maar van verpleegkundigen leerde hoe hij zich moest 
gedragen in een sterfkamer. In een verpleeghuis moet je wel aandacht geven aan de mensen 
zelf, zoals ze daar liggen of zitten, “want daar heb je nauwelijks uitvluchten naar de biochemie”. In 
het moderne ziekenhuis ligt dat anders, want dat is een ‘biochemische tempel’. Daar gaat het 
alleen om de wetenschappelijke analyse van gebeurtenissen.

Maar die analyserende aandacht voor wat er gebeurt in het lichaam kan op een gegeven moment 
hinderlijk en zelfs schadelijk worden wanneer de arts vergeet dat er toch gestorven moet worden. 
Volgens Keizer moeten dokters daarom leren om, wanneer het einde nabij is, hun focus op wat er 
in het lichaam gebeurt even te laten voor wat het is en “de patiënt in de ogen te kijken, niet in zijn 
verrekte organen”. 

Tumult bij de uitgang staat vol met dit soort bespiegelingen. Anders dan je misschien met zo’n 
onderwerp zou verwachten zijn de verhalen niet deprimerend. Eerder bitterzoet en smakend naar 
meer. 

Bert Keizer, Tumult bij de uitgang. Lijden, lachen en denken rond het graf,     
verkrijgbaar bij Lemniscaat. 

bo
ek

be
sp

re
kin

ge
n 

m
et

 v
id

eo
ge

sp
re

k

Ook tijdens het leven moet je sterven. Dat staat nou een-
maal op het menu hier. Er wordt niks anders geserveerd
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Videogesprek met Bert Keizer

https://vimeo.com/91746183


25

Homo Economicus; moderne distopie of  
werkzaam mensbeeld?
Hans Achterhuis, de allereerste Denker des Vaderlands, vertelt in dit interview 
over zĳn boek De utopie van de vrije markt. 

Door Emma Lotte de Groot 

Als criticaster van de utopische gedachte schreef hij eerder De erfenis van de utopie. Hij onderzocht 
hierin de wortels van de utopie en hoe dit fenomeen gestalte heeft gekregen in de postmoderne tijd. 
In De utopie van de vrije markt (2010) zet Achterhuis zijn project voort en neemt hij zichzelf tot taak 
om een ander groot maatschappelijk fenomeen als utopie te onderzoeken. 

Hij stelt dat we “de actualiteit kritisch moeten beoordelen”. Maar wat is de maatschappelijke taak van 
de filosoof? Kan je spreken van een bepaalde verantwoordelijkheid voor wijsgeren om zich in ‘het 
publieke’ te begeven? En als het zo is, wíe is er dan verantwoordelijk voor deze verheldering van de 
actualiteit? Achterhuis heeft er geen twijfel over dat het de wereld ten goede zou komen als welden-
kende burgers zich zouden mengen in het publieke debat. Om het goede voorbeeld te geven herintro-
duceerde hij Foucaults begrip ‘actualiteitsanalyse’. In De utopie van de vrije markt analyseert hij de 
neoliberale staat.

Achterhuis probeert de huidige maatschappij te duiden en stelt dat de neoliberale staat ten onrechte 
wordt beschouwd als een objectief gegeven, waarbij niemand aan te wijzen is als bedenker of uitvoer-
der (hoogstens een invisible hand). Hij stelt dat er wel degelijk sprake is van een utopisch ideaal en 
dat de maatschappelijke bewegingen niet enkel te wijten zijn aan een ‘objectieve stuurkracht’. Eén 
van de grondleggers van dit utopisch ideaal is Ayn Rand. Haar boek Atlas Shrugged (1957) is na de 
Bijbel het meest verkochte boek van de afgelopen eeuw in Amerika: in Europa is zij zo goed als onbe-
kend. Rand was de inspirator van Alan Greenspan, die tot 2006 de president van de Federal Reserve 
Bank was, het Amerikaanse instituut dat van invloed is op elke wereldburger. Achterhuis vindt dat de 
ideologische wortels van de neoliberale utopie begrepen moeten worden tegen de achtergrond van 
de financiële crisis waarin dit instituut een significante rol speelde. Hij beschrijft Rands neoliberale 
utopie en ontdekt vervolgens de valkuilen van haar theorie. Volgens Achterhuis hanteert Rand een 
gemankeerd mensbeeld: het is onmogelijk om alle menselijke relaties terug te brengen tot marktrela-
ties, de wereld functioneert niet als een markt. 

Bekijk het interview met Hans Achterhuis en hoor alles over zijn opvattingen over meritocratie, authen-
ticiteit en andere maatschappelijke verschijnselen.

De Utopie van de vrije markt, Hans Achterhuis, uitgeverij Lemniscaat 

Videogesprek met Hans Achterhuis

https://vimeo.com/92726987
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Pakkenproletariaat 
Door Hermien Lankhorst 

De economie begint langzaam weer op te krabbelen en de arbeidsmarkt volgt vanzelf. Althans, dat 
is het verhaal dat de overheid en de sociale partners ons willen doen geloven. Hier klopt echter 
niets van, meent filosoof Klaas Mulder. In zijn boek Pakkenproletariaat laat hij zien dat de 
optimistische arbeidsmarktvoorspellingen op verkeerde veronderstellingen zijn gebaseerd. Hij 
schetst zelf een beeld dat de urgentie van de economische en vooral de arbeidsmarktproblematiek 
duidelijk maakt en komt met verrassende oplossingen.

Een groeiend pakkenproletariaat

‘Het pakkenproletariaat is de grote groep mensen die hoogopgeleid is maar geen werk kan vinden,’ legt 
Klaas Mulder uit in het interview. Die groep is natuurlijk niet nieuw. Er zijn altijd wel goed opgeleide mensen 
geweest die niet of moeilijk aan een baan konden komen. Die groep is nu echter enorm aan het groeien, 
omdat het aantal banen in de witteboordensector sterk aan het teruglopen is. De krimp wordt volgens 
Mulder onder meer veroorzaakt door de mechanisering van denkkracht en de opkomst van lagelonen-
hogescholenlanden. 

Minder werken

We zijn steeds sneller gaan produceren, zowel voedsel als andere producten, maar we zijn nauwelijks 
minder gaan werken. Er zitten echter grenzen aan hoeveel producten mensen willen en kunnen kopen en 
dus aan hoeveel je duurzaam kunt produceren. In Pakkenproletariaat legt Mulder bovendien uit hoe in het 
verleden een groot deel van de banen in de dienstensector betaald werd met geld uit opbrengsten van olie 
en gas en geleend geld uit de woningmarkt. Ook die bronnen zijn eindig. Er moet dus iets veranderen, en 
volgens Mulder is de oplossing net zo voor de hand liggend als onbespreekbaar in het huidige politieke 
klimaat: de bestaande hoeveelheid werk moet beter worden verdeeld.

Ander onderwijs

Terwijl het aantal banen in de witteboordensector afneemt, neemt het aantal hoogopgeleiden juist toe. 
Mulder meent dat ook hier iets aan moet veranderen. Niet dat we volgens hem de deuren van scholen en 
universiteiten net zo goed kunnen sluiten, maar op het moment dat een hoge opleiding absoluut geen 
garantie meer is voor een goede baan, moet er over alternatieven worden nagedacht. In plaats van 
jongeren te dwingen naar school te gaan binnen het kader van de leerplicht zouden jonge mensen zelf 
moeten kunnen bepalen op welke manier zij zich willen ontwikkelen; school is dan een van de opties, naast 
bijvoorbeeld werken, buitenschools leren of zelfstudie.

Mulders boek is een must read in een tijd dat de politiek haar vingers niet durft te branden aan het 
bespreken van de oorzaken van en oplossing voor deze ernstige arbeidsmarktproblematiek.

Klaas Mulder Pakkenproletariaat, uitgeverij  ISVW

Videogesprek met Klaas Mulder

Op het moment dat een hoge opleiding geen garantie 
meer is voor een goede baan, moet er over alternatieven 

worden nagedacht.

https://vimeo.com/95102563


Zenboeddhisme: de kunst van het 
loslaten

Door: Paul Troost

Kijk ik vanaf mijn balkon in de tuin van mijn buurman, 
dan zie ik een levensgroot boeddhabeeld. Als ik hem 
vraag of hij boeddhist is, dan ontkent hij dat in alle toon-
aarden. ‘Gewoon een mooi beeld.’ In het tuincentrum 
zie ik een hele afdeling met grote en kleine boeddha’s, 
in de stad staart Boeddha me regelmatig vanuit een 
etalage aan. Boeddha is in, althans zijn beeltenis. In 
zijn boek Zenboeddhisme, de kunst van het loslaten 
stelt Michel Dijkstra onze kijk op het zenboeddhisme 
aan de kaak. We associëren zen maar al te vaak met 
onthaasten en loslaten, geïnterpreteerd als op je een-
tje, los van alle sores in de wereld relaxed tot jezelf ko-
men. Dijkstra laat ons in zijn goed gedocumenteerde 
boek zien dat er een eeuwenoude filosofische traditie 

achter het zenboeddhisme schuilgaat die niets met ons 
hedonisme en materialisme te maken heeft. Zen is een 
vorm van levenskunst die in zijn oorspronkelijke vorm 
gekenmerkt wordt door openheid, verbondenheid met 
anderen en onze fysieke omgeving, en het loslaten van 
het zelf.      
 

In Zenboeddhisme, de kunst van het loslaten beschrijft 
Dijkstra de geschiedenis van het zenboeddhisme. De 
oorsprong ervan ligt in India waar Boeddha tweedui-
zend jaar geleden zijn leer formuleerde. In de loop der 
eeuwen verspreidde zijn doctrine zich naar omringende 
landen waar volgelingen zijn ideeën vaak aan hun 
ideeën aanpasten. Zo zijn er nogal wat interpretaties 
van Boeddha’s oorspronkelijke leer. Zen is daar een 
voorbeeld van. Het is onder andere een mengvorm van 
het Indiase boeddhisme en taoïsme. Andersom beïn-
vloedde zen ook weer het boeddhisme, wat onder meer 
blijkt uit de yogahouding waarin Boeddha gewoonlijk 
wordt afgebeeld. 

Dijkstra volgt in zijn beschrijving de ontwikkelingen van 
zen vanuit India via China naar Korea en Japan. Het 
verloop van de traditie schetst hij aan de hand van de 
ideeën van grote denkers. Waar mogelijk trekt hij paral-
lellen met het denken in Europa en de Verenigde Sta-
ten waardoor het oosterse denken voor ons niet als een 
onbegrijpelijke, ver van ons afstaande levensvisie  over-
komt. Het denken van David Hume is daar een voor-
beeld van. De Britse empirist trok net als de Indiase 
filosoof Nagarjuna (150 n.Chr.) het causaliteitsdenken 
in twijfel. Een ander voorbeeld is de nadruk op het sys-
tematisch oefenen van de deugden wat ook door de 
klassieke westerse filosofen en tegenwoordig door Pe-
ter Sloterdijk benadrukt wordt. 

L e v e n e n l e e r 
Echt vreemden zijn we dus niet van elkaar, maar Dijk-
stra laat zien dat het beeld dat wij van oosterse opvattin-
gen als het zenboeddhisme hebben, niet altijd realis-
tisch is. Hij schroomt niet de minder fraaie uitingen van 
deze filosofie te benoemen, want, hoewel het streven 

naar verlichting van de zenboeddhist nobel is, kent de 
geïnstitutionaliseerde vorm van deze levensopvatting 
soms sociaal-maatschappelijk en politieke kanten die 
diametraal tegenover de idealen staan. Zo waren de 
laatmiddeleeuwse Chinese kloosters puissant rijk en 
stonden sommige Japanse zenmeesters sympathiek 
tegenover het Japanse militarisme en nationalisme tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Net als bij andere le-
vensbeschouwingen is ook bij het zenboeddhisme het 
leven vaak sterker dan de leer. 

Invloed       
Maar met het toenemende kosmopolitisme nam de in-
vloed van het oosterse denken elders in de wereld toe 
en ontstonden er mengvormen met bijvoorbeeld het 
Duitse idealisme. In de eerste vijftig jaar van de 20e 
eeuw was het vooral de Japanner Daisetsu Suzuki die 
ons niet alleen met het zenboeddhisme liet kennisma-
ken, maar ook bijdroeg aan een sterk vertekend en ro-
mantisch beeld ervan dat bij ons maar al te vaak aan-
sloeg. Het dromerige imago van Boeddha dat menig 
tuin siert, is daar een beeldend voorbeeld van. Ook 
ontstonden er vermeende, dikwijls sterk aangezette 
contrasten tussen bijvoorbeeld het westerse materialis-
me en het spirituele en beschouwende karakter van het 
oosterse denken. Toch kreeg het zenboeddhisme in de 
Verenigde Staten en Europa de nodige volgelingen. 
Dijkstra constateert dat er inmiddels zo veel zenbewe-
gingen zijn dat een nauwkeurige beschrijving ervan een 
bijna ondoenlijke opgave is. 

Wie Zenboeddhisme, de kunst van het loslaten leest, 
krijgt de indruk dat de studie en het beschrijven van de 
vele bronnen van het zenboeddhisme al een enorme 
opgave geweest moet zijn. Het resultaat van Michel 
Dijkstra’s noeste arbeid is een goed leesbare en onder-
houdende inleiding tot het oosterse denken en het zen-
boeddhisme in het bijzonder. 
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Michel Dijkstra Zenboeddhisme, de kunst van het 
loslaten  Ambo. 2010

http://amboanthos.nl/NF_result_titel.asp?T_Id=791&A_Id=344&A_Id2=&A_Id3=
http://amboanthos.nl/NF_result_titel.asp?T_Id=791&A_Id=344&A_Id2=&A_Id3=
http://amboanthos.nl/NF_result_titel.asp?T_Id=791&A_Id=344&A_Id2=&A_Id3=
http://amboanthos.nl/NF_result_titel.asp?T_Id=791&A_Id=344&A_Id2=&A_Id3=


Betekenisvolle bescheidenheid

Door: Paul van Tongeren

Het verschijnen van de Nederlandse vertaling van Wahr-
heit und Methode is een goede aanleiding opnieuw de 
aandacht te vestigen op dit nog steeds zeer actuele boek 
dat voor het eerst verscheen in 1960. Vertaler Mark Wild-
schut verdient lof voor zijn prachtige vertaling van de niet 
altijd gemakkelijke tekst, en uitgeverij Vantilt voor de pu-
blicatie ervan. 

De auteur, Hans-Georg Gadamer, was al zestig jaar oud 
toen het boek verscheen en hij had tot dan toe nog rela-
tief weinig gepubliceerd. In het huidige bestel zou hij pro-
blemen hebben gekregen. 

Maar Gadamer heeft als hoogleraar altijd de voorrang 
gegeven aan zijn onderwijs, en bovendien vormde zijn 
bescheidenheid een rem op voortijdige en overdadige 
publicaties: “Naarmate ik meer wist, werd ik zwijgzamer.” 
Zijn boek bevat dan ook een belangrijke boodschap voor 
onze tijd. 

Waarheid en methode biedt ‘Hoofdlijnen van een filosofi-
sche hermeneutiek’, zoals de ondertitel in Nederlandse 
vertaling luidt. ‘Hermeneutiek’ is de kunst van de interpre-
tatie, en een filosofische hermeneutiek is een theorie die 
uitlegt waarom interpretatie van belang is en hoe zij 
plaatsvindt. Dat klinkt abstract, maar staat eigenlijk veel 
dichter bij onze concrete alledaagse ervaring dan de 
meeste (populair-)wetenschappelijke theorieën waarover 
we in kranten en tijdschriften kunnen lezen. Terwijl daar 
veelal de neiging bestaat menselijk handelen te reduce-
ren tot dierlijk gedrag of te verklaren uit biologische, neu-
rologische of ethologische feiten en wetmatigheden, stelt 
de hermeneutiek dat menselijk leven fundamenteel ge-
kenmerkt wordt door betekenis. Simpel gezegd: als een 
koe een hongerprikkel voelt gaat ze grazen, maar een 
mens die honger voelt, kijkt op zijn horloge en vraagt 
zich af of het al tijd is, of het wel gezond is nog iets te 
nemen, enzovoort. Natuurlijk is er in het organisme van 
die mens ook ergens een prikkel werkzaam geweest, 
maar die verschijnt voor een mens als ‘honger’, dat wil 
zeggen als een betekenis, die verwijst naar een heel net-
werk van betekenissen (gezondheid, tijd, gezelschap en 
zo verder). Welnu: betekenissen vragen om uitleg omdat 
ze nooit simpelweg als ‘feit’ gegeven zijn. Niet alleen op 
het alledaagse praktische niveau (Is het wel echt ‘hon-
ger’ wat ik voel? Hoe zal ik ermee omgaan?); maar ook 
theoretisch doemen hier allerlei vragen op: Hoe hebben 
we die betekenissen leren verstaan? Wat is de rol van 
gemeenschap en traditie daarbij? Hoe zoeken we zeker-
heid in onze interpretaties ervan en hoe bewaren we de 
openheid waardoor ervaringen nieuwe betekenissen kun-
nen krijgen? En wat zegt het over de werkelijkheid dat ze 
slechts via interpretaties voor ons toegankelijk is?

Gadamer bedoelde de titel van zijn boek, Waarheid en 
methode, in ieder geval ook polemisch: in een tijd waarin 
de exacte en technische wetenschappen, hun (empiri-
sche) methoden en hun begrip van objectiviteit het pa-
tent lijken te hebben op ‘ware’ kennis, laat hij zien dat 
kennis die recht wil doen aan de menselijke werkelijkheid 
van de betekenis andere eisen stelt. Het boek heeft een 
grote invloed gehad in wetenschap en filosofie. En het is 
vooral van blijvende betekenis voor elke geestesweten-
schap die haar voorwerp (‘geest’) niet wil opofferen aan 
een eenzijdig begrip van ‘wetenschap’. De grote invloed 
en betekenis van het werk staan in een opmerkelijk con-
trast met de bescheidenheid van de auteur: toen aan de 
negentigjarige Gadamer – aan het eind van een lang 
interview – gevraagd werd of hij zijn filosofische herme-
neutiek in één zin zou kunnen samenvatten, antwoordde 
hij zonder aarzeling positief: “Het zou kunnen zijn dat de 
ander gelijk heeft.”

Hans-Georg Gadamer, Waarheid en methode.   
Ned. vertaling door Mark Wildschut. Uitgeverij Vantilt, 
Nijmegen 2014
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Henri Oosthout. Klein filosofisch lexicon.   
Klement Pelckmans. 2014
Henri Oosthout – classicus, filosoof en wiskundige – 
schreef een lexicon van filosofische begrippen. In zijn 
bijna driehonderd pagina’s tellende Klein filosofisch lexi-
con legt hij de betekenis van wijsgerige vaktermen kort 
en bondig uit en geeft tegelijk een leesbare inleiding in 
het filosofisch en kritisch denken. Daarnaast geven de 
lemma’s informatie over de geschiedenis en het gebruik 
van de begrippen en worden de belangrijkste vragen die 
rond de termen spelen aan de orde gesteld. Hierbij laat 
Oosthout het niet, want hij belicht ook de wijsgerige kant 
van uitdrukkingen die buiten het filosofische vakgebied in 
het alledaagse spraakgebruik gangbaar zijn, zoals dis-
cours, materie, bewustzijn en ruimte. Klein filosofisch 
lexicon is in vlotte stijl geschreven en is ook voor niet-vak-
filosofen een aanrader. 

Joke Hermsen. Kairos. Een nieuwe bevlogenheid.  
Arbeiderspers. 2014
In haar vorige publicatie Stil de tijd noemde Joke Herm-
sen stilte, rust, traagheid en verveling voorwaarden voor 
werkelijke creativiteit en helder nadenken. 

Ze pleitte voor niets minder dan een langzame toekomst. 
Maar hoe komen we na de rust weer in beweging? Wel-
ke denkrichting moeten we kiezen om werkelijk iets te 
veranderen, zodat er een rustige, duurzame en evenwich-
tige samenleving ontstaat?  In de essaybundel Kairos, 
een nieuwe bevlogenheid keert Hermsen zich tegen het 
heersende technocratische denken en houdt een filoso-
fisch pleidooi voor de bevlogenheid van de homo empa-
thicus. Deze moet ons denken en doen inspireren, zodat 
we een uitweg uit de economische en ecologische crisis 
vinden.
Hermsen onderzoekt in Kairos diverse manieren van 
wishful thinking, zoals het principe van de hoop (Ernst 
Bloch), het enthousiasme (Kant, Plato en Nietzsche) en 
het principe van nataliteit (Hannah Arendt). Ze laat het 
niet bij commentaar op vroegere filosofen, maar geeft 
ook voorbeelden van hoopgevende initiatieven in het 
onderwijs en de metamodernistische kunst, en beschrijft 
coöperatieve ecologische netwerken die wellicht de rich-
ting van een nieuwe toekomst aangeven. 

Coen Simon. Een stok om mee te denken.  
Nieuw Amsterdam. 2014
Het eerste werktuig van de mens is waarschijnlijk 
een stok geweest. Er zouden daarna nog vele werk-
tuigen volgen die nieuwe mogelijkheden creëerden. 
Daardoor zijn mensen anders gaan handelen, en 
ook anders gaan denken. Niet alleen omdat de tech-
niek van het schrift, de trein en de computer stuk 
voor stuk nieuwe metaforen werden om de wereld 
te begrijpen, maar vooral omdat de wereld er tel-
kens echt door verandert.  
In Een stok om mee te denken verzamelde Coen 
Simon uit de geschiedenis van de filosofie de mooi-
ste gedachten over de nieuwste technieken. Van 
het schrift van Plato tot de klok van Bergson, van 
de schoenen van Heidegger tot het panopticum van 
Foucault, van de bouwplaats van Wittgenstein tot 
de camera van Sontag.
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Wat is het goede leven? Hoe kan ik gelukkig worden? Op welke manier moet ik omgaan met de 
wereld en mijn medemens? Deze vragen staan van oudsher niet alleen centraal in het westerse 
denken, maar ook in de wijsbegeerte uit het Oosten. Grote denkers uit de oosterse tradities, 
zoals het taoïsme, boeddhisme en hindoeïsme hebben verfrissend eenvoudige en tegelijkertijd 
diepzinnige antwoorden op deze kwesties geformuleerd. Zij kunnen ons helpen om de kunst 
van het leven te beheersen. De ISVW Basisopleiding Oosterse Filosofie laat u kennismaken met 
de belangrijkste levenskunstige inzichten uit de oosterse denktradities.

Meer informatie over de basisopleiding Oosterse filosofie vindt u op de ISVW website
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Hoe ontstaat de weg?
door hem te gaan!

02:46   Michel Dijkstra vertelt over de opzet van de basisopleiding Oosterse filosofie.

Foto: Inspyr Publishing

http://www.isvw.nl/activiteit/retorica-oefening-overtuigend-speechen/
http://www.isvw.nl/activiteit/retorica-oefening-overtuigend-speechen/
http://www.isvw.nl/opleidingen/bof-oosterse-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/bof-oosterse-filosofie/
https://vimeo.com/92848563


Zen, natuurbeleving
en gelatenheid

Gaan Zen en westerse filosofie zich hand in hand ontwikkelen tot 
een nieuwe levenskunst? Om deze vraag te beantwoorden gaan wij 
zen-meditatie beoefenen en onderzoeken welke effecten wij zelf er-
varen. Voorts onderzoeken we de overeenkomsten en verschillen tus-
sen oosterse en westerse filosofie. Specifieke zenthema’s als koan, 
verlichting, haiku en theeceremonie krijgen onze aandacht. De rela-
tie van zen met boeddhisme komt aan bod bij de bespreking van de 
hartsutra. De Leidse cultuurfilosoof Gerard Visser zal enkele begrip-
pen bespreken uit teksten van meester Eckehart die een hoog zenge-
halte kennen zoals ‘gelatenheid’, ‘een zuiver gestemd hart’, ‘zwanger 
zijn van het niets’ en ‘een leeg gemoed’.

Meer informatie over deze summerschool cursus vindt u op de ISVW website
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Michel Foucault geldt als een van de grootste denkers van de vorige 
eeuw. Met zijn geschriften heeft hij een onuitwisbare invloed gehad op 
het denken over vrijheid, macht, discours en seksualiteit. De afgelopen 
jaren zijn de colleges die Foucault gaf aan het fameuze Collège de 
France vertaald naar het Nederlands. Deze colleges werpen een nieuw 
licht op het denken van Foucault. Foucault’s grote invloed en de ontwik-
kelingen in zijn gedachtegoed hebben ervoor gezorgd dat hij ook jaren 
na zijn overlijden populair is.

In juni 2014 is het alweer 30 jaar geleden dat Foucault overleed. Het 
ideale moment om na te denken over de vraag: ‘hoe heeft het gedach-
tegoed van Foucault zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?’. Daarom 
organiseert de ISVW op 28 juni een Foucault-dag. Vanuit verschillende 
perspectieven uit de praktijk beantwoorden we die vraag. 

De dag zal worden ingeleid door prof. Machiel Karskens, die al jaren 
geldt als dé expert op het gebied van Foucault in Nederland. Prof. Mar-
li Huijer schreef recent Discipline. Overleven in Overvloed, waarbij de 
invloed van Foucault onmiskenbaar aanwezig is. Suzan Langenberg 
zal spreken over Foucault’s invloed op de bedrijfsethiek. Docent medi-
sche ethiek Ramon Guerrero zal een column houden over het seksuali-
teitsdispositief en over het feminisme. De dag wordt afgesloten met 
een groepsgesprek onder leiding van Jeroen Linssen, docent sociale 
en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespe-
cialiseerd in actualiteitsanalyse aan de hand van Foucault.  

In de video hoort u alvast van Machiel Karskens waarom het belangrijk en 
interessant is om de Foucault van 30 jaar geleden te vergelijken met de Fou-
cault van nu.

Informatie over de Foucault-dag vindt u op de ISVW website. 

Herontdek Foucault
ISVW Foucault-dag

01:07  Machiel Karskens introduceert de Foucault-dag .
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Basisopleidingen bronnen van de filosofie

Beroepsopleidingen filosofie
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Systematiek van de FilosofieFilosofie in de Praktijk Oosterse Filosofie Humanistische filosofie Retorica Gezondheidszorg

Beroepopleiding 
Forensische filosofie

Beroepopleiding 
Filosofisch Practicus

Beroepopleiding 
Sokratisch Gespreksleider

Beroepopleiding 
Filosoferen met Kinderen 

en Jongeren

Beroepopleiding Visie 
ontwikkeling

http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-systematiek-van-de-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-systematiek-van-de-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-filosofie-in-de-praktijk/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-filosofie-in-de-praktijk/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-oosterse-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-oosterse-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/humanistische-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/humanistische-filosofie/
http://www.isvw.nl/bof-retorica-2014-2015/
http://www.isvw.nl/bof-retorica-2014-2015/
http://www.isvw.nl/activiteit/basisopleiding-filosofie-en-gezondheidszorg/
http://www.isvw.nl/activiteit/basisopleiding-filosofie-en-gezondheidszorg/
http://www.isvw.nl/forensische-filosofie/
http://www.isvw.nl/forensische-filosofie/
http://www.isvw.nl/forensische-filosofie/
http://www.isvw.nl/forensische-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-visieontwikkeling/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-visieontwikkeling/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-visieontwikkeling/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-visieontwikkeling/
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Hoofdredactrice: Marlou van Paridon
is filosoof, trainer en begeleider socratisch gesprek/dilemma gesprek. Zij is docent aan de ISVW en auteur   
van De Zin aan het werk. www.hetsocratischgesprek.nl en www.schitteringfilosofie.nl

Redactielid: Hermien Lankhorst
is filosoof, schrijft, redigeert en vertaalt teksten op het gebied van cultuur, geschiedenis en filosofie.  
www.hermienlankhorst.nl

Redactielid: Sjimmie Lensen
is filosofiedocent in het voortgezet onderwijs. Volg hem op Twitter via @Filosofieleraar 

Redactielid: Paul Troost
is socioloog, tekstschrijver en socratisch gespreksbegeleider. www.paultroost.nl

Redactielid: Marit Pepplinkhuizen
is filosoof, redacteur, tekstschrijver en gastdocent (nederlands- en engelstalig) en extern adviseur voor   
de beoordeling van afstudeeronderzoeken. http://maritsfilosofieblog.wordpress.com

Columnist: Jan Bransen
iis hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en schrijver van onder meer Laat je niets wijsmaken  
(Socrates Wisselbeker 2014). Organiseert denkvakanties.

Gasthoofdredacteur: Michel Dijkstra
is filosoof en publicist. Hij schreef over oosterse wijsbegeerte in o.a. Filosofie Magazine en Trouw en werkt als  
docent voor de ISVW en het Instituut voor Filosofie. Zie verder amboanthos.nl

Eindredactrice: Simone Bassie

Bladmanager: Thomas Heij
is filosoof, schrijver en grafisch vormgever, en werkt tevens voor het Nexus Instituut. www.thomasheij.nl

Productie en vormgeving: Paul Scheulderman
is kunstpedagoog en vormgever, maakt ePubs en fotografeert, is ADE. publishing.inspyr.nl

Uitgever: Erno Eskens
is filosoof en programmadirecteur van de ISVW

Ga voor eerdere nummers naar de ISVW-site of naar de iTunes Store. Op te halen als eBook 
voor iPad of Mac of als interactief pdf-bestand.

Marlou van Paridon

Hermien Lankhorst

Sjimmie Lensen

Paul Troost

Jan Bransen

Michel Dijkstra

Thomas Heij

Marit Pepplinkhuizen

Paul Scheulderman

Erno Eskens
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http://www.hetsocratischgesprek.nl
http://www.hetsocratischgesprek.nl
http://www.schitteringfilosofie.nl
http://www.schitteringfilosofie.nl
http://www.hermienlankhorst.nl
http://www.hermienlankhorst.nl
http://www.paultroost.nl
http://www.paultroost.nl
http://maritsfilosofieblog.wordpress.com
http://maritsfilosofieblog.wordpress.com
http://http://denkvakantie.wordpress.com
http://http://denkvakantie.wordpress.com
http://www.amboanthos.nl/NF_result_auteur.asp?A_Id=344
http://www.amboanthos.nl/NF_result_auteur.asp?A_Id=344
http://www.thomasheij.nl
http://www.thomasheij.nl
http://publishing.inspyr.nl
http://publishing.inspyr.nl
http://www.isvw.nl/tijdschrift/
http://www.isvw.nl/tijdschrift/
https://itunes.apple.com/nl/book/i-filosofie-2/id706040627?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/i-filosofie-2/id706040627?mt=11
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N i-Filosofie groeit 
uit de kinderschoenen. Helpt u   
ons aan nieuwe schoenen? 
Met een kleine donatie - vanaf 20 euro 
- draagt u bij aan het opbouwen   
van het i-Filosofie archief.    
Als donateur krijgt u binnenkort 
toegang tot dit archief waar u films  
en artikelen op onderwerp kunt 
terugvinden en downloaden.   
Klik hier om een bedrag over te 
maken. Hartelijk dank voor    
uw bijdrage! 

Voor opmerkingen of vragen kunt u zich richten tot: 
reageren@i-filosofie.nl
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http://www.isvw.nl/product/steun-filosofie/
http://www.isvw.nl/product/steun-filosofie/
mailto:reageren@i-filosofie.nl
mailto:reageren@i-filosofie.nl



