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DE BOOM OF HET BOS?
HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL
Tekst & video: Sjimmie Lensen
De twijfel. Bestaat er zoiets als De
twijfel? Bestaan er niet meerdere
soorten twijfel? En als dat zo is, welke soort twijfel is dan De Twijfel? En
bovenal, wat is het voordeel van deze
twijfel?
Een soort twijfel die iedereen kent
is de twijfel die zo nu en dan toeslaat
als we voor een moeilijke keuze komen te staan. Wat moet ik kiezen?
En waarom zou ik het ene kiezen of
toch juist het andere? Deze soort
twijfel kan ons verlammen in ons
handelen, en is erg vervelend, maar
is niet de twijfel waar Tim de Mey
het in zijn boek over heeft. De Twijfel is een andere soort twijfel, namelijk fundamentele of filosofische twijfel. Als psychologische twijfel een
boom is dan is fundamentele twijfel

het bos. De boom staat in de weg als
je probeert de twee zijpaden te overzien waarvan je er een probeert te
kiezen. Maar het bos is zo groot dat
je erin kunt verdwalen. Je kunt blijven lopen, je kunt de weg vragen aan

passanten, maar uiteindelijk zul je
op basis van je eigen oordeel de weg
uit het bos moeten vinden.
Het Voordeel van de Twijfel zou je
kunnen zien als een wandelgids door
dit bos. Het is een uiteenzetting van

een aantal - in de ogen van de auteur
wellicht de belangrijkste – antwoorden op een aantal fundamentele filosofische vragen die voortkomen uit
radicale filosofische twijfel. Radicale
filosofische of fundamentele twijfel is
twijfel aan datgene wat we in het dagelijks leven aannemen als vanzelfsprekend. Zo gaan we er bijvoorbeeld
vanuit dat de wereld die we waarnemen ook echt bestaat. Maar is dat wel
zo? Daarenboven gaan we ervan uit
dat we over de wereld waarvan we zeker denken te weten dat ze bestaat
kennis kunnen hebben. Maar is dat
wel zo? En als we al kennis kunnen
hebben van de wereld waarvan we
denken dat ze bestaat, kunnen we die
kennis dan ook echt zo mededelen
aan anderen dat zij er hetzelfde onder begrijpen als jij? Jij hebt als het
ware geprivilegieerde toegang tot je

eigen gedachte-inhouden, maar niet
tot die van anderen. Dus hoe weet je
of wat anderen bedoelen als ze bijvoorbeeld zeggen dat ze pijn hebben
gelijk is aan wat jij bedoelt wanneer
je pijn hebt?
De verschillende antwoorden op deze vragen die in het boek besproken
worden geven de lezer geen uitsluitsel.
Op deze vragen is geen definitief antwoord mogelijk. Maar dan blijf je toch

door het bos dwalen als een doelloze
wandelaar, hoor ik u denken? Ja en
nee. Je blijft wandelen, maar door de
verschillende antwoorden op de vragen te bestuderen als waarlijke mogelijkheden leer je de deelgebieden van
het bos kennen, en weet je steeds beter waar je je bevindt, ook als je de
grenzen van het bos nog niet hebt aanschouwd (als dat überhaupt mogelijk
is). De verschillende antwoorden van

Het voordeel van filosofische twijfel
is dat hij ervoor zorgt dat je minder snel
zo overtuigd bent van je gelijk
dat je dit anderen probeert op te leggen.

Je stelt je bescheidener op omdat je weet dat
alle antwoorden op elke vraag op hun merites
beoordeeld dienen te worden voor bepaald
kan worden of een antwoord geldig is.
de filosofen die geprobeerd hebben
de (eeuwige) sceptische vragen te beantwoorden geven je de mogelijkheid zelf een oordeel te vellen over
de betreffende vragen, opdat je je er
beter toe kunt verhouden dan wanneer je voor het eerst in dit bos der
twijfel geraakt.
Maar wat is dan het voordeel van
de twijfel? Het voordeel van de fundamentele filosofische twijfel is dat
deze, als je jezelf deze eigen maakt
als ware het een grondhouding in je
denken, ervoor zorgt dat je minder
snel zodanig overtuigd bent van je

gelijk dat je dit aan anderen probeert op te leggen. Je stelt je bescheidener op omdat je weet dat alle antwoorden op elke vraag op hun merites beoordeeld dienen te worden alvorens bepaald kan worden of een
antwoord geldig is. Dit opent deuren die wellicht gesloten zouden blijven zonder deze grondhouding. Achter deze deuren is ruimte voor gesprek en conversatie, waarin gepoogd wordt elkander echt te begrijpen. En dat streven, dat streven
naar begrip en echte kennis, dat is
het voordeel van de twijfel.

WAT IS DE MENS?
KANTS PRAGMATISCHE ANTROPOLOGIE

Tekst: Brandon Pakker
Camera: Willem Keizer
Op het eerste gezicht lijkt de invulling
van het antwoord op deze vraag af te
hangen van de wetenschappelijke discipline waarbinnen de verstrekker ervan zich bevindt. Zo zal het antwoord

van de chirurg waarschijnlijk verschillen van een gegeven karakterisering
door de filosoof. Anders geformuleerd: ‘een systematische leer die kennis biedt over de mens (antropologie)
kan ofwel vanuit een fysiologisch, ofwel een pragmatisch oogpunt worden

opgesteld. De fysiologische kennis
van de mens richt zich op een onderzoek van wat de natuur van de mens
maakt, de pragmatische op wat hij
zelf, als vrij handelend wezen, van
zichzelf maakt, of maken kan en ook
maken moet.’ De filosofisch onderlegde lezer zal het niet ontgaan dat de
vraag wie de mens is de laatste is van
de vier vragen waarmee Immanuel
Kant de filosofie in haar geheel typeerde. Daar waar de eerste drie vragen al
te vinden zijn in diens Kritiek van de
Zuivere Rede (KZR) en betrekking
hebben op de bepaling van de mens
als kennend, moreel en hopend subject, vormt de vraag wat de mens in
pragmatische zin nu eigenlijk is het
onderwerp van onderzoek in Kants
Pragmatische Antropologie. Feitelijk
vormt dit boek een samenbundeling
van de door Kant gegeven colleges
over antropologie gedurende een peri-

De vriendelijke sanguinicus
Wat terminologie en vorm betreft is
de Antropologie anders dan men van
Kant gewend is. Daar waar het project van de KZR een technische en
diepgaande terminologie vereist lijkt
Kant hier in het onderhavige werk
minder gebruik van te maken. Termen als ‘transcendent’, ‘apperceptie’
en ‘noumenon’ komen niet of nauwelijks terug in dit werk. Dit is misschien deels toe te schrijven aan de
grote verscheidenheid van vermogens, gevoelens en karakterbepalingen die Kant grondig analyseert en onderbrengt in zijn pragmatische typering van de mens. Veel van deze elementen hebben een empirische inslag
en zijn misschien eenvoudiger te vatten dankzij hun overeenkomstigheid
met de zichtbare wereld waarin de
mens zich bevindt. Zo kan men op
grond van waarneembaar gedrag het
innerlijke karakter van de mens afleiden, en zodoende kan dit het karakter
van de persoon, de sekse, het volk en
de menselijke soort zijn.

Wie wil weten hoe een geesteswetenschappelijke
benadering van actuele thema's eruitziet, wordt
op zijn wenken bediend.
Wat het karakter van het individu betreft onderscheidt Kant een viertal
temperamenten, waarbij het zichtbare leidend is, aangezien het erom
gaat ‘welke gevoelens en neigingen
men bij de observatie van iemand op
een rij zet om hem goed bij een bijzondere klasse onder te brengen’.
Het ‘sanguinische temperament van
de levenslustige’, bijvoorbeeld, is te
herkennen omdat hij een prettig gezelschap vormt, geestig is en iedereen te vriend houdt. Men dient wel
te beseffen dat het maken van afspraken met de levenslustige tot teleurstellingen kan leiden, aangezien de
sanguinicus zich dikwijls niet aan
zijn woord houdt ‘omdat hij niet
eerst diep genoeg nadenkt of hij zijn
woord gestand zal kunnen doen’. Bezinning is eerder typerend voor de
koelbloedige bezitter van een ‘flegma-

tisch temperament’, waarin emoties
of affecten enkel tot uiting komen
wanneer voorafgaande reflectie dit
rechtvaardigt. Dit staat in schril contrast met de warmbloedige cholericus, die snel boos wordt wanneer hij
in zijn trots wordt aangetast.
Paarden, tenen en heksen
Naast de indeling van het karakter
van de persoon geeft Kant ook een
uiteenzetting van de elementen van
het kenvermogen (namelijk: het verstand, het oordeelsvermogen en de
rede) van de mens, en waaruit het gewone gebruik en misbruik hieromtrent bestaat. In zijn neiging tot intriges past de arglistige diens verstand
verkeerd toe en het geven van bijdehante opmerkingen mag men niet
verwarren met verstandigheid. Ook
de zwaktes en ziektes van de geest

met betrekking tot het kenvermogen
komen uitvoerig aan bod. Cruciaal
wat de ziektes betreft is het onderscheid tussen het individu dat zich
bewust is van zijn ziekte—de hypochonder—en het individu bij wie dit
besef volledig afwezig is en als zodanig lijdt aan een geestesstoornis.
Hoewel iemand die bijdehand is niet
per se verstand heeft, geeft hij wel
blijk van oordeelsvermogen. Voeg
hier vindingrijkheid aan toe en de
persoon in kwestie mag schrander
genoemd worden. Als tegenwerping
op de onjuiste stelling dat onwetendheid hetzelfde als domheid zou zijn
schrijft Kant het volgende: ‘Een academicus vroeg aan een dame of paarden ook ’s nachts eten, waarop het
antwoord volgde: ‘hoe kan een geleerd man toch zo dom zijn?’’

Naast geestige doch treffende replieken mogen we Kant zelf ook vindingrijk noemen, zeker wanneer het
etymologische analyses van bepaalde
begrippen betreft. Zo constateert
Kant dat geduld geen moed genoemd
mag worden, maar het eerder gewenning impliceert met als doel het lijden onmerkbaar te maken. Een geduldig mens ageert niet actief tegen het
leed dat hem overkomt, hij neemt eerder een passieve houding aan waarmee de indruk gewekt kan worden
dat hij het leed niet als zodanig ervaart. Dit betekent volgens Kant echter niet dat de persoon die ‘onder het
mes van de chirurg ligt krijst, of het
bij pijnen als gevolg van jicht of nierstenen uitschreeuwt’ daardoor per definitie laf of verwijfd is. Zo ook is de
persoon die vloekt wanneer hij al
wandelend zijn grote teen stoot tegen

Iemand die bijdehand is, heeft niet per se verstand,
maar geeft wel blijk van oordeelsvermogen.

een losliggende straatsteen niet laf te
noemen, maar moet dit vloeken eerder
als een ‘uitbarsting van verontwaardiging’ worden opgevat. Het is de genoemde vindingrijkheid die Kant doet
concluderen dat de etymologische oorsprong van de ‘grote teen’ het woord
hallucinari moet zijn, terwijl allex of
hallux de correcte Latijnse termen zijn.
Elders begrijpt Kant de etymologie van
de term heks als afgeleid van een gedeelte van hocus pocus, waar het laatste een verbastering is van ‘hoc est corpus’. De term heks zou afkomstig zijn
van de termen ‘hoc est’, wat onjuist is
maar wel inzicht geeft in de genialiteit
van Kants denken.
Wereldbeeld
Hoewel de Antropologie in vergelijking
met Kants andere werken anders is in
opzet doet dit geenszins af aan de waarde ervan. De grote verscheidenheid
aan voorbeelden uit Kants tijd geven
niet alleen een schets van de wereld
waarin Kant zich bevond, maar geven
ook inzicht in de (voor)oordelen die ge-

worteld lagen in Kants eigen hoofd.
Naast de wat meer serieuze en uitvoerige systematische indelingen van bijvoorbeeld ziektes en karaktertrekken
zorgen de vele anekdotes en dikwijls
geestige voorbeelden en referenties ervoor dat het een toegankelijk en vermakelijk werk blijft.

Hoewel de
Antropologie
in vergelijking met
Kants andere werken
anders is in opzet
doet dit geenszins af
aan de waarde ervan.

FILOSELFIE
LAURA VAN
DOLRON
iFilosofie vroeg filosoof en theatermaker Laura van Dolron, om een
filoselfie te maken: een selfie met
haar favoriete filosofieboek.

“Ik kies voor Liefhebben, een kunst,
een kunde van Erich Fromm. Omdat ik Fromm liefheb, omdat een
socioloog ook een filosoof kan zijn,
en omdat Fromm mij heeft aangezet om als een archivaris op zoek te
gaan naar voorbeelden van liefhebben voor mijn nieuwe voorstelling,
die dan ook ‘Liefhebben’ heet.”

HET DENKEN VAN
RENÉ GUDE
Video: Paul Scheulderman
Onlangs organiseerde Filosofie Magazine en De Rode Hoed
een avond in het teken van het denken van René Gude.
Daan Roovers, Marli Huijer, Coen Simon en Connie Palmen spraken met elkaar over humeurmanagement. Maxim
Februari en Erno Eskens bespraken René als leraar. Connie
Palmen sprak over de negatie en cabaretier en filosoof Tim
Fransen vertelde over tragiek en troost. iFilosofie legde de
avond vast op film en Radio René maakte persoonlijke interviews met de sprekers en bezoekers.

CONNIE PALMEN

TIM FRANSEN

DAAN ROOVERS, MARLI HUIJER, COEN SIMON & CONNIE PALMEN

MAXIM FEBRUARI & ERNO ESKENS

Door: Marc van Dĳk, Tom Loois
en Wineke van Muiswinkel
Radio René is filosofische publieksradio in de geest van René Gude.
Webradio in samenwerking met de
Denker des Vaderlands op zoek
naar het filosofische gesprek met
het publiek.
Iedere twee maanden wordt een
nieuw programma uitgebracht. De
nieuwste aflevering is een Ode aan
René Gude. Onder andere met opnames gemaakt in de Rode Hoed
op 20 mei. De avond over René Gude en zijn betekenis als denker.

Klik hier of op de afbeelding om de Ode aan René te beluisteren

Radio René is ook aanwezig op
evenementen als de Nacht van de
Filosofie en brengt dan korte
items uit op dezelfde dag. Alle eerdere afleveringen zijn te beluisteren op radiorene.nl. Maar ook via
Facebook, Twitter en Soundcloud.

VRIJHEID ALS UITBUITING
(EN AN DER E GEWIEKSTE MACHTSTECHNIEKEN)
Tekst: Mark Leegsma
Voor Byung-Chul Han is Hegels Wissenschaft der Logik een strijdkreet.
'Het begrip is het hogere verband dat
A en B omvat en waaruit de verhouding tussen A en B onderbouwd kan
worden,' zo schrijft hij de meester
van het Duits Idealisme na, alvorens
de aanval op Big Data te openen. Dat
zuivere correlaties - tussen bijvoorbeeld facebook-likes, Netflixkijkgedrag en webwinkelbestedingen langs de hegeliaanse maatstaf een 'absolute niet-kennis' blijken te zijn is
één ding. Iets anders is het om voor
je eigen werk de lat zo hoog te leggen
als het 'hogere verband' vereist.
Han is zelfbewust genoeg om niet
met twee maten te meten. De A, B en

C van onze neoliberale markteconomie in tijden van voortschrijdende
digitalisering onder één begrip brengen: dat is wat hij wil dat Psychopolitiek waarmaakt. Die belofte inlossen
betekent aantonen hoe individuele
vrijheid, het neoliberale stokpaardje,
omslaat in haar tegendeel: uitbuiting. Het is niet voor niets dat Han
de dialectische schouders van de oude meester beklimt.

Gewiekste macht
Het begrip psychopolitiek poneren en
definiëren volstaat niet. Juist de
(ver)wording van individuele vrijheid
tot uitbuiting maakt de kern van dat
begrip uit. We ontkomen er niet aan
die wording zelf te doorlopen. Zo
neemt Han ons mee op een wandeling langs hedendaagse fenomenen
waardoorheen zich een systeem ontvouwt. Het is de verdienste van zijn
schrijfstijl dat het flaneren nergens in

Byung-Chul Han neemt ons mee
op een wandeling langs hedendaagse fenomenen
waardoorheen zich een systeem ontvouwt.

marcheren overgaat, of de systematiek in een blokkenschema.
Anders dan Foucaults biopolitiek berust psychopolitiek niet op fysiek geweld om de massa te disciplineren. Het
neoliberale regime van Han is een 'gewiekste macht' die niet de menigte en
het moet, maar het individu en het kan
target. Ze liket de subjectieve vrijheid
die gestalte krijgt in onbegrensde zelfontplooiing, het delen van de identiteit
op sociale media, het uiten van emoties en het gamificeren van werk. Ondertussen wordt de objectieve grondslag van vrijheid in de gemeenschap
subtiel verdonkeremaand. Han merkt
op dat 'vrijheid van oorsprong bij vrienden zijn betekent’, wat van vrijheid een
'betrekkingswoord' maakt. Geruisloos
schakelt de psychopolitiek die betrekking uit.
Kritische theorie
Ontworteld en beperkt tot subjectieve karikatuur van zichzelf blijkt vrijheid prima uit te buiten. Han laat

zien dat het alles-kunnen van de zelfontplooiing zich in een eindeloze
prestatiedruk vertaalt (waarover hij
eerder al in De vermoeide samenleving schreef). De emoties zijn evenzeer motivatie om de productiviteit
op te schroeven als een bron van consumptieprikkels. En het vrijwillig
sharen van onze identiteit op het net
bedient een industrie die zich toelegt op het blootleggen van gedragspatronen waarvan we ons als individuen niet bewust zijn. Data-mining
is psycho-mining; vandaar het 'psycho' in de politiek.
Met Psychopolitiek levert Han een
staaltje kritische theorie van de bovenste plank. Hij schept een coherent alternatief, een prisma dat het licht van politiek, economie en samenleving wezenlijk anders en uiteraard kritisch breekt.
Daarmee lijkt Han gehoor te geven aan
de oproep van Žižek om het 'Geduld
van het Begrip' te betrachten. De lat
lag hegeliaans hoog. Han springt er
met verve overheen.

Met Psychopolitiek
levert Han een staaltje
kritische theorie van de
bovenste plank.

VALLEN NAAR DE AARDE
Tekst: Conny van der Meer
Wie eerder kennis heeft gemaakt met
het oeuvre van de Britse filosoof John
Gray – in 2014 door Filosofie Magazine geselecteerd voor de G8 van de Filosofie – weet dat zijn ideeën over politiek en menselijk gedrag nogal misantropisch zijn. Zijn nieuwe publicatie
De Ziel van de Marionet (The Soul of
the Marionette) lijkt dit beeld te bevestigen. In de eerste hoofdstukken
maakt Gray ons vertrouwd met zijn opvatting dat de vrije wil en de menselijke moraal illusies zijn, want grotere
krachten op biologisch, fysiek en metafysisch niveau bepalen ons gedrag.
Aan de hand van voorbeelden en anekdotes laat hij zien hoe dankzij de metafysica, religie en de moderne wetenschap deze misvattingen ontstaan zijn.
Hij zoekt vooral de oorzaak bij thema’s
als het menselijke vooruitgangsdenken
en de idee van de ziel.

MET JOHN GRAY

Rationaliteit als dubieus
compliment
Bij zijn relativerende kijk op de mens
als rationeel wezen beroept Gray zich
graag op de Gaia-hypothese van zijn
favoriete auteur James Lovelock die
de aarde als een soort superorganisme
ziet. De Gaia-hypothese is door Gray
al vaker aangehaald en stelt dat organismen samenwerken met hun omgeving om een complex systeem te vormen dat zorgt voor het behoud van het
leven op aarde. Deze theorie onderbouwt Grays overtuiging dat mensen
gebonden zijn aan hun biologische natuur en dat de menselijke geschiedenis
niet progressief maar cyclisch is. Daarnaast worden kunstmatige levensvormen als mogelijke vervanger van de

mens als dominante levensvorm op
aarde voorgesteld. Volgens Gray bekommert de evolutie zich namelijk
niet om eigenschappen als rationaliteit, die volgens moderne denkers typisch menselijk zijn. Deze eigenschap
heeft ons zelfs zo veel macht gegeven
dat die wel eens de ondergang van de
mensheid zou kunnen zijn. Het belang
van rationaliteit dat de mens zichzelf
toekent en de waardering die we hebben voor wetenschap is een dubieus
compliment, want het veronderstelt
dat mensen gebeurtenissen niet alleen
kunnen begrijpen maar ook kunnen beheersen. Dit is volgens Gray onze manier een sturende hand te ontdekken
in de entropie van de geschiedenis en
om ons leven betekenis te geven.

Gray maakt ons vertrouwd
met zijn opvatting dat de vrije wil
en de menselijke moraal illusies zijn

Vrij van wil
Iets over de helft van het boek wordt
het de lezer dan ook duidelijk dat zijn
interesse voor de beestachtige natuur
van de mens verder gaat dan een behoefte ons wakker te schudden uit
onze humanistische droom. Grays
scherpe voorbeelden en provocaties
lijken ervoor te pleiten dat onze dierlijke geest ons niet alleen maakt tot
wat we zijn, maar ook dat alleen gebrekkige en onwetende schepsels als
mensen echt vrij kunnen zijn. Hij legt
uit dat vrijheid juist in onze onwetendheid te vinden is, omdat het laten gaan van een diepere betekenis
en het stoppen met zoeken naar ‘iets
dat aan de touwtjes trekt’ bevrijdend
werkt. Zo suggereert Gray dat het chaotische geweld van de Azteken, dat
wij graag beestachtig noemen, misschien wel menselijker is dan het bedwingen van gewelddadige impulsen.
Het goede leven begint volgens Gray
zodra we onze gebreken en onwetendheid aanvaarden en hij raadt ons aan
te stoppen met het leven op een dwingende manier betekenis op te leggen.

In het derde deel van het boek ‘Vrijheid voor übermarionetten’ wordt bevestigd dat de vrijheid die hij eerder
in het werk leek te ontkennen, wel degelijk voor de mens bereikbaar is.
Doordat niet wij zelf maar hogere
krachten ons gedrag bepalen, is deze
vrijheid echter van een andere soort
dan wilsvrijheid. Wie nu nog dacht
dat Gray louter pessimistisch is over
de toekomst van de mens, zal aangenaam verrast worden door zijn inspirerende alternatief voor de vrijheid
waarnaar bijvoorbeeld gnostici streven. Hoewel de ondertitel van het
boek (‘Een zoektocht naar de vrijheid
van de mens’) het nodige sarcasme
kan oproepen, blijkt nu dat er volgens
Gray wel degelijk iets voor ons te vinden is. Aan het eind van zijn boek stelt
Gray dan ook: ‘Wie er niet naar streeft
tot de hemel op te stijgen, kan vrijheid
vinden in het vallen naar de aarde.’ De
Ziel van de Marionet staat in lijn met
het denken dat we al van Gray gewend
zijn, maar zal menig lezer verbazen en
opnieuw laten nadenken over eigen
wilsvrijheid.

Wie dacht dat Gray
pessimistisch is over de
toekomst van de mens,
zal verrast worden
door zijn alternatief
voor de vrijheid

ETEN EN INRICHTEN

COLUMN JAN BRANSEN

Tekst: Jan Bransen
Video: Paul Troost
Ik heb een beetje lopen nadenken over
hoe ik aan niet-filosofen het best zou
kunnen uitleggen waarom filosofen van
vragen houden, van het stellen van vragen en van het beantwoorden van vragen, en hoe je dat dan kunt begrijpen
als tegelijk waar is – wat ik denk wat
waar is – dat filosofen niet echt van antwoorden houden en ook niet echt in antwoorden geïnteresseerd zijn.
Ik kwam op twee vergelijkingen die
mij zouden kunnen helpen.
Ik woon in een leuk, fijn huis. Toen
ik er kwam wonen, heb ik met plezier
nagedacht over de inrichting, heb genoten van het uitkiezen van de vloerbedekking, de gordijnen, de aanschaf
van een paar nieuwe meubels en een
paar mooie dingen voor aan de muur.
Het inrichten van het huis was mij

een genoegen. Ik heb wat muren laten
stuken en heb het hele huis laten schilderen. Want schilderen is niets voor
mij. Als ik ergens een hekel aan heb,
dan is het wel daaraan. Muren, plafonds, deuren, kozijnen, brrr. Ik vind
het allemaal even erg. Gelukkig kon ik
het mij veroorloven het schilderwerk

te laten doen. En het deed mij goed te
zien dat de schilder er duidelijk zijn
aardigheid in had. Ieder zijn stiel.
Ik woon inmiddels zes jaar in dit
huis en er is eigenlijk sinds die eerste
maanden niets meer aan de inrichting veranderd. Ook dat bevalt mij.
Klaar is klaar.

Hier is nog een vergelijking. Ik vind
het best leuk om te koken, niets bijzonders, maar er zijn een paar gerechten die ik aardig kan klaarmaken. Ik kook wel een beetje rechttoerechtaan. Geen fratsen. Het gaat me
vooral om het heerlijke gesmikkel,
als het koken gedaan is en we aan tafel kunnen. En ook dan gaat het me
niet om heel verfijnde smaaksensaties. Ik ben eigenlijk meer iemand
die in een restaurant vooral geniet
van de Vlaamse frieten en de bijbehorende mayonaise. Het gaat mij dus
om het eten, de activiteit van het
eten. Ik vind het dan ook altijd weer
een beetje jammer als het gedaan is,
als de borden leeg zijn en de schalen
ook. Niet dat ik alsmaar door zou willen eten, hoor. Gewoon lekker voldaan is een goed gevoel. Maar daar
zit voor mij dus ook nog wel eens
een klein melancholisch tintje aan.
Dat het eten nu op is, de maaltijd
voorbij. Alsof het verzadigd zijn een
beetje tegenvalt. Zoiets.

Filosofen houden van de dynamiek van een
gedachtegang, die op stoom kan komen
als een dwingend en krachtig argument

En dan nu die filosofische vragen.
Filosofen houden van denken,
van de activiteit van het denken zelf.
Ze houden van die flexibele beweeglijkheid van hun geest, van opkomende gedachten die voor verwarring
zorgen, of voor structuur, gedachten
die weer volgende gedachten oproepen, gedachten die al dan niet willen
komen, die zorgvuldig en langzaam
uitgehakt moeten worden, die zich
laten lonken en zich laten formuleren, die nieuwe woorden nodig maken, oude woorden verdacht maken,
die onderscheidingen verhelderen of
juist vertroebelen. Filosofen houden
van de dynamiek die kenmerkend is
voor een gedachtegang, een gedachtegang die op stoom kan komen als
een dwingend en krachtig argument,
maar ook een gedachtegang die plots-

klaps onderbroken kan worden, die
zich splijt en scheurt, die in tegengestelde richtingen trekt, die haperend
en sputterend naar woorden zoekt,
en die dan weer op gang komt, soepel aangezwengeld door een vraag
die zich nu ineens veel helderder
laat formuleren. Dat is waar filosofen van houden, van de dynamiek
van een actief, beweeglijk, motiverend denken. En daarom houden ze
van vragen, omdat er niets zo goed
kan bijdragen aan de beweeglijkheid
van het denken als een prangende
begripsvraag.
Dat is alles.
Is dat dan ergens goed voor, dat
vragen en dat denken? Aahh, zal de
echte filosoof denken, interessante
vraag! Laten we daar eens over verder denken!

Maar wellicht vind jij dat als niet-filosoof een foute reactie. Want jij stelde
die vraag vermoedelijk niet om het denken op gang te houden, maar omdat je
een antwoord wilt. Misschien hou je helemaal niet zo van denken, zoals ik niet
van schilderen hou. Misschien lijkt elke nieuwe filosofische vraag voor jou
vooral op wat voor mij een eerste nieuwe streek verf op een nieuw kozijn is.
Getver. Nóg niet klaar.
Het is maar waar je van houdt. Ik
vond het inrichten van mijn huis wel
aardig om te doen, maar ik vind het
prima dat het nu gedaan is. En dat
mag van mij wel zo blijven, ook al is
het een nadeel dat ik een tweezitbankje heb (want daar kun je dus niet op
liggen), en ook al heb ik een wanstaltig groot CD-rek (terwijl ik alleen nog

maar naar MP3's luister). En gelukkig
zal ik pas bij een volgende verhuizing
constateren dat de boel eigenlijk al
lang weer geschilderd had moeten worden. Dat hoeft dan mooi niet meer.
Dat mag de volgende bewoner doen.
Ik heb wel vrede met deze vergelijking. Waarom? Vooral omdat deze
vergelijking ook de antwoorden relativeert. Een antwoord op een filosofische vraag is niet veel meer dan een
voldaan gevoel na een goede maaltijd. Dat gevoel hou je een paar uur.
Misschien een hele nacht. Maar 's
ochtends heb je weer zin in het ontbijt. Voor velen van ons houdt een
antwoord op een filosofische vraag
het overigens vast wel langer vol dan
het verzadigde gevoel na een maaltijd. Misschien zelfs langer dan de

Filosofen houden altijd honger
en geloven een antwoord nooit.

tevredenheid die ik ervaar als ik
naar de inrichting van mijn huis
kijk. Maar dat geldt niet voor de filosofen. Die hebben altijd honger. Die
geloven een antwoord nooit. Die beginnen elke dag weer opnieuw met
de meubels te schuiven. Omdat ze
van denken houden, van de dynamiek van een gedachtegang. Een dynamiek die ze met leven associëren.
Zoals we dood gaan als we niet eten,
zo gaan we volgens filosofen dood
als we niet denken. En daarom stellen ze vragen.
Denk nu niet dat ze die vragen alleen maar voor de vorm stellen, alsof
het om de dagelijkse sudoku in de
krant gaat. Nee. Het gaat om echte vragen. Om levensvragen die een antwoord verdienen. Zoals het de woninginrichter er echt om gaat jou een
plek te kunnen geven waar je kunt wonen. En zoals het de eter om echte
honger gaat.
Het denken van een filosoof staat
nooit stil. Net als ons leven.

HET THEOLOGISCHE WONDER
ALS MISSING LINK IN ONZE WERELD

Tekst: Leon Commandeur
De wereld is ‘onttoverd’. We geloven
niet meer in God, niet meer in mysteries en niet in bovennatuurlijke krachten. We zijn tegenwoordig in staat dingen te verklaren die eeuwenlang een
mysterie waren en waarover alleen
maar kon worden gespeculeerd. Wetenschap, techniek en technologie helpen ons daarbij en we drukken ons in
seculiere termen uit. En de theologie?
Die heeft haar tijd gehad. Niets is minder waar, betoogt filosoof Hent de
Vries in zijn onlangs verschenen boek
Kleine filosofie van het wonder. Onze
wereld, met al zijn nieuwe technische
mogelijkheden, staat juist bol van de
wonderen. Juist de theologie met

haar systematische geheel van eeuwenoude religieuze begrippen kan
ons in die wonderlijke wereld van vandaag de dag houvast bieden.

Wat zijn wonderen,
zijn ze van deze aarde?
Of zijn het metafysische,
mystieke, religieuze
fenomenen waar we niet
meer in geloven?

De wonderen zijn de wereld nog niet
uit. Zoveel wordt wel duidelijk in Kleine filosofie van het wonder. Maar
wat zijn wonderen, zijn ze van deze
aarde? Of zijn het metafysische, mystieke, religieuze fenomenen waar we
door het proces van verregaande secularisatie en intellectualisering niet
meer in geloven? Dat zijn vragen die
De Vries met een grondige herwaardering van de theologische benadering
wil beantwoorden.
Politieke wonderen
Juist de theologie heeft al eeuwenlang het ‘archief en apparaat’, zoals
De Vries dat noemt, om onze steeds

complexere wereld te begrijpen. In die
wereld vinden wij onze hedendaagse
wonderen. De Vries verstaat daaronder
onder meer ecologische en sociaal-politieke crises, wereldwijde revoltes, gelijktijdig optredende protestbewegingen
en diep ingrijpende transformaties van
het publieke domein. “Vooralsnog gebeurt er niets wat niet tevens religieus
of theologisch gekleurd, gevormd en
vervormd is, of we dat willen weten of
niet. Als het oudste en diepste reservoir
– technisch gesproken, als het repositorium, repertorium en repertoire – voor
wat zich laat denken en doen, zien en
verbeelden, is er geen ontkomen meer
aan.’’ Als voorbeeld gebruikt De Vries
graag politieke wonderen, zoals de presidentsverkiezing van Barack Obama.
Schakel
Kleine filosofie van het wonder is echter geen verzameling van ‘wonder-anekdoten’. Het boek intrigeert juist
door het begrip wonder uitgebreid te
verkennen. Met die kennis kunnen we
volgens De Vries de wereld van vandaag beter begrijpen. “Als de minste

onder de religieuze begrippen, beelwaar te nemen.’’ Het wonder ontstaat
den en theologoumena – de minste in
op die manier uit een zekere synergie
de zin van minst plausibel en
tussen bepaalde, zo ogenminst gewaardeerd – vorschijnlijk niet bijster
men wonderen, wonderbijzondere delen.
geloof en wonderdoeWat daarbij esners paradoxaal gesentieel is, is
noeg de missing link
het tijdloze
Een
van
de
belangrijkste
voor het juiste beverleden. Het
aspecten van het wonder
grip van de grootste
verleden dat
is dat men ergens
omwentelingen die
nimmer vooreen wonder in wíl zien
ons hier en nu en
bij is, maar
per direct aangaan.’’
juist altijd actueel. Al die eeuGestaltswitch
wen die achter
De Vries beschrijft het wonons liggen, tonen
der als een ‘gestaltswitch’. Als
ons nog steeds hun tekevoorbeeld gebruikt hij de tekening
nen. Die tekenen en beelden diewaar men zowel een haas als een eend
nen wij te gebruiken om het wonder in
in kan zien. Een wonder laat ons de
te zien. De Vries noemt dit een reset of
wereld die ons bekend voorkomt, vaneen reboot, of naar de term die cineast
uit een compleet ander perspectief
Paul Verhoeven gebruikte, een total
zien. Een van de belangrijkste aspecrecall. Al die beelden uit het verleden
ten van het wonder is dat men ergens
kunnen wij herbeleven, zoals Marcel
een wonder in wíl zien. “Strikt gesproProust dat deed in zijn literaire meesken vindt het wonder plaats als we het
terwerk Op zoek naar de verloren tijd.
willen zien of op zijn minst als we beHet is aan ons om iets met dat verlereid en in staat zijn het als wonder
den te doen.

Pragmatisten
Daarmee toont De Vries het belangrijke pragmatische element
van wonderen en wonderen doen,
en sluit hij zo aan bij Amerikaanse pragmatisten, van William
James tot Richard Rorty. Zij wisten het al: een verschil dat geen
verschil maakt, is er geen. En zodra het wonder plaats heeft gevonden – zodra we die haas in die tekening zien – lijkt het ons als een
fait accompli over te komen, alsof
wij er geen grip op hebben gehad,
alsof het een goddelijke interventie is geweest.
Religieus
Maar de onttovering van de wereld, zoals de socioloog Max Weber
die beschreef, heeft volgens De
Vries toch een lichtpuntje. De toenemende intellectualisering heeft
ervoor gezorgd dat toverij en magie, mythe en profetie uit ons wereldbeeld zijn verdwenen. Maar
dat is zeker niet het geval ‘voor de
plaats en de rol van het wonder,

wondergeloof en wonderdoeners’.
Sterker nog, betoogt De Vries, ‘in
een tijd van globale communicatie
en telkens nieuwere technologische media wordt dit (optische,
akoestische, misschien meer dan
louter ervaringsmatige) speciale
effect nog verder uitvergroot.’ Wonderen zijn niet op hun retour,
maar werpen zich juist in deze tijd
van technologisering steeds vaker
voor onze voeten.
Wonderen zijn ‘diep-pragmatische en metafysische fenomenen
ineen’, ‘de binnenwereld van buiten bezien’. Ze tonen ons - als wij
dat tenminste toestaan – het bijzondere, het totaal onverwachte,
alles wat wij meenden te weten bezien vanuit een compleet ander perspectief. En dat veranderde perspectief kán een vervolg krijgen,
zoals in de vorm van de uitverkiezing van de eerste donkere Amerikaanse president, zolang wij er
maar het wonder van inzien en vervolgens daar naar handelen.

Wonderen zijn
‘diep-pragmatische
en metafysische
fenomenen ineen’

TUSSENDENKEN
MARLI HUIJER EN ILRISH KENSENHUIS
Denker des Vaderlands Marli Huijer gaat als tussendenker maandelijks in gesprek met iemand van
haar eigen keuze. In deze hoedanigheid wil Marli Huijer de stemmen
van allerlei verschillende mensen
laten klinken.
Tekst en video: Noor Kuĳpers
In dit tweeluik gaat Marli Huijer in
gesprek met theatermaakster Ilrish
Kensenhuis. De aanleiding voor het
gesprek is het merkwaardige gesprek
dat de Denker des Vaderlands tijdens
zijn bezoek aan Nederland voerde
met filosoof Slavoj Žižek. Huijer:
‘Toen Žižek mij zag zei hij: “Ik hoop
dat je geen feminist bent, want ik ben
een Male Chauvinist Pig”.

‘Toen Žižek mij zag zei hij:
“Ik hoop dat je geen feminist bent,
want ik ben een Male Chauvinist Pig”

Daar zit je als interviewer, je weet dat
je 45 minuten met deze meneer moet
praten. In een flits dacht ik: dan maar
judo. Ik antwoordde: “Dat komt goed
uit, want ik ben een feminist bitch”.’
Tijdens het interview betoogde Žižek
dat verschillende culturen ten opzichte van elkaar afstand moeten houden.
Huijer: ‘Die afstand maakt het volgens Žižek mogelijk om gewoontes of
omgangsvormen te ontwikkelen om
binnen de vervreemding toch met elkaar samen te leven. Ik vraag me af of
het een goede strategie is om in termen van de ander te denken, om dat
wat ons onderscheidt als het andere
met een hoofdletter (Ander) op afstand te plaatsen.’
Žižek zette Huijer aan het denken
over vooroordelen en stereotyperingen. Ze dacht daarbij aan examens
die zij samen met zwarte theatermaakster en docent Kensenhuis afnam aan
De Haagse Hogeschool. Op een gegeven moment hield een student van
Marokkaanse afkomst een presentatie. Kensenhuis zei tegen de student:
‘Abdel, luister. Ik wil je vragen of jij

je bewust bent van de manier waarop
je presentatie over kan komen bij de
luisteraar. Je komt nogal streng over,
lacht weinig. Je hebt bovendien zware wenkbrauwen. Die wenkbrauwen
passen bij je etniciteit. Je moet je alleen realiseren dat als jij hier in Nederland ergens binnenkomt, mensen
vooral die wenkbrauwen zien. Ze denken: “Oh jeetje, een enge Marokkaan.” Maar je hebt prachtige tanden.
Dus? Jij moet lachen!’
Nu zitten Marli Huijer en Ilrish
Kensenhuis tegenover elkaar. Niet
om vooroordelen op de spits te drijven, maar om het verschil te bepalen
tussen vooroordelen op tafel leggen
om afstand tot elkaar te bewaren, of
vooroordelen op tafel leggen om die
afstand te overbruggen.

Een tweedelig artikel over het gesprek
tussen Marli Huijer en Ilrish Kensenhuis is eerder verschenen in Trouw.

‘Abdel, luister.
Nederlanders denken:
“Oh jeetje, een
enge Marokkaan.”
Maar je hebt
prachtige tanden.
Dus? Jij moet lachen!’

DE SCHULD VAN DE ALLESKUNNER
SLOTERDIJK EN MACHO OVER GOD, GEEST EN GELD
Tekst: Mark Leegsma
Als Joris Luyendijk de 'amorele denkwijze' die de bankenwereld beheerst
hekelt, docenten en studenten tegen
het 'rendementsdenken' van universiteitsbesturen in verzet komen en minister Ploumen een mediaoffensief
voert tegen de 'chloorkip', dan lijkt
het erop dat in Nederland de geest
uit de fles is. De algemene aanklacht
luidt dat intrinsieke waarde er niet
meer toe doet.
Als deze kwestie de geest betreft,
is het dan niet aan geesteswetenschappers om zich erover uit te spreken? In Duitsland pakten intellectuele zwaargewichten Peter Sloterdijk
en Thomas Macho de handschoen

op. De twee discussies die dat in
2012 en 2013 opleverde, zijn nu samengesmeed tot één 'gesprek' rondom een dubbele vraag: hoe kan het
dat financiële schulden zijn losgekoppeld van morele schuld en hoe
verhoudt deze ontwikkeling zich tot
het schijnbaar tegenovergestelde fenomeen van de terugkeer van het religieuze?

Alleskunner
Wie wil weten hoe een geesteswetenschappelijke benadering van actuele
thema's eruitziet, wordt op zijn wenken bediend. Nog voor het gesprek
goed en wel begonnen is, heeft Sloterdijk al gesteld dat 'we ideeën altijd ver
moeten zoeken, want het wezen van de
geest bestaat immers hierin dat hij het
vergezochte is'. Prompt maken we een

Wie wil weten hoe een geesteswetenschappelijke
benadering van actuele thema's eruitziet, wordt
op zijn wenken bediend.

pelikaanduik de middeleeuwen in, om
in de dan beoefende meditatieve technieken van zelfveronachtzaming de
oorsprong van de moderne mens als
alleskunner bloot te leggen.
Er volgt een vuurwerk van historische feiten en verrassende concepten
dat opbouwt naar het 'niets moet, alles kan', dat Sloterdijk en Macho als
hét kenmerk van moderniteit zien.
Wanneer de 'ontgrenzing' zich definitief van zijn oorsprong in vrome oefeningen losmaakt en 'voor zichzelf' verschijnt als de universele inwisselbaarheid van geld, is het hek van de dam.
Tot zover houden Sloterdijk en Macho
gelijke tred met grote voorgangers als
Marx en Adorno. Wat de huidige schuldencrisis en haar nasleep echter typeert, is dat het vertrouwen in geld als
zodanig afbrokkelt, waardoor het kapitalistische mechaniek hapert.
Appel
Het is daarom, menen de sprekers,
dat de schuldenontgrenzing gepaard
gaat met een verlangen naar een nieu-

we verankering van economische processen in een intrinsieke waarde die
deze processen overstijgt. Ziehier de
terugkeer van het religieuze. Of en
hoe een dergelijk verlangen zich laat
realiseren wanneer de verlichting de
weg terug naar metafysische fantasieën lijkt te versperren, is echter nog
de vraag. Tegen het einde van het gesprek oppert Sloterdijk dat 'de interesse voor religie in onze tijd misschien van een vromere houding getuigt dan de identificatie ermee'.
Juist de vaagheid van die 'interesse'
vangt het gevoel voor het vage, voor
datgene wat niet 'voorhanden' is,
voor een absolute mogelijkheid.
Dat betekent wel dat de schuldencrisis met een moreel appel op intrinsieke waarde verre van opgelost is; die
oplossing roept zelf vragen op. Zo
kent het gesprek tussen de heren Sloterdijk en Macho een open einde. En
dat is precies hoe een schitterende
geesteswetenschappelijke bijdrage aan
een actuele discussie de waan van de
dag kan doorbreken.

Een vuurwerk van
historische feiten en
verrassende concepten

DE VELE GODEN VAN SAMUEL IJSSELING
DE MAN DIE HET POSTMODERNISME NAAR DE LAGE LANDEN BRACHT

De redactie van iFilosofie polste
Samuel IJsseling of hij zin had om
zijn eigen boek, Denken en danken, geven en zijn, te recenseren.
Vijftig jaar na verschijning heeft
een auteur toch wel voldoende kritische distantie om dat te doen. IJsseling liet weten voor het plan te
voelen, maar helaas kwam het er
niet meer van. Hij overleed op 14
mei jongstleden.
Tekst: Erno Eskens
Voor buitenstaanders kwam zijn dood
toch nog onverwacht, omdat hij met
de jaren steeds gezonder leek te worden. Sinds hij gestopt was met roken,
ging het steeds beter met hem. De
dokter had hem verboden om nog langer te roken. Hij versleet meerdere

pakjes Belga-sigeretten per dag, zoveel dat hij kuchend en piepend door
het leven ging, en de paar honderd
meter van zijn Leuvense huis naar het
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
nog maar net kon bewandelen.

Zijn huis in Leuven stond vol met boeken. ‘Ze praten met elkaar’, vertelde hij
me eens. Geen enkel boek kan op zichzelf bestaan. Ze hebben elkaar nodig,
verwijzen naar elkaar en bouwen voort
op elkaars inhoud. Op zijn bureau

stond een oude typmachine met daarnaast een manuscript. IJsseling was
het type denker dat geen computer nodig heeft. Hij dacht eerst lang na en
schreef daarna pas zijn zinnen op. Hele boeken had hij in zijn hoofd. Het manuscript op zijn bureau had maar een
enkele doorstreping.
Husserl-Archief
IJsseling werkte als hoogleraar filosofie in Leuven en was hoofd van het
Husserl-Archief. Hij beheerde de erfenis van deze Duitse filosoof – dozen
vol geschriften in een alleen voor ingewijden leesbaar steno. Husserls werk
was tijdens de Tweede Wereldoorlog
Duitsland uitgesmokkeld. In de jaren
zeventig en tachtig was het Husserlarchief een trefpunt van jonge Franse
filosofen. Zo ontmoette IJsseling Emanuel Levinas, Jacques Lacan en
Jacques Derrida. Vooral met Derrida
raakte IJsseling goed bevriend. Hij besloot diens werk in het Nederlandse
taalgebied te introduceren. In de media werd hij daardoor gezien als de
man die het postmodernisme naar de
Lage Landen had gebracht.

Herontdekking van de
hermeneutiek
Net als Derrida bond IJsseling de
strijd aan met eenduidigheid. Volgens hen is alles in deze wereld meerduidig. Er is geen wet zonder overtreding, en geen goed zonder kwaad. Bovendien is alles multi-interpretabel.
Tegenover het discours van de eenduidige waarheid, bracht hij een
nietzscheaanse waarheid in stelling:
er is geen waarheid, alles is interpretatie, en hoe je precies interpreteert
hangt af van het verhaal waarin je
leeft. IJsseling specialiseerde zich in
de interpretatiekunde, de zogenaamde hermeneutiek. We leven in narratieven, stelde hij, en deze vertellingen vormen onze identiteit.
Hij zag de herontdekking van de
hermeneutiek als een terugkeer naar
de bakermat van onze cultuur. In het
oude Griekenland geloofde men im-

mers ook niet in één verhaal, niet in
één waarheid, niet in één conclusie.
Iedere god had een eigen en eigenzinnige kijk op de wereld. De schoonheid van deze polytheïstische levenshouding beschreef hij in Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen, zijn
eerste en nog altijd zeer lezenswaardige boek over de Griekse goden. Wereldbeelden horen vrolijk op elkaar
te botsen, stelde IJsseling, omdat in
die botsing de menselijke waardigheid verborgen ligt. Wie niet aan één
verhaal onderworpen is, kan tussen
de vertellingen door wandelen en het
leven vanuit meer perspectieven bekijken. In deze vrije wandeling is iets
van menselijke vrijheid te vinden;
een vrijheid die hij miste in het christendom. Eerder had hij al zijn priesterkleed neergelegd. Hij was opgeleid bij de Augustijnen, maar voelde
weinig voor het kloosterleven.

IJsseling werd gezien als de man die het
postmodernisme naar de Lage Landen had gebracht.

Heidegger
Zo’n vier jaar geleden was IJsseling
te gast in de ISVW-reeks Eminente
denkers. Tijdens het interview dat ik
toen met hem had, op video opgenomen, vertelde hij onder meer over
zijn liefde voor de retorica. We moeten wel van retorica houden, meende
hij, want we wonen in de taal. En tegelijk moeten we huiverige voor retorica zijn, want zoals een oude Griek
al zei: het woord is een machtig heerser. Ook zijn ontmoeting met Heidegger kwam in het interview ter sprake.
Als jonge filosoof trok hij naar het
Duitse plaatsje Todtnauberg om er
zijn grote held te ontmoeten. Heidegger woonde er in een boshut. Ze bespraken de erfenis van 2500 jaar filosofie, en nee, ze hebben het niet over
de oorlog gehad.
Het heeft iets moois dat IJsselings
eerste boek, het proefschrift over Heidegger, onlangs bij Vantilt opnieuw is
uitgegeven. Denken en danken, geven
en zijn geldt nog altijd als een van de
beste inleidingen op het werk van de
Duitse meester. En dat getypt op een
oude handtypmachine.

Denken en danken, geven en
zijn geldt nog altijd als een
van de beste inleidingen op
het werk van Heidegger.
En dat getypt op een oude
handtypmachine.

WIJSHEID REVISITED
ONDERWIJSHEID UIT DE 4E EEUW VOOR CHRISTUS
Tekst: Rogier van der Wal
Het gebeurt niet vaak dat een bestuursvoorzitter van een grote hogeschool zelf een boek publiceert. Maar
Kees Boele, hoogste baas van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN),
is dan ook een eigenzinnige bestuurder, die eerder al twee promotietrajecten heeft weten te voltooien, een in de
economie en een in de theologie. Nu
heeft hij de pen gegrepen om eens
een diagnose te stellen van wat hem
opvalt in zijn directe werkomgeving,
en wat daar in zijn ogen aan zou moeten gebeuren.
Zijn diagnose luidt: infobesitas. In
een overload aan informatie dreigen
mensen, niet alleen ouderen maar
ook op zich digitaal vaardige jongeren, te verdrinken. Het ontbreekt hen
aan criteria om de informatie op een
zinvolle manier te kunnen selecteren,

met als kwalijke gevolgen desoriëntatie, ‘kies-pijn’, aandachtstekort en verveling en ‘mentaalmoeheid’. Volgens
Boele heb je voor dat selecteren wijsheid nodig, en die zou het onderwijs
je bij uitstek moeten aanreiken. Van
goed onderwijs word je wijs, is de titel van het derde hoofdstuk, en Boele
pleit daarin voor een combi van logica, ethica en fysica (afgekort: LEF),
en voor gezagvolle docenten, als belangrijkste beïnvloeders van schoolprestaties. Filmklassiekers als Dead
Poets Society en Etre et avoir fungeren daarbij als inspiratie.
Boele schuwt onmodieuze stellingnames niet, zoals een pleidooi voor geheu-

gentraining (uit het hoofd leren) en
voor de klassieke welsprekendheid. Fysica krijgt een vrije, onorthodoxe invulling en omvat ook gymnastiek, muziek,
literatuur en beeldende kunst. De noodzaak van morele vorming is boven iedere twijfel verheven. Hij ziet echter een
vijftal belemmeringen: het postmodernisme, dat iedere pretentie de kop indrukt - waarmee hij overigens het postmodernisme wel tekort doet, maar dit
terzijde -, de dominantie van het informatieverwerkend denkmodel, de informalisering en infantilisering, het onderzoeksideaal (dat onderwijs naar het
tweede plan drukt) en vooral het alomtegenwoordige bedrijfsmatige denken.

Het ontbreekt jongeren aan criteria om de informatie
op een zinvolle manier te kunnen selecteren

Dat laatste leidt tot een prikkelend appel op leidinggevenden in het onderwijs om zelf ook uit een ander vaatje
te tappen, en te zorgen voor een inspirerende, veilige atmosfeer binnen de
eigen onderwijsinstelling, met aandacht voor de inhoud en voor de zelfstandigheid van de docent als professional. Precies die dingen die bovenaan
staan bij wat mensen motiveert om in
het onderwijs te werken. En een
school is geen organisatie maar een
institutie, die niet om management en
beheersing maar om (gedeelde) visie
en gedrevenheid vraagt.
Boele heeft een prettige, concrete
schrijfstijl en windt er geen doekjes
om. Zo doet hij niet mee met de modieuze ‘21st century skills’, vorig jaar nog
krachtig bepleit door de Onderwijsraad, maar zet er doodleuk de ‘4th century BC skills’ van Plato en Aristoteles
tegenover. De klassieken zijn in zijn
ogen nog springlevend en hebben ons
veel te zeggen en te bieden. Vandaar
de vele citaten van klassieke auteurs
waarmee de tekst doorspekt is.
Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen eind april in Zwolle

gaf Kees Boele voor een volle zaal uit
het hoofd een hoorcollege van ongeveer een uur naar aanleiding van dit
boek. Hij had daarbij geen powerpoint
of andere hulpmiddelen nodig om zijn
gehoor van A tot Z te boeien. Dat deed
me denken aan een jaarcongres van de
Vereniging van Nederlandse Universiteiten VSNU van een jaar of tien geleden, waar Frits van Oostrom was uitgenodigd om het ‘college van de toekomst te geven’. Wie modernistische
snufjes verwacht had kwam bedrogen
uit: Van Oostrom hield een overtuigend pleidooi voor de meester-gezelre-

latie en voor meer verbindingen tussen
onderwijs en onderzoek. Ook dat was
dwarsdenken van de positieve soort:
niet om aandacht te trekken of getapt
te zijn, maar om vanuit een oprechte
intentie te pleiten voor tegendraadse,
onmodieuze maar inhoudelijk goed te
verdedigen denklijnen en veranderacties. Boeles boek is verrassend, verfrissend en tegelijk heel nuchter en downto-earth, en zoals hij zelf ook aangeeft,
in de kern beslist breder toepasbaar
dan in het (hoger) onderwijs alleen.
Nu eens zien of de handschoen wordt
opgepakt, en waar dat toe kan leiden!

SIGNALEMENT

Profanaties
In de grotendeels geseculariseerde
wereld van vandaag hebben we profanatie of heiligschennis harder nodig
dan ooit. Deze stelling verdedigt de
invloedrijke Italiaanse filosoof Giorgio Agamben in deze prachtige verzameling essays. Steeds weer laat hij
zien hoe wij worden omringd door
voorwerpen en praktijken die op 'sacrale afstand' van ons staan. Alleen
door een daad van profanatie kunnen wij deze afstanden overbruggen
en weer vrije mensen zijn.

Oorsprong & vrijheid
Na zich meer dan twee millennia
lang alleen te hebben laten leiden
door de maatstaf van rationaliteit
nemen filosofen aan het einde van
de negentiende eeuw de beleving,
de volte van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt.
In dit essay overdenkt Gerard Visser de betekenis ervan voor ons
begrip van vrijheid, uitgaande van
de intuïtie dat een wezen vrij is
wanneer het in zijn element is.

De opstand van de massamens
In zijn hoofdwerk De opstand van
de massamens (1930) doordenkt
Ortega in welke richting onze democratische maatschappij zich
zou kunnen ontwikkelen. Hij ziet
een groeiende rol van de massacultuur, een overwaardering van
de overheid, een falende elite en
een bevolking die vooral tevreden
is met zichzelf. Eerste integrale
Nederlandse editie, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Diederik Boomsma.
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ISVW AGENDA
ZOMER 2015
juli:
29 juli
29 juli – 2 aug

De tao van alle dingen
Filosofie en levenskunst

augustus:
5 aug – 9 aug
5 aug – 9 aug
12 aug – 16 aug
12 aug – 16 aug
12 aug – 16 aug
17 aug – 19 aug
17 aug – 21 aug
17 aug – 21 aug
19 aug – 23 aug
19 aug – 23 aug
24 aug – 28 aug
24 aug – 28 aug

Prousts A la recherche du temps perdu
Kierkegaard: het individu is de waarheid
Homo Creator: de scheppende mens
Grote denkers over geluk
Grote denkers over emotie
Bildung en de omgang met radicalisme
Uit je dak! Extase in de modern filosofie
Muziek ervaren
Socratisch gesprek
De mens als koorddanser
Vier gerechtelijke dwalingen
Maak je favoriete speech!

Bekijk het gehele cursusaanbod van de ISVW

EXTASE IN DE MODERNE FILOSOFIE
In de ISVW-summerschool Uit je dak! Extase in de moderne filosofie nemen Laurens ten Kate en Wouter Kusters u mee
op een filosofische zoektocht naar extase

Mensen gaan zichzelf graag te buiten. Maar dat is moeilijker in deze
tijd waarin we onze integriteit en
identiteit willen beschermen en bewaken. Het moderne mensbeeld veronderstelt dat we ons door zelfcontrole en zelf-management afschermen van de ander en de buitenwereld. Waar en hoe is er nog plaats
voor extase? Het lijkt of alle moge-

lijkheden tot ontsnapping ‘naar buiten’ gedoemd zijn te falen. Maar, zo
analyseert de filosoof Charles Taylor, tegelijkertijd zit het individuele
streven naar extase zelf al voorgebakken in de moderne cultuur. De
moderne mens zit in een dilemma:
men heeft een ‘gebufferde’ identiteit en een ‘poreuze’ identiteit. In
de ene sluit men zich af voor extase,

in de andere zoekt men haar juist
op. Er komen nog veel andere vragen in Uit je dak ter sprake, zoals:
is extase per definitie een tijdelijk
fenomeen, als een bal aan een elastiek dat ver uit kan rekken, maar
toch weer zijn oorspronkelijke vorm
krijgt op den duur? Of kunnen extatische ervaringen en bewegingen leiden tot onomkeerbare transformaties? En hoe zit het met de gewelddadige aspecten van extase, van opstootjes en vandalisme tot religieuze en politieke terreur?
in al haar vormen.
Lees meer over deze summerschool
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iFiloselfie
Welk boeken snappen we
nog niet, maar zouden we
wel willen begrijpen?

Erno:
Elemens d'Ideologie
Claude Destutt de Tracy
Sjimmie:
Philosophical Investigations
into the Essence of Human Freedom
F.W.J.Schelling
Conny:
Deutsche Predigten und
Traktaten
Meister Eckehart
Mark:
Anti-Oedipus
Guattari & Deleuze
Thomas:
Gundlinien der
Philosophie des Rechts
G.W.F. Hegel

