


Intro

    Meedenken of tegendenken, dat is het thema van dit eerste nummer   
van i-Filosofie. Moeten filosofen kritische eenlingen zijn, die vanuit de kantlijn de 
samenleving proberen bij te sturen, of is het juist zaak om met de filosofische 
gereedschapskist in de hand met burgers en politici mee te denken. Hans Ach-
terhuis is een tegendenker, René Gude is een meedenker.                               
In dit nummer een debat tussen deze oude en nieuwe Denker des Vaderlands. 
Verder in dit nummer de forensische filosofie van Ton Derksen, de Fenomenolo-
gie van Hegel, een lezing van Martha Nussbaum over nieuwe religieuze intole-
rantie en nog veel meer. 
     
     Erno Eskens, hoofdredacteur



Dag van de filosofische praktijk

Steeds meer filosofen openen een filosofische praktijk waar mensen terecht kunnen 
voor een goed gesprek over gezonde levensproblemen. Om de stap naar de filosoof wat 
kleiner te maken en de filosofische praktijk wat meer bekendheid te geven, bieden ISVW 
en het Gilde van de filosofisch practici u op zaterdag 24 augustus de gelegenheid om 
vrijblijvend proefgesprekken te voeren met de filosofen. Vanaf 14.00 uur is iedereen 
welkom. Toegang gratis. Aanmelden wel verplicht: reserveringen@isvw.nl 

Henk Oosterling wint Van Praagprijs 

Met een combinatie van filosofie, kookles en de Japanse vechtsport kendo weet filosoof 
Henk Oosterling jongeren in een Rotterdamse achterstandswijk te enthousiasmeren om 
iets van hun leven te maken. Mede daarom ontving hij 21 juni de Van Praagprijs van het 
Humanistisch Verbond. Juryvoorzitter Daan Roovers: "Voor Henk Oosterling is filosofie 
een praktijk: hij maakt keuzes en engageert zich diepgaand met één van de moeilijkste 
problemen van deze tijd: hoe maak je van een groep van honderdduizenden individuen 
één samenleving?"

Essaywedstrijd voor scholieren

Naast de jaarlijkse Nationale Filosofie Olympiade komt er dit jaar een tweede 
essaywedstrijd voor filosofiescholieren. Op zaterdag 12 oktober buigen de scholieren 
zich bij de ISVW over het thema Europa. De vijf winnaars mogen hun Engelstalige essay 
op 6 november in het Paleis op de Dam aanbieden aan de Duitse topfilosoof         
Jürgen Habermas.

Nieuws
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Jürgen Habermas, foto: Wolfram Huke (CC)
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Hans Achterhuis neemt afscheid als DDV en introduceert zijn opvolger 
René Gude. Utrecht, 17 mei 2013.

Van 		
tegendenken 
naar meedenken: 
de oude en       
de nieuwe Denker 
des Vaderlands  
in debat.

Van Hans 
Achterhuis naar 
René Gude.

 Meedenken 
tegendenkenof



p 23 mei droeg de eerste Denker des Va-
derlands Hans Achterhuis het stokje over aan 
zijn opvolger, René Gude. De komende twee 
jaar gaat die ons prikkelen om over alledaagse 
en maatschappelijke kwesties filosofisch te 
denken. Hij wil dat doen door met ons mee te 
denken. Zijn voorganger Achterhuis noemde 
zichzelf een tegendenker. Wat Achterhuis daar-
onder verstaat, is te lezen in Tegendenken, een 
noodzaak in het publieke debat, een bundel 
met interviews met Peter Henk Steenhuis. Te-
gen het vaak instinctieve gevoel van mensen 
om direct te handelen stelt de filosoof vragen 
die de kwestie alleen maar ingewikkelder ma-
ken, maar de kans op meer gefundeerd hande-
len vergroten. Achterhuis mengt zich dan ook 
graag in het debat over internationale conflic-
ten.

In zijn boek Stand-up filosoof geeft René Gude 
ons een voorproefje van zijn aanpak. Bekijk je 
de inhoudsopgave van zijn boek, dan stelt Gu-
de graag de waaromvraag. Als filosoof wil hij 
graag met ons in gesprek over ‘waarom taal 
onze glorie en onze misère is’, ‘waarom het 
niet de ander is die jouw leven verziekt, maar 
jijzelf’, of, als het over de liefde gaat, ‘waarom 
Romeo & Julia geen geschikt rolmodel zijn’. 
Het ziet ernaar uit dat de nieuwe Denker des 
Vaderlands met ons gaat meedenken over be-
grippen die de basis van ons alledaagse be-
staan vormen (ambitie, religie, ondeugden) en 
dat zijn aanpak dicht bij die van de Griekse filo-
soof  Socrates staat. Eén woord lijkt voor Gude 
al voldoende om filosofisch de mouwen op te 
stropen. Het verslag van de bijeenkomst ter 
gelegenheid van de overdracht laat zien wat 
ons de komende twee jaar te wachten staat.

Abdicatie DDV
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Abdicatierede   
Hans Achterhuis

Typ hier om tekst in te voeren

klik hier voor vimeo-video

https://vimeo.com/68137240
https://vimeo.com/68137240


Het antwoord van Gude

klik hier voor vimeo-video
Stand-up filosoof	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stel René Gude een vraag en hij geeft origineel antwoord vol humor en filosofische wijs-
heid. Het maakt Gude tot misschien wel de meest spraakmakende Nederlandse filo-
soof van dit moment. Hij maakt deel uit van filosofisch elftal van Trouw, geeft lezingen 
op Lowlands, spreekt in filosofische cafés, treedt op bij TEDx en schrijft vaak in Filoso-
fie Magazine, het tijdschrift waarvan hij hoofdredacteur was voordat hij als directeur bij 
Internationale School voor Wijsbegeerte aantrad. En hij heeft nog maar één been. Voor 
Stand-up filosoof vuurde Wilma de Rek, journalist van de Volkskrant, honderden vragen 
af op René Gude. Ze gaan over leven, liefde, cynisme, kennis, aardigheid, de ander, de 
naderende dood, de (on)tembare ziel, diep-menselijke emoties en veel meer.                    
Uitgever: ISVW-Uitgevers, 2013. 

https://vimeo.com/68478394
https://vimeo.com/68478394


Tegen-Denken 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Voortdurend in discussie, niet alleen met anderen maar ook met zichzelf, onderzocht Denker 
des Vaderlands Hans Achterhuis de grote vragen van deze tijd. Wat doen we met de 
maatschappelijke schade die de financiële sector heeft aangericht? En is geweld 
gerechtvaardigd om een betere wereld te realiseren, bijvoorbeeld in Syrië of Afghanistan? Stemt 
het belang van professionals in de zorgsector wel overeen met dat van de patiënt? En gaat ons 
gedemocratiseerde onderwijssysteem niet ten koste van de uitblinkers die ons land zo hard 
nodig heeft? Over deze en andere vragen ging Hans Achterhuis de afgelopen twee jaar 
diepgaand in gesprek met Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis. Daarvan is Tegen-denken de 
schriftelijke neerslag. Er moeten altijd 'tegendenkers' zijn, luizen in de pels van links en rechts. 
Uitgever: Lemniscaat, 2013.



Meer beelden van de abdicatie 23 mei 2013.



Ton Derksen

Opnieuw fileert Ton Derksen de bewijsvoering van het Openbaar 
Ministerie, deze keer met betrekking tot de zaak Olaf H.

Verkeerde 
plaats, 
verkeerde tijd. 
De zaak    
Olaf H.

forensische- 
filosofie



et boek Verkeerde plaats, verkeerde tijd van prof. dr. Ton 
Derksen dat ISVW uitgevers dinsdag 28 mei bij de Internatio-

nale School voor Wijsbegeerte aan de media presenteerde, lijkt 
een vreemde eend in de bijt van een uitgeverij die zich vooral 
op filosofische werken concentreert. Maar Derksen hoort wel 
degelijk in het fonds van ISVW. Als hoogleraar hield hij zich met 
wetenschapsfilosofie bezig. Waarheidsvinding en argumentatie-
leer zijn thema’s waarin hij dus gespecialiseerd is en die ook bij 
de rechtsvoering van groot belang zijn. De wetenschapsfilosofi-
sche benadering zoals Derksen die bij strafzaken toepast, kun 
je als een nieuwe loot aan de boom van de praktische filosofie 
opvatten. Al eerder had Derksen succes met zijn benadering 
van juridische kwesties. Hij speelde een belangrijke rol bij de 
herziening van de veroordeling van Lucia de B. en publiceerde 
over de Deventer moordzaak Leugen over Louwes, dat ook 
door ISvW-uitgeverij werd uitgegeven. 

Bij alle juridische zaken waarin Derksen zich mengde, is zijns 
inziens sprake van onzorgvuldig denken en slordig argumente-
ren. Uit die zaken blijkt hoe gemakkelijk we ons bij het zoeken 
naar de waarheid kunnen vergissen. We kijken en denken ver-
keerd, zien patronen waar ze niet zijn, en hebben de neiging in 
een tunnelvisie te belanden. Bij de veroordelingen die daarvan 
het gevolg zijn, zijn dan de nodige vraagtekens te plaatsen. 
Voor Olaf H. is het gebrek aan een goede argumentatie bij zijn 
rechtsprocedure wel heel erg wrang: hij werd tot een levenslan-
ge gevangenisstraf veroordeeld. In Verkeerde plaats, verkeerde 
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tijd        bekijkt Derksen de juridische gang van zaken bijzonder kri-
tisch en betwijfelt de juridische procedure.  

Olaf H. koopt een tweedehands BMW bij een handelaar in Sittard. Hij 
wil de ware prijs van de auto verborgen houden voor zijn ex-vrouw. De 
autoverkoper gaat akkoord met een lagere prijs op de factuur. Terwijl 
de papieren in orde worden gemaakt, gaat de nieuwe autobezitter 
naar het toilet in het naastgelegen woonhuis. Dan klinken er schoten. 
Olaf H. verstopt zich en ontdekt even later dat de autohandelaar en 
diens vrouw dood zijn. Ook de kleindochter van de autohandelaar ligt 
op de grond. Ze blijkt later nog te leven. Olaf is in shock, rent het pand 
uit, maar wordt, in tegenstelling tot de schutter, op de plaats van het 
delict gezien. De rechter acht hem onder andere schuldig aan de twee-
voudige moord en geeft hem levenslang. Want hoe aannemelijk is het 
verhaal van Olaf H. over die mysterieuze schutter? 

Derksen veegt in zijn boek de vloer aan met de argumenten op grond 
waarvan Olaf H. veroordeeld werd. Welke moordenaar laat nu voor hij 
een moord pleegt zijn naam en adres op een kwitantie achter? vraagt 
hij zich af. Welke waarde moeten we hechten aan de getuigenis van de 
neergeschoten kleindochter waarop de rechter het vonnis vooral ba-
seert? In een boeiend en doorwrocht wetenschappelijk betoog van on-
geveer 300 pagina’s weet Derksen ons ervan te overtuigen dat in de 
rechtsgang in de zaak tegen Olaf H. de nodige denkfouten zitten. Derk-
sen gaat zelfs verder: Olaf H. is ten onrechte veroordeeld van twee 
moorden die hij niet heeft gepleegd.

Waarheidsvinding is ook het thema van de vijfdaagse Summerschool 
die Ton Derksen vanaf 26 augustus bij de ISVW verzorgt. De video 
over de presentatie van Verkeerde plaats, verkeerde tijd is een mooie 
introductie tot het wetenschapsfilosofisch denken en tot de manier 
waarop filosofie bij een concrete kwestie bruikbaar is. 
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Ton Derksen licht de PD (plaat delict) toe.

klik hier voor meer informatie over Ton Derksens summerschool Waarheidsvinding

http://www.isvw.nl/activiteit/2013-120/
http://www.isvw.nl/activiteit/2013-120/


’
‘       Mijn vraag is niet: Is er een gruwelijke misdaad gepleegd?      
Mijn vraag is: wie heeft die gruwelijke misdaden gepleegd? 
Is dat Olaf of is dat iemand anders?
Olaf heeft alles gedaad wat hij zou kunnen doen om zijn 
onschuld te bewijzen. Het enige manco is dat hij de dader niet 
kan aanwijzen. (Maar dat kan de politie ook niet).

Ton Derksen geeft persconferentie over Verkeerde plaats, verkeerde tijd. ISVW 28 mei 2013.

klik hier voor vimeo-video

https://vimeo.com/68478394
https://vimeo.com/68478394


 ‘Meneer de rechter, ik was in de buurt, maar ik heb het niet gedaan. Dat was 
iemand anders. Niemand heeft hem gezien, maar hij heeft wel geschoten’. De 
wetenschappers Ask en Granhag meenden dat dit alternatieve scenario hun 
proefpersonen aan het twijfelen zou brengen. En inderdaad, hun studenten-
proefpersonen werden minder zeker van hun zaak. De politie-proefpersonen 
daarentegen bleven even sceptisch tegenover de verdachte staan. Dit verbaas-
de de wetenschappers. Wat ze kennelijk niet wisten, is dat je met zo’n rotsmoes 
niet bij de politie aan hoeft te komen. Dat mystery-schutter-verhaal kennen ze 
inmiddels wel. Dat is geen reden tot twijfel, het is juist een extra bewijs dat de 
verdachte de dader is.

Mystery schutters duiken steeds vaker op in verhalen van verdachten. Na de 
Schiedammer parkmoord is overal in bijscholingscursussen uitgelegd hoe be-
langrijk alternatieve scenario’s zijn en zo’n mystery schutter geeft de verdachte 
een ideaal alternatief scenario. De kans op weerlegging is gering. Die mystery 
schutter is niet voor niets een mysterie. 

Vanuit het perspectief van de politie is er echter alle reden om het verhaal van 
de mystery schutter te wantrouwen. Het politie-scenario met de verdachte als 
dader past goed bij al het moeizaam verkregen bewijsmateriaal, behalve dan bij 
die uitvlucht van de verdachte. Daarentegen komt in de ogen van de politie de 
verdachte met niet meer dan een loos verhaal, waar bij nadere beschouwing 
veel tegen pleit. (1) De verdachte heeft zelf een heel groot belang bij zo’n myste-
ry schutter. Daar zonder kan hij een lange gevangenisstraf verwachten. (2) De 
toevoeging van zo’n mystery schutter is ook nog eens risicoloos voor de ver-
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Ik heb het 
niet gedaan.

Dat was iemand 
anders. 

voorpublicatie
‘Meneer de rechter, ik was in de buurt, 

maar ik heb het niet gedaan.                  
Dat was iemand anders. Niemand heeft 

hem gezien, maar hij heeft wel 
geschoten’.



dachte. Het bestaan van de mystery schutter kan wellicht niet bewezen 
worden, maar het is vaak even moeilijk om zijn bestaan uit te sluiten. Ver-
der (3) is het wel heel toevallig dat uitgerekend op dat moment een myste-
ry schutter op de PD zou verschijnen. 

Mystery schutters zijn een schaars goed. En ten slotte (4) is de verdachte 
hoe dan ook de enige die op de juiste tijd op de plaats delict is gezien.

De verdachte die met een mystery schutter aan komt zetten, vindt een 
getergde politie en een resoluut OM tegenover zich. De eerste indrukken 
bestempelen hem meteen tot dader. Er is weinig geduld om verder te zoe-
ken. De officier in de zaak Olaf Hamers demonstreerde dit met een zeer 
mager requisitoir (geen argumentatie, alleen een opsomming van citaten 
uit het dossier). Tijd voor twijfel was er in Olafs zaak evenmin, want, zoals 
de officier de rechtbank vertelde, ’de bewijsmiddelen tegen verdachte wa-
ren er al allemaal op het moment dat hij zich na drie dagen schuldbewust 
meldde bij de politie’. De positie van de verdachte die zich als bewijs van 
zijn onschuld op een mystery schutter beroept, is daarom delicaat. Ook 
al lijkt zijn positie op het eerste gezicht onaantastbaar, met de vier zojuist 
genoemde belastende argumenten lijkt een veroordeling moeilijk te ontlo-
pen. Dat stemt overeen met de praktijk.

Olaf is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Als verdachte 
heeft hij gedurende al zijn drieëndertig verhoren ontkend en hij ontkent 
nog steeds. Dat kan hardnekkigheid zijn, het kan ook op onschuld dui-
den. Hoe kun je je onschuld bewijzen wanneer er een dader is die geen 

sporen nalaat en jij als enige persoon op de PD bent gezien? Is dat niet 
te toevallig? Maar je kunt je ook afvragen: Hoe zou ik mijn onschuld in 
zo’n situatie kunnen bewijzen? Welke argumenten zouden de officier van 
justitie wèl overtuigen wanneer hij, en niet Olaf, als enige persoon op de 
PD was gezien?

De zaak trok mijn aandacht omdat Olaf een kwartier voordat de tweede-
hands autohandelaar was vermoord, met die autohandelaar op het post-
kantoor de auto had laten overschrijven en bij die gelegenheid zijn naam 
en adres had laten registreren. Verder werd in de bureaula van de auto-
handelaar de door beide partijen getekende verkoopbon aangetroffen, 
met ‘voldaan’ erop, en ook weer met Olafs naam en adres. Is dat niet ont-
lastend? Hoe zou een moordenaar zo stom kunnen zijn? Wat voor soort 
argument is dat? Hoe sterk is een dergelijk argument? Geldt dat argu-
ment nog wel, wanneer je als enige op de PD bent gezien?

Aldus lag er voor mij als wetenschapsfilosoof de vraag ‘Wat kun je nog 
als argument aanvoeren als je als enige op de PD bent gezien en er van 
de vermeende dader geen sporen zijn gevonden?’ De beantwoording 
van die theoretische vraag drong, omdat een antwoord direct relevant is 
voor de beantwoording van een andere, praktische vraag: ‘Heeft Olaf de 
moord gepleegd of was hij als koper van een auto op de verkeerde plaats 
op de verkeerde tijd? Dit boek beoogt op beide vragen een antwoord te 
geven. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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DE ZAAK OLAF H. klik hier voor meer informatie over dit boek

Slotbeschouwing

Drie gruwelijke daden

... Als enige op de PD gezien zijn is zeker belastend, en de te toevallige bin-
nenkomst van een mystery schutter lijkt ook belastend. In de formulering van 
de politie: zo’n verdachte heeft wel iets uit te leggen. De verdachte, indien 
onschuldig, is hiermee serieus in de problemen, want hij kan het niet uitleg-
gen, zo lijkt het. Hij was op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd.

Het beroep op een mystery schutter is verdacht, maar tegelijkertijd kunnen 
we niet uitsluiten dat zo nu en dan een mystery schutter als een soort dwaal-
gast langskomt. Sterker, mystery schutters moeten voorkomen, ze zijn er el-
ke keer wanneer een schutter zich ongezien uit de voeten weet te maken en 
een omstander bij een moord op de PD gezien wordt.

En de komst van een mystery schutter is weliswaar vaak toevallig, maar daar-
om is die komst nog niet te toevallig, in de zin van: niet geloofwaardig. Welis-
waar is het zeer toevallig dat een mystery schutter net tijdens Olafs bezoek 
bij Jo verschijnt, maar het behoeft geenszins toevallig te zijn dat de mystery 
schutter op dat moment binnenkomt of dat hij speciaal bij Jo verschijnt. De 
schutter had het bijvoorbeeld op Jo of zijn geld gemunt. Deze overwegingen 
openen de twijfel of de verdachte wel de dader is, ook al irriteert die twijfel.

De argumenten

Er zijn twee valide manieren om hier de twijfel weg te nemen: (1) toon aan dat de 
mystery schutter niet kan bestaan, (2) toon direct aan dat Olaf wel de schutter is. 
De rechtbank heeft zich gericht op een non-existentie bewijs van Olafs mystery 
schutter. Als die schutter had bestaan, had hij op zijn vlucht gezien moeten wor-
den. Maar niemand is gezien. Die schutter bestaat dus niet. Dit is een afdoend argu-
ment, tenminste als de premissen correct zijn. In hoofdstuk twee heb ik geargumen-
teerd dat er wel degelijk een onbewaakte entree en een onbewaakte uitweg was, 
meerdere zelfs, waarlangs een mystery schutter ongemerkt binnen kon komen en 
waarlangs hij ongemerkt kon vertrekken. De twijfel blijft bestaan. De mystery schut-
ter blijft mogelijk. Zijn bestaan is niet bij voorbaat uitgesloten.

http://www.isvw.nl/product/verkeerde-plaats-verkeerde-tijd/
http://www.isvw.nl/product/verkeerde-plaats-verkeerde-tijd/


Het hof kiest de andere weg, een direct bewijs van Olafs betrokkenheid. Olafs com-
pagnons hebben de avond voor de moorden een pistool in Olafs handen gezien en 
ook Audrey ziet Olaf met een pistool, en nog wel op de PD, vlak voordat de moor-
den zijn gepleegd. Deze argumenten zouden formidabel zijn, indien het waar was 
dat de compagnons Olaf op de avond tevoren met een pistool in zijn handen had-
den gezien en Audrey zich correct herinnerde dat Olaf een pistool uit zijn zak haal-
de. In hoofdstukken 3 en 4 argumenteerde ik dat we alle reden hebben om Cor en 
Rob niet te geloven. Ook de herinnering van Audrey is onbetrouwbaar, hoe oprecht 
ze ook zelf is. De twijfel blijft overeind.

De politie probeerde langs een indirecte lijn Olaf aan de daad vast te pinnen: Olaf 
had geen geld, hij had dringend een auto nodig, en een tweedehands autohande-
laar geeft niet zo maar een auto weg. Olaf zal derhalve de autohandelaar met zijn 
pistool gedwongen moeten hebben tot het tekenen van de verkoopbon, maar deze 
transactie is, zo meent de politie, uit de hand gelopen. Dat gelooft ook de officier. 
We hebben echter gezien dat er alle reden is om te denken dat Olaf meer dan ge- 
noeg contant geld had voor zijn aankoop. Hij kon bovendien een auto lenen. Moor-
den was het stomste wat hij kon doen: de te voorziene uitkomst was uitsluitend 
verdriet en misère voor hemzelf, maar ook voor Atena en zijn zoontje, en dan laat ik 
buiten beschouwing dat Olaf volgens al zijn vrienden ruzies en fysiek geweld meed 
en dat we geen enkele reden hebben om te denken dat hij vaardig met een pistool 
kon omgaan. (Dat hij doden zelf moreel onaanvaardbaar vond, maakt, komende 
van een verdachte, geen indruk in de strafrechtscontext).

Daarnaast zijn nog zes andere belastende argumenten de revue gepasseerd. Geen 
één bleek steekhoudend. Een serieuze poging om een sterk belastend argument te 
vinden is echter niet risicoloos. We hebben gezien dat enkele van die pogingen in 
sterk ontlastende argumenten transformeerden: Olaf had dus wel geld om een auto 
te kopen, Olaf had dus kennelijk geen (situatie)motief om te moorden. Inmiddels is 
de twijfel over Olafs vermeende daderschap serieus. Er resteert niets dan dat hij op 
de verkeerde tijd op de verkeerde plaats gezien is. En er staat al veel tegenover, 
onder andere het besef dat een moord precies op het tegendeel zou uitlopen van 
wat hij wenste te bereiken. Dit besef moge niet tot de officier zijn doorgedrongen. 
Dat is echter geen reden om te denken dat het Olaf ontgaan is. Je moet wel geheel 
geblindeerd zijn om het niet te zien. In hoofdstuk 6 zijn daar nog eens twee zware 
ontlastende argumenten bij gekomen: van de negen eigenschappen van de schut-
ter zijn er zeven die Olaf niet heeft, en zijn gedragingen op de kritieke dag zijn voor

het overgrote deel onaannemelijk vanuit het Olaf-schutter-scenario en juist aanne-
melijk en zeer aannemelijk vanuit het onschuldscenario. De meest aansprekende 
subargumenten zijn hier Olafs postkantoorbezoek met het laten registreren van zijn 
eigen naam en eigen adres en de verkoopbon in de la van Jo’s bureau. Dit bezoek 
en deze bon zijn volstrekt onaannemelijk vanuit het Olaf-schutter-scenario, maar 
geheel aannemelijk vanuit het onschuld-scenario. De bijpassende likelihood verhou-
dingen zijn zeer ontlastend voor Olaf.

Hoe kan het zijn dat Olaf ooit is veroordeeld?

De OMkering

De grote boosdoener is mijns inziens de OMkering: in plaats van naar de feiten te 
kijken zoals ze er lagen, werden de feiten vanuit de vooronderstelling dat Olaf de 
dader was, geherinterpreteerd. In het proces was Olafs daderschap voor de politie 
en het OM niet iets dat ter discussie stond, het was een gegeven, een 200% zeker-
heid. Alles wat Olaf te zijner ontlasting aanvoerde, werd vanuit het scenario van poli-
tie en OM, het Olaf-schutter-scenario, geherinterpreteerd, en in het licht van die vas-
te overtuiging ligt dan steeds de schuld bij hem. Ik geef een handvol voorbeelden.

“Olaf had geld om te betalen!” — Indien dat zo zou zijn, heeft hij dat geld ook weer 
gestolen. Dat geld lag niet meer bij Jo en het geld is later ook niet ergens anders 
gevonden (de politie).

“Olaf had geen pistool, zegt iedereen!” — Dat zeggen zijn vrienden, maar die wisten 
ook niet van de Gamma-insluiting (de officier).

“Olaf was een vreedzaam type!”— Olaf was ten einde raad. Hij heeft uiteindelijk in 
wanhoop op het moment dat het net niet meer anders kon, een daad verricht, een 
extreme daad’ (de officier). Het was een ‘vertwijfelde poging om toch te doen wat 
hij van plan was om te gaan doen’ (de brigadier).

“Olaf heeft geen schotrestanten op zijn kleren!”— Dan heeft hij kennelijk zijn kleren 
gewassen (de politie).

 “Er zitten geen schotresten in de auto!”— Die hoeven er niet in te blijven zitten. En 
soms zijn er sowieso geen schotresten’ (de politie).



“Er lag een verkoopbon met zijn naam in de la van Jo. Een moordenaar afficheert 
zich niet op zo’n manier!” — Olaf was in paniek, hij heeft de bon laten liggen.

“Hij heeft nooit andere mensen ontweken!” — Olaf heeft tot het eind gehoopt dat 
hij niet hoefde te schieten. Hij schiet op het allerlaatste moment (de officier).

“Olaf kon niet schieten!”— Dat is wat hij zegt, hij zat wel op een schietvereniging (de 
brigadier). Hij had gewoon geluk (de officier). 

Op zo’n manier is een zaak snel rond. De officier formuleert het onomwonden in 
zijn verder cryptische en o zo magere requisitoir: ‘De bewijsmiddelen tegen verdach-
te waren er al allemaal op het moment dat hij zich schuldbewust meldde bij de poli-
tie’. Bedenk hier dat de officier levenslang heeft geëist. Kon dit vanwege het ge-
bruik van de OMkering ongestraft gebeuren?

Stel de officier stond in Olafs schoenen

We zagen zojuist het soort antwoorden dat de politie en het OM hebben gegeven. 
Misschien niet al te fraai, maar je kunt een verdachte die als enige op de PD is ge-
zien, een dubbele moordenaar, toch niet vanwege zulke details laten wegkomen! 
De samenleving moet beschermd worden, het rechtsgevoel moet worden hersteld. 
Het is verhelderend om de rollen eens om te draaien en je zelf eens in de situatie 
van Olaf te verplaatsen. Stel dat jij als enige op de PD gezien bent en we gaan even 
van je onschuld uit. (Dit laatste klinkt mij al vervelend in de oren). Hoe zou je je on-
schuld kunnen bewijzen, wanneer we de politie en de officier dit type tegenargu-
menten gunnen? Of concreter, wat zou de officier als burger kunnen zeggen om 
zijn onschuld te bewijzen, wanneer hij een soortgenoot als tegenspeler had?

“De officier kan niet goed genoeg schieten?”— Dat zeggen zijn vrienden, maar hij is 
wel als enige op de PD aangetroffen. Kennelijk kon hij wel schieten.

 “De officier had geld om te betalen!” — Dat zegt hij, maar dat geld is er niet meer!

“Hij heeft geen pistool!” — Dat zegt hij. Hij kon er hoe dan ook gemakkelijk aan ko-
men. Een pistool kon hij eventueel lenen van de brigadier.

“De brigadier ontkent dat”. — Ja, ja, wie gelooft dat nou! Heeft de brigadier mis-
schien ook een deel van de buit gekregen?

“Dat geld is nooit gevonden, ook al is gekeken naar nieuw geopende rekeningen!” 
— De officier is niet achterlijk! Dat geld heeft hij al lang goed ondergebracht.

Kortom, ‘de bewijsmiddelen tegen de officier waren er al allemaal op het moment 
dat hij zich verontwaardigd meldde bij de politie’. Is het nu de officier die levenslang 
moet zitten?

En zo kunnen we doorgaan op z’n OM’s. Het is een onderhoudend gezelschaps-
spel, onderhoudend behalve wanneer je als onschuldige op de verkeerde tijd op de 
verkeerde plaats bent. Het is opmerkelijk hoe gemakkelijk je dit spelletje kunt spe-
len, tenminste zolang je de OMkering voor een serieus argument houdt. Is het een 
kwestie van geluk dat de officier niet op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats 
was? En heeft Olaf pech?

Als enige gezien en toch onschuldig

Hoe kun je in zo’n situatie waar je als enige op de PD bent gezien en de mystery 
schutter geen sporen heeft nagelaten, je onschuld verdedigen? Dit was de vraag 
die ik mij als wetenschapsfilosoof aan het begin van dit boek stelde. Hier vat ik de 
antwoorden samen.

Weliswaar zijn er geen sporen van de dader en is zijn naam onbekend, maar we 
kennen wel een negental eigenschappen van de dader. We kunnen die eigenschap-
pen met de eigenschappen van Olaf vergelijken.

Er is meer informatie op basis waarvan Olafs onschuld verdedigd kan worden, na-
melijk zijn gedragingen op 12 juli 2013 en die van de volgende dagen. Zijn die aan-
nemelijker uitgaande van het onschuldscenario dan uitgaande van het Olaf-schut-
ter-scenario, dan zijn die gedragingen ontlastend.

Een derde bron van ontlastende argumenten bleken de pogingen van de politie om 
belastende argumenten te ontwikkelen.



Hoe scherper de poging, des te meer winst bij succes geboekt wordt, maar omge-
keerd geldt ook dat bij een mislukte poging het resultaat zich vaak tegen je keert: 
de poging produceert in feite een ontlastend argument.

Er is ook nog een puur mogelijkheidsargument, en dat is de vierde argumentatie-
bron, namelijk wanneer we argumenteren dat er in de betrokken situatie een myste-
ry schutter geweest kan zijn.

Verder zijn er twee inzichten die de verdediging kunnen helpen. Het eerste is dat de 
politie en rechters systematisch de term ‘motief’ ambigu gebruiken. Misschien had 
Olaf een financieel situatie-motief, maar daaruit kan niet afgeleid worden dat hij een 
financieel daad-motief had.

Het tweede inzicht dat de verdediging kan helpen, is dat politie en OM, gedreven 
door hun vaste overtuiging, al het ontlastend materiaal OMkeren tot belastend ma-
teriaal.

Met deze vier argumentatiebronnen en deze twee inzichten blijkt het mogelijk om in 
het geval van Olaf zijn onschuld aan te tonen. Dat de conclusie steeds is uitgedrukt 
in termen van waarschijnlijkheid (waarschijnlijk, hoogst waarschijnlijk dat hij onschul-
dig is), is niet het gevolg van een resterende twijfel, maar het gevolg van het feit dat 
de argumentatie zelf steeds in termen van waarschijnlijkheid (inclusief likelihood) 
was. De conclusie wordt dan steeds waarschijnlijker, maar langs deze weg bereikt 
de conclusie nooit zekerheid.

Die niet-bereikte zekerheid is geen falen, het is geen gaatje in de bewijsvoering van 
waaruit de twijfel ons weer toelonkt: ‘We weten dus eigenlijk niet of Olaf wel werke-
lijk onschuldig is’. De niet-absolute zekerheid is geen bron van twijfel, het geeft 
slechts aan dat het gekund had dat Olaf de schutter was. Hij was namelijk op de 
PD en we hebben niet gezien wat hij daar deed. Dat is geen bron van twijfel, omdat 
we heel veel sterke argumenten hebben om te denken dat hij niet de schutter is en 
dat we geen enkel steekhoudend argument hebben om te denken dat hij wel de 
schutter is. Dat hij het gedaan zou kunnen hebben, is in die situatie geen reden om 
te denken dat hij het toch misschien wel in werkelijkheid gedaan heeft.

Natuurlijk kunnen we fabuleuze scenario’s bedenken waarom Olaf toch wel de 
moordenaar zou kunnen zijn. De officier leek een zeker talent in deze richting te heb-
ben. 

Fabuleus knap, maar tevens een staaltje van fabuleren, zijn scenario was op fanta-
sie en niet op feiten en argumenten gebaseerd.

We kunnen dit punt van geen-absolute-zekerheid ook op een iets andere manier 
uitleggen. Wanneer voor iemand moorden een alternatief is dat alleen maar een ne-
gatieve opbrengst heeft (en iedereen zonder oogkleppen kan dat zien), wanneer 
moorden het doel van de onderneming onmiddellijk (en voor iedereen zichtbaar) 
frustreert, wanneer iemand een ander simpel alternatief heeft om zijn doel (snel een 
auto te verkrijgen) heeft (namelijk met geld kopen), wanneer het de vraag is of die 
persoon überhaupt een pistool heeft, wanneer het hoogstwaarschijnlijk is dat de 
persoon niet, zoals de feitelijke moorden vergen, met precisie kan schieten, wan-
neer alom het gedrag van de verdachte als fysiek geweld mijdend wordt beschre-
ven en het hoogstwaarschijnlijk is dat de verdachte überhaupt niet in staat is een 
medemens van nabij te doden, laat staan op een kind te schieten, wanneer de ge-
dragingen van de persoon prima passen bij onschuld en heel slecht te rijmen zijn 
met daderschap, met andere woorden wanneer zijn gedragingen scherp discrimine-
ren tussen het onschuld-scenario en het Olaf-schutter-scenario ten gunste van het 
onschuld-scenario, wanneer de persoon qua werkelijke eigenschappen niet in de 
verste verte lijkt op de dader, wanneer de politie bij de verdachte geen pistool heeft 
kunnen vinden en niemand hem ooit met een pistool heeft gezien, wanneer hij heeft 
aangetoond dat er een onbewaakte entree en een onbewaakte exit van de PD was 
waarlangs een mystery schutter kan zijn binnengekomen en kan zijn vertrokken, 
wat kan de verdachte dan nog verder aanvoeren om zijn onschuld te bewijzen? Op 
welk punt schiet zijn argumentatie te kort? Op geen enkel punt! Hij heeft alles ge-
daan wat hij zou kunnen doen om zijn onschuld te bewijzen. Het enige manco is 
dat hij de dader niet kan aanwijzen. (Maar dat kan de politie ook niet). Dat manco is 
frustrerend, maar dat manco maakt de man die op alle mogelijke punten heeft aan-
getoond dat hij niet de dader is, toch niet een beetje de dader.

De resterende twijfel betreft alleen een mogelijkheid: hij was op de PD en hij kan het 
gedaan hebben. Maar al de argumenten die zijn aangevoerd, zijn juist argumenten 
om te laten zien dat hij het niet heeft gedaan. Na al die argumenten over de feitelij-
ke toedracht kun je dus niet meer zo maar zeggen: maar hij zou het toch gedaan 
kunnen hebben. Je moet een argument geven dat hij het feitelijk gedaan heeft.



Het leed en de rechtsorde

De rechtbank oordeelt dat de rechtsorde ‘ernstig is geschokt’ en dat door het han-
delen van de dader ‘de nabestaanden van Jo en Ine, Audrey zelf, haar ouders en 
haar verdere familie, veel leed is aangedaan’. Er is inderdaad door de moorden on-
noemelijk verdriet veroorzaakt bij de familie van de mensen die bruut zijn neerge-
schoten. Dat roept ook in een rechtsstaat om vergelding. Maar voor een vergelding 
in een rechtsstaat is wel vereist dat de dader gestraft wordt, niet zo maar een om-
stander. Wordt een omstander in zo’n geval gestraft, dan is het gevoel van vergel-
ding bevredigd, maar de ‘ernstig geschokte rechtsorde’ komt niet tot rust door de 
verkeerde persoon te veroordelen. Dat vergroot de ellende en roept, zeker bij conti-
nuering van dat onrecht, juist twijfels op aan de werking van de rechtsstaat. De 
rechtsstaat faalt dan ten tweede male, en nu door de eerst verantwoordelijken van 
die rechtsstaat: politie, OM en rechters.

Naast dit nieuwe falen is er ook nieuw leed, het leed van de familie van Olaf, zijn 
vader en moeder en zijn zoontje. Olaf belt op 26 oktober 2003 vanuit de gevange-
nis met zijn zoontje van bijna vier jaar. Luister mee naar het gesprek dat zich ont-
spint:

Zoontje: Waar is papa?

Olaf: Ik ben nog op vakantie.

Zoontje: Waar staat je auto dan?

Olaf: Die heb ik buiten geparkeerd. Ik heb een andere auto gekocht, een BMW.

Zoontje: Ik heb een stuk bumper van de auto liggen. Wanneer komt papa die ha-
len?

Olaf: Dat duurt nog even.

Zoontje: Wat doet papa op vakantie?

Olaf: Gewoon, even niet werken. Ik kom langs als ik geen vakantie meer heb.

Zoontje: Kom je met de BMW?

Olaf: Ja, met de BMW.

Zoontje: Waar is Atena?

Olaf: Die is naar de winkel.

Zoontje: Komt papa nog een keer?

Olaf: Dat duurt nog even.
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Hoe komt het dat sommige kranten de moord op 77 Noren toeschre-
ven aan islamitische extremisten, totdat duidelijk werd dat een recht-
se terrorist de dader was? Waarom werden in Zwitserland, een land 
van vier minaretten, middels een referendum de bouw van moskees 
verboden? 

Dit is het audio- en fotoverslag van deze bijzondere zondagmiddag          
in Leusden. Aansluitend stelde René Gude -Denker des Vaderlands- Nuss-
baum enkele prikkelende vragen over haar oproep tot tolerantie. 

De internationaal gerenommeerde Amerikaanse filosofe Martha Nuss-
baum sprak over haar laatste boek: De nieuwe religieuze intolerantie. 
Een uitweg uit de politiek van de angst. 

Een uitweg



De lezing van Martha Nussbaum kunt u 
als mp3 downloaden op de ISVW-site
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http://www.isvw.nl/product/martha-nussbaum-on-new-religious-intolerance/
http://www.isvw.nl/product/martha-nussbaum-on-new-religious-intolerance/


Jan Bransen verzet zich tegen een maatschappelijke orde waarin 
wetenschappelijke expertise steeds belangrijker wordt en ons nuchtere 
denken meer en meer wordt gewantrouwd.

foto: persdienst RUN

Het is vast omdat ik aan vakantie toe ben. Maar na weer zo’n jaar in het onder-
wijs groeit bij  mij het vermoeden dat we in deze kennissamenleving met z’n al-
len op een gigantisch foute manier bezig zijn. Waar is dat immers ook alweer 
goed voor, al die kennis? En hebben we daar dan dit onderwijssysteem voor no-
dig met zijn eigen interne dynamiek?
Laat ik mijn zorgen eens in beeld brengen. Ik begin aan de top, in het fascineren-
de gebied van de cognitieve neurowetenschappen. Daar krijgt een nieuw para-
digma langzaam maar zeker steeds meer voet aan de grond: kennis is embo-
died en embedded. Dat wil zeggen, belichaamd en gesitueerd. 
Om een simpel voorbeeld te geven: kennis is wat een antilope nodig heeft om 
op tijd te ontdekken dat hij beslopen wordt door een luipaard, kennis die hem 
helpt de camouflerende schutkleur te ontmaskeren, zodat hij er bijtijds vandoor 
kan gaan. Natuurlijk is het menselijk bestaan veel en veel ingewikkelder, maar 
kijk eens naar bijvoorbeeld de volgende analogie: kennis is wat een pedagoog 
nodig heeft om op tijd te ontdekken dat een kind lijdt onder een stoornis of on-
der dysfunctionele of pathologische omstandigheden, kennis die helpt de onder-
liggende mechanismen bloot te leggen, zodat onherstelbare schade voorkomen 
kan worden. Maar waar is de pedagoog? Zij zit steeds vaker achter een compu-
terscherm, waar zij overstelpende hoeveelheden data analyseert die zo veel mo-
gelijk verzameld zijn in een experimentele setting, in een laboratorium waar de 
omgeving zorgvuldig gecontroleerd kan worden, in de hoop een onderliggend 
mechanisme op zijn werkzaamheid te betrappen, dat wil zeggen, in de hoop 
een bepaald statistisch significant patroon te vinden in de data.

Jan Bransen, column



Hoezo belichaamde en gesitueerde kennis? 
Ik heb er twee bedenkingen bij, bij al die universitaire know how. De 
eerste gaat over de kunstmatige werkelijkheid die gedragsweten-
schappers creëren in hun laboratoria. Daar is misschien niets mis 
mee, maar dan moeten ze wel gelijk hebben in die vooronderstelling 
dat er inderdaad isoleerbare mechanismen ten grondslag liggen aan 
al ons dagelijks gedrag. En dan moeten ze ook gelijk hebben in die 
vooronderstelling dat de poging die mechanismen experimenteel te 
isoleren zelf geen nieuwe schijnwerkelijkheid creëert. Ik geef geen 
cent voor deze vooronderstellingen. Maar liever concentreer ik me nu 
op die andere bedenking.
Natuurlijk is de kennis van gedragswetenschappers wel belichaamd 
en gesitueerd. Het is alleen – ironisch genoeg – geen kennis over on-
derliggende mechanismen, maar over hoe je overleeft in de universi-
taire jungle. Dat is de kennis waar ons onderwijssysteem op uitdraait. 
Dat is waar die pedagoog, als ze slim is, een deskundige in wordt: in 
hoe ze zo lang mogelijk rond kan blijven hangen in de leeromgeving 
waarin zij al als kleuter terechtkwam, hoe zij zelf in haar theoretische 
constructies kan gaan wonen, methodologische nuances met haar 
collega's op conferenties kan bespreken, terwijl buiten de campus de 
zogenaamde kennismaatschappij gierend uit de bocht vliegt. Ik zei het 
al: hoog tijd voor vakantie, want ik raak mijn eigen nuance kwijt en ben 
bang dat ik cynisch ga klinken. Terwijl ik helemaal niet van cynisme houd. 
Maar wel van ironie.

 Dit is wat ik zie gebeuren. Met ons formele onderwijs geven wij onze kinde-
ren een enorme boost. Wij geven ze een geweldige voorsprong, leren ze over 
de valkuilen heen kijken waar wij zelf nog in vielen. Maar net als iedere institu-
tie, heeft ook het onderwijs zijn eigen interne dynamiek. 
Het onderwijs zorgt in de eerste plaats voor zichzelf. Het is een doel op zich 
geworden. Iedereen denkt dat het belangrijk is om zo hoog mogelijk opgeleid 
te worden. En iedereen denkt dat 'hoger' abstracter en theoretischer bete-
kent, minder embodied dus, en minder embedded. 
Dat lijkt me een enorme vergissing. Want de allerslimste mensen leiden we 
nu op om alleen nog maar te kunnen functioneren in een kunstmatige wereld, 
in een laboratorium waar we het echte leven buitensluiten, onder het mom 
dat we het daar juist transparant en in stukjes gehakt experimenteel kunnen 
manipuleren en daardoor beter – dat wil zeggen abstracter en theoretischer – 
in kaart kunnen brengen. En op de werkvloer, daar waar het echt aankomt 
op belichaamde en gesitueerde kennis, daar waar de problemen zich daad-
werkelijk voordoen, waar echte mensen ploeteren met elkaar en met het le-
ven, daar hebben we blijkbaar het liefst de laagst opgeleide mensen, het voet-
volk dat, niet gehinderd door enige kennis van zaken, stuurloos in het rond 
doolt. 
Dat levert een heleboel ellende op. En ook een misleidende smoes: dat er na-
melijk niets mis zou zijn met het theoretisch model, alleen met de implementa-
tie op de werkvloer. 
Ja ja…



Opgediept

De lezing van professor Wagenaar ‘Wat is het weten waard’, vindt 
u als i-Lecture in de digitale winkel van de ISVW.

Historische audio-opnames 1990-1991
De Bil!ovense Wijs"#" K#ng

foto: xanderremkes

Willem Albert Wagenaar 	 	 	 	
over het alledaagse weten

Door: Thomas Heij

Wij denken dat ons alledaagse inzicht minder betrouw-
baar is dan wetenschappelijke kennis. Dat is ook vaak 
zo. Maar niet altijd. Ook de wetenschappers slaan de 
plank nogal eens mis, zo betoogt Willem Albert Wage-
naar (1941-2011) in deze lezing. Aan de hand van tallo-
ze geestige voorbeelden laat hij zien hoe we in psycho-
logisch onderzoek bijvoorbeeld op het verkeerde been 
worden gezet. Vervolgens staat hij stil bij de effecten 
van de schijnbaar kleine foutjes van deze wetenschap. 

Wagenaar was een vooraanstaande Nederlandse psy-
choloog. Hij promoveerde in de experimentele psycho-
logie en werd hoogleraar aan de universiteit van Lei-
den. Later werd hij rector magnificus in Leiden en rec-
tor van het University College in Utrecht. Zijn interes-
ses lagen op het gebied van psychologie en recht-
spraak, vooral met betrekking tot herinneringen en het 
geheugen.

Zijn fascinatie voor het menselijk geheugen zorgde er-
voor dat hij in verscheidene rechtszaken werd betrok-
ken als deskundige. Een van de meest spraakmaken-
de rechtszaken was het proces van John Demjanjuk, 
die in Israël werd berecht.

De vraag was of Demjanjuk kon worden geïdentificeerd 
als de kampcommandant ‘Iwan de Verschrikkelijke’. Wa-
genaar betoogde dat de herinneringen van overlevenden 
uit Treblinka onbetrouwbaar waren. 

De voorbeelden die Wagenaar in deze lezing bespreekt 
zijn duidelijk minder beladen, maar laten wel zien waar 
zijn opvattingen vandaan komen. Zo bespreekt hij speci-
fieke gevallen waarin het menselijk geheugen tekort-
schiet, waaronder getuigenissen in rechtszaken en psy-
chologische tests. Wagenaar bespreekt verder hoe ons 
denken tekortschiet bij het maken van inschattingen. Zo 
gaat hij in op de vraag of u in een tv-show moet kiezen 
om door te spelen voor €1 miljoen of toch beter met wat 
minder geld genoegen kunt nemen. Maar hij bespreekt 
ook onze perceptie van stoplichten en stopborden en de 
vraag of u het verschil tussen een archiefwetenschapper 
en een psycholoog kunt inschatten. Dit soort triviale ge-
vallen rijgt Wagenaar aaneen tot een prachtig overzicht 
van de voor- en nadelen van ons alledaagse inzicht ten 
opzichte van het wetenschappelijke weten. Hiermee is 
Wagenaars lezing een vlotte en onderhoudende introduc-
tie op diepere, filosofische vragen. 

Herkomst	 	 	 	 	 	 	 	
Deze lezing is er een uit een serie van acht lezingen die in het 
seizoen 1990-1991werden georganiseerd door de Bilhovense 
Wijsgerige Kring. De oorspronkelijke audiocasette opnames zijn 
in 2013 door het ISVW bewerkt tot i-Lectures.

http://www.isvw.nl/product-categorie/hoorcollege-audio/hoorcollege-downloads/
http://www.isvw.nl/product-categorie/hoorcollege-audio/hoorcollege-downloads/


gaat uit van wat       
filosofen door de ge-
schiedenis heen te 

zeggen hebben over 
schoonheid en kunst.           

Hij gaat na hoe die       
opvattingen een rol 
spelen in het werk 
van kunstenaars      

en in de publicaties    
van sommige              
kunsthistorici.

Speciaal voor            
i-Filosofie stelt Arthur 
zes korte kunstfilosofi-
sche beschouwingen 

samen.

Esthetica en kunstfilosofie

Kunst is filosofie in een zichtbare of hoorbare gestalte.
Ik vind de combinatie kunst en filosofie spannend vanwege de con-

creetheid. Kunstwerken geven niet alleen iets te zien of te horen, maar 
zijn tevens een intuïtief antwoord op filosofische vragen omtrent de 

relatie van de mens met de wereld en de anderen. Ik vind het dan ook 
van belang om niet zozeer te filosoferen over het kunstwerk, maar aan-

dacht te hebben voor de filosofie van het kunstwerk zelf. Plato zegt 
ergens dat het schone de zichtbare zijde is van het goede. Ik zou die 
gedachte willen doortrekken naar de relatie tussen kunst en filosofie.

Arthur d’ Ansembourg 

De verleiding van de heilige Anthonius, Salvador Dali

Arthur d’ Ansembourg

‘
’

klik hier voor vimeo-video

https://vimeo.com/69310746
https://vimeo.com/69310746
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‘Het fascineert me hoe iemand met het 
intellectuele gehalte van Goedewaagen 
tegelijkertijd aanhanger kan zijn van het meest 
verwerpelijke gedachtegoed dat je kunt  
bedenken.’

-Benien van Berkel
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Erno Eskens bespreekt Tobie Goedewaagen

Goedewaagen = Rotkar

Over filosoof Tobie Goedewaagen valt veel slechts te zeggen. Hij was 
nationaalsocialist en bestierde de Kultuurkamer tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het leverde hem de bijnaam ‘Rotkar’ op. Zo’n fout 
denker lees je wellicht liever niet. Toch is het interessant om zijn 
boeken open te slaan. Want hoe is het mogelijk dat deze filosoof, de 
bedenker van de cultuursubsidies en een man die zijn carrière begon 
als gerespecteerd Kantkenner, zo de fout in is gegaan? Zat het in zijn 
karakter? Of kunnen we de wortels van zijn latere radicale standpunten 
traceren naar zijn voorliefde voor die andere schijnbaar ongevaarlijke 
denkers: Hegel en Nietzsche.

klik hier voor vimeo-video

https://vimeo.com/67209486
https://vimeo.com/67209486
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Fenomenologie van de geest
Door: Paul Troost

Eindelijk is het er dan: een Nederlandse vertaling van de Fenomenologie van 
de geest van Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Gerrit Steunebrink, filo-
soof en Hegel-kenner, schreef de inleiding in het boek. Hij presenteerde de 
vertaling tijdens een avond in het Soeterbeeck-programma van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Vertaler Willem Visser legde vervolgens uit dat alles bij 
Hegel draait om ‘een dolzinnige verliefdheid op de geest’. 

Fenomenologie van de geest (1807) heeft de afgelopen tweehonderd jaar 
uiteenlopende reacties opgeroepen. Hegel zou een totalitair systeemdenker 
en een absolute rationalist zijn, maar anderen wijzen op de meer open en re-
volutionaire structuur van zijn werk en vinden dat Hegel de mens als rustelo-
ze zoeker slechts een bescheiden rol toekent. Hoe er ook over de Fenomeno-
logie gedacht wordt, de invloed ervan is enorm. 

De actualiteit van Hegel 
De thema’s die Hegel in Fenomenologie van de geest behandelt, zijn volgens 
Gerrit Steunebrink nog steeds actueel. Steunebrink citeert de Franse filosoof 
Jean Luc Nancy die stelt dat het systeem zoals Hegel dat beschrijft nooit in 
rust is, maar altijd zijn eigen instabiliteit zoekt. De crisis waarmee wij nu te ma-
ken hebben, bewijst volgens hem het gelijk van Hegel. 
Ook Hegels visie op de moderniteit heeft aan actualiteitswaarde niets inge-
boet. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten die een romantische mensvisie had-
den, accepteerde hij de moderniteit. De moderne mens zoekt de ervaring 
buiten zichzelf en in de wereld, terwijl de romanticus in zichzelf gekeerd blijft. 
Bij verschillende moderne filosofen als Slavoj Žižek ziet Steunebrink de sym-
pathie voor de romantische ‘afstandelijke’ mensvisie weer terugkeren. Hegel 
legt ons uit dat de moderniteit ons juist de mogelijkheid geeft om onze talen-
ten te ontwikkelen en nieuwe goederen te produceren, en ook voor dat 
standpunt zijn hedendaagse filosofen te vinden. Het debat is dus niet geslo-
ten.

Ook het gebrek aan natuurfilosofie, zoals Hegel dat in zijn tijd al signaleerde, 
is actueel. Wijsbegeerte is een geesteswetenschap geworden en mist de ver-
binding met de natuur.

Verliefdheid 
De bescheiden Willem Visser – ‘ik ben slechts de vertaler’- vindt Hegel tijd-
loos. Dat komt ook, omdat volgens hem de Fenomenologie uiteindelijk over 
de liefde gaat, een tijdloos verschijnsel waar een groot deel van ons leven om 
draait. In de filosofische literatuur komt de liefde er volgens hem wat bekaaid 
vanaf, maar Hegels boek is een uitzondering daarop. Hegel ging het om het 
ultieme begrijpen, om het doorgronden van de geest. De methode die hij 
daarvoor gebruikt, vergelijkt Visser met verliefdheid. Bij Hegel ziet hij zelfs een 
‘dolzinnige verliefdheid’. Waar een verliefd persoon zichzelf verliest in degene 
op wie hij of zij verliefd is, maar tegelijk zich meer van zichzelf bewust wordt, 
zo verliest Hegel zich in de geest en maakt een confronterende ontwikkeling 
door waardoor hij als mens in een nieuwe fase belandt. Bij Hegel vormt deze 
toestand dan weer de basis om weer verder te groeien. ‘De weg van de lief-
de vormt de motoriek in Hegels systeem’, aldus Visser. ‘Het is een lange 
weg die verschillende gestalten, verschijningsvormen of fenomenen door-
loopt.’ Een prachtige analogie die Hegels aanpak in de Fenomenologie van 
de geest verheldert. Dit stimuleert om de vertaling van Willem Visser van de 
Fenomenologie, fraai uitgegeven door Uitgeverij Boom, ter hand te nemen.

_____________________________

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Fenomenologie van de geest. Vertaling Willem Visser. 
Amsterdam: Boom, 2013, 496 pp. 
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Hegels Fenomenologie van de geest is bewierookt       
en vervloekt, maar niemand betwist dat het een van de 
belangrijkste werken is in de westerse filosofie.

Lezing Radboud Universiteit Nijmegen, ter gelegenheid van het uitkomen van 
Hegels Fenomenologie van de Geest. Vertaling Willem Visser. Gerrit Steune-
brink, filosoof en Hegel-kenner, schreef de inleiding in het boek. 		 	
Hij presenteerde de vertaling tijdens een avond in het Soeterbeeck-program-
ma van de Radboud Universiteit Nijmegen.

klik hier voor vimeo-video

https://vimeo.com/69160780
https://vimeo.com/69160780


Inleiding in de filosofie – Karl Jaspers
Door: Thomas Heij

Jaspers geeft zelf het goede voorbeeld in zijn Inleiding in de filosofie, de net ver-
schenen vertaling van zijn in 1976 postuum uitgegeven Was ist Philosophie?. 
Het is geen introductie, maar bevat eerder Jaspers’ eigen visie op de filosofie. 
Jaspers was een van de belangrijkste filosofen van de vorige eeuw. Hij wist de 
populaire existentialistische ideeën uit zijn tijd op een originele manier te verbin-
den met het geloof en sprak zich uit over grote thema’s als wetenschap, religie, 
mens-zijn en onze relatie met de wereld. Hierdoor is de Inleiding niet alleen een 
opstapje naar Jaspers’ filosofie, maar ook een tijdsdocument van het existentia-
lisme. Het eindigt met een beknopte geschiedfilosofie die als leidraad kan die-
nen voor de hoofdthema’s van Jaspers’ eigen werk. 

De geschiedenis is volgens Jaspers een proces van zelfbewustwording. Het 
verleden verheldert het heden en omgekeerd. Een goed filosoof luistert dus 
naar het verleden en is zich bewust van zijn historische context. Ook hiervan 
geeft Jaspers zelf het voorbeeld. Hij deelt de wereldgeschiedenis in vier perio-
des. In de eerste periode ontstonden talen, werden werktuigen uitgevonden en 
kreeg de mens beschikking over vuur. De tweede periode was de periode van 
de hoogontwikkelde culturen in Egypte, Perzië, India en het Verre Oosten. In de 
derde periode werden vervolgens de geestelijke grondslagen van de huidige 
wereld ontwikkeld. De vierde periode is het wetenschappelijk-technische tijd-
perk, waarin we nog steeds leven.

Om duidelijk te maken hoe filosofie werkt, zet Jaspers haar af tegen de weten-
schap. De wetenschap draait om het bezitten van kennis. Volgens wetenschap-
pers is het resultaat van wetenschap zekere kennis, die bovendien steeds verbe-
terd wordt. Hedendaagse artsen zijn bijvoorbeeld verder dan de genezers uit 
het oude Griekenland. Toch blijft wetenschappelijke kennis volgens Jaspers ge-
bonden aan de specifieke wetenschappelijke context. De zekerheid van weten-
schappelijke kennis is een ‘schijnzekerheid van het verstand’. De filosofie kent 
die pretentie van zekerheid niet. In de filosofie draait het om het zoeken van ken-
nis. Filosofie produceert geen kant-en-klare kennis en is niet per se vooruitge-
gaan sinds Plato. Ieder mens kan volgens Jaspers filosoferen en filosofie sluit 
aan op onze directe ervaringen. 

Filosoferen is daarmee niet alleen een aangelegenheid voor professoren. Hoe 
we precies moeten filosoferen maakt Jaspers duidelijk aan de hand van het den-
ken over God. Net als filosofische onderwerpen is God geen wetenschappelijk 
kenobject en zijn bestaan kan niet door strakke redeneringen of empirische ge-
gevens worden bewezen. De klassieke godsbewijzen zijn volgens Jaspers hele-
maal geen bewijzen, maar slechts een manier waarop het rationele denken ze-
kerheid probeert te scheppen. In God kunnen we alleen geloven. Niet op basis 
van openbaring of gehoorzaamheid aan een autoriteit, maar vanuit onszelf. Het 
geloof in God is een persoonlijke overtuiging waarvan we onszelf bewust wor-
den. Dat Godsbewustzijn is voor Jaspers evident, ‘omdat ik mezelf met heel 
mijn wezen niet aan de waarheid ervan kan onttrekken’. Toch is het geloof niet 
alleen een individuele ervaring. God moet bestaan, schrijft Jaspers, omdat de 
mens zich bewust is van zijn vrijheid. Omdat hij die vrijheid niet aan zichzelf te 
danken heeft, moet die wel van God afkomstig zijn. Die gedachte, die mis-
schien niet iedereen zal kunnen navolgen, brengt hem naar eigen zeggen in de 
buurt van het geloof in God.

In de buurt, want God is nooit helemaal kenbaar. Dat geldt overigens ook voor 
de mens en zijn wereld. Ook die zaken zijn volgens Jaspers niet geheel ken-
baar. Zo weten we wel iets van de mens als onderdeel van de natuur en de ge-
schiedenis, maar vatten we nooit de mens in zijn geheel. De wetenschappen 
beschouwen de mens alleen als een stuk natuur. Dat is beperkend. Wanneer 
we ons van onszelf bewust zijn, doen we dat zonder de tussenkomst van de 
wetenschappen, maar deze vorm van bewustzijn staat weer ver af van wat we-
tenschappers onder kennis zouden verstaan. Hetzelfde geldt voor de wereld. 
De wetenschap kan bepaalde objecten goed beschrijven, maar de wereld als 
geheel is geen kenobject voor de wetenschap. Als wetenschappers slagen we 
er niet om zo´n overstijgend perspectief in te nemen, omdat we ons altijd er-
gens in de wereld bevinden. Wat we te zien krijgen, zijn daardoor altijd deelas-
pecten van de verschijnselen en niet de wereld als geheel. Ondanks deze evi-
dente tekortkomingen van de wetenschap wordt onze tijd gekenmerkt door de 
dominantie van wetenschap en techniek.



‘Wat filosofie is, moet je uitproberen’, stelt Karl Jaspers. 
Door zelf te filosoferen, krijgen je pas echt oog voor de 
filosofie. De kunst is om zelf te denken, daarop te reflecteren 
en erover te praten met anderen. Wanneer we met elkaar 
communiceren kan het doel van de filosofie worden bereikt: 
het ‘besef van het zijn’ en de ‘eenheid van de mensheid.’

Jaspers is echter geen pessimist. Hij juicht het toe dat er voor het eerst 
echt sprake is van een wereldgeschiedenis. We zijn pas net op weg naar 
de eenheid van de mensheid. Die eenheid is volgens hem de ‘meest ver-
heven mogelijkheid van het mens-zijn’. Het bereiken van die eenheid ver- 
eist vrede, vrijheid en bewustzijn van onze situatie. En daarmee is gelijk 
de taak voor de filosofie bepaald: een goed filosoof streeft naar wereld-
burgerschap en luistert daartoe naar het verleden en naar tijdgenoten.

Jaspers Inleiding in de filosofie is een aansporend boekje. Voor wie zich 
aangesproken voelt door zijn overtuigingen is het een mooi startpunt. 
Voor wie zich, om in zijn stijl te blijven, ‘aan de waarheid van Jaspers 
overtuigingen kan onttrekken’ is het op zijn minst een aanzet om zelf te 
filosoferen.
______________________________________

Karl Jaspers, Inleiding in de filosofie. Vertaling Mark Wiltschut. Vantilt, 2013
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Amartya Sen. Het idee van rechtvaardigheid. Lemniscaat, 2013, 486 pp. 

Amartya Sen begint dit veelgeroemde boek met een eenvoudig voorbeeld. Drie kinderen maken ruzie om een fluit. Anne zegt dat ze de enige is die 
erop kan spelen en daarom recht heeft op de fluit. Bob zegt dat hij zo arm is dat hij zonder fluit geen speelgoed zou hebben. En Carla zegt dat de 
fluit van haar is, omdat ze die zelf heeft gemaakt. Wat is in dit geval rechtvaardigheid? Elk oordeel brengt onrechtvaardigheden met zich mee.
De grootheid van Sen schuilt erin dat hij oog heeft voor uiteenlopende, zowel westerse als niet-westerse theorieën over rechtvaardigheid. Zijn ver-
trouwdheid met de cultuur van hindoes, boeddhisten en moslims, die overal in het boek tot uiting komt, biedt hem een rijkdom aan argumenten en 
redeneermogelijkheden. Hij verwerpt dichtgetimmerde theorieën en legt steeds de nadruk op de rol van het publieke debat. Er moeten keuzes wor-
den gemaakt tussen alternatieve oordelen en daarbij zijn meerdere standpunten verdedigbaar.
In plaats van deze pluraliteit te verwerpen, moeten we haar juist benutten om een theorie van rechtvaardigheid op te bouwen die past bij de wereld 
van nu. Laten we voorbij onze landsgrenzen kijken en ons richten op mondiale rechtvaardigheid.
Met een inleiding van Ingrid Robeyns (1972), hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in rechtvaardigheidsfilosofie 
en gepromoveerd op het werk van Sen.

Jürgen Habermas. Over de constitutie van Europa, een essay. Klement / Pelckmans, 2012, 127 pp.  

De aanhoudende eurocrisis en de vaak even halfslachtige als populistische reacties van de politiek daarop lijken het hele Europese project serieus 
te doen wankelen. In zijn essay Over de constitutie van Europa verdedigt Jürgen Habermas Europa tegen de zich uitbreidende scepsis en stelt 
daar een nieuw overtuigend verhaal omtrent de geschiedenis en vooral de toekomst van de Europese Unie tegenover. 
Habermas doorbreekt in zijn essay bestaande denkblokkades die een transnationale democratie blokkeren. Op de politiek doet hij een uitdrukkelijk 
appèl om het dusver goeddeels achter gesloten deuren bedisselde Europese project nu eindelijk eens in de openbaarheid aan de orde te stellen 
door volop publiekelijk de discussie aan te gaan. 
In de publicatie Over de constitutie van Europa zijn eveneens een interview van de Duitse krant Die Zeit met Habermas en twee artikelen opgeno-
men die Habermas sinds het uitbreken van de financiële crisis heeft gepubliceerd. 

Habermas (1929) is emeritushoogleraar, hij geldt als een van de belangrijkste denkers van het naoorlogse Duitsland. 

Karim Benammar (samenstelling). Denken over geld en waarde. 23 sleutelteksten. 2013, Uitgeverij Parrèsia, 2013, 176 pp. 

Waar komt geld vandaan, wat zijn de morele waarden van ons kapitalistische systeem? Maakt geld of economische groei gelukkig? Dit zijn vragen 
die ons ook nu  in een tijd van economische crisis bezighouden. Hoewel iedereen dagelijks met geld in aanraking komt, is het niet iedereen gege-
ven om te begrijpen hoe onze economie werkt.
In de bundel Denken over geld en waarde stelt Karim Benammar (1966) - filosoof en trainer denktechnieken en verbonden aan The Amsterdam 
School of Creative Leadership, - deze vragen aan de orde. Hij doet dit aan de hand van drieëntwintig vertaalde fragmenten van historische teksten 
van gerenommeerde denkers uit verschillende disciplines, zoals Aristoteles, Marx, George Soros, Keynes en Jan Pen. Deze auteurs laten zien wel-
ke ideeën de grondslag van ons huidige economisch systeem vormen. De teksten geven tegelijk inzicht in hoe de economie werkt en welke econo-
mische uitdagingen in de toekomst op ons wachten.  
Karim Banammar wil ons met zijn bundel aan het denken zetten over de rol van de economie in ons dagelijks leven en over onze houding ten op-
zichte van geld, economische groei en de verdeling van welvaart.
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Summerschools

15 t/m 20 Het geweten

22 t/m 26 Het verhaal dat blijft

29 t/m 2 aug. Amor Fati: over levenskunst, werkelijkheidszin en idealen

29 t/m 2 aug. De essays van Montaigne

29 t/m 2 aug.  Met het oog op de dood

juli 2013

augustus 2013

5 t/m 9  Een beeld van de mens. De filosofie van Emanuel Levinas

7 t/m 9  Byzantijnse geschiedenis en cultuur

12 t/m 16 Van Aristoteles tot Sartre; denkers die de wereld veranderden

12 t/m 16 Filosofie en moderne kunst

12 t/m 16 Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust

19 t/m 23 Waartoe leef ik? zes elementen om je eigen leven vorm te geven

19 t/m 23 Paragoni: muziek in relatie met andere kunsten

23 t/m 26 Bouwstenen van het denken. Stap voor stap de filosofie in

23 t/m 26 Wat je schrijft ben je zelf; verhalen die je leven vormen

25 t/m 30 Geloof je het zelf: de religieuze bronnen van onze seculiere identiteit

26 t/m 30 Waarheidsvinding

31 t/m 10 sept. ISVW-reis naar Griekenland: ethiek in Athene en op Amorgos

klik hier voor meer informatie

http://www.isvw.nl/summerschools-2013/
http://www.isvw.nl/summerschools-2013/


Frans Jacobs is emeritus wijsgerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam en emeri-
tus hoogleraar in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme van-
wege de Stichting Socrates aan de Universiteit Leiden. Hij maakte lange tijd deel uit van 
het bestuur van de ISVW, is voorzitter van het Curatorium van de ISVW, en verzorgt cur-
sussen op het raakvlak van ethiek, rechtsfilosofie, wijsgerige antropologie en literatuur.
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29 t/m 02 augustus 2013: De essays van Montaigne.       
12 t/m 16 augustus 2013: Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust.

Montaigne|Proust

klik hier voor vimeo-video

http://www.isvw.nl/activiteit/2013-109/
http://www.isvw.nl/activiteit/2013-109/
http://www.isvw.nl/activiteit/2013-114/
http://www.isvw.nl/activiteit/2013-114/
https://vimeo.com/68699168
https://vimeo.com/68699168


De sfeer rond Proust en Montaigne

Door: Paula Rehwinkel

Ook dit jaar verzorgt prof. Frans Jacobs weer twee zomercursussen bij de 
ISVW. Een daarvan gaat over À la recherche du temps perdu van de Franse 
schrijver Marcel Proust. ‘Ik heb al eens wat kortere lezingen en workshops ge-
geven over Proust. En vorig jaar ook een summerschool, onder meer over lief-
de en verlangen. Maar er was zoveel meer mogelijk, zoveel meer materiaal. 
Daarom wijd ik er dit jaar weer een summerschool aan. Het gaat bijvoorbeeld 
over de plek van de muziek en de schilderkunst in À la recherche du temps per-
du. Proust verwijst in de Recherche vaak naar details van schilderijen en be-
schrijft ook schilderijen die helemaal niet bestaan. Zo vangt hij de sfeer. Zoiets 
ondersteunt hij dan vaak met de beschrijving van muziek die eenzelfde sfeer 
heeft.’

Muziek was belangrijk voor Proust. Hij wilde de structuur van muziekstukken 
begrijpen en wilde die structuur ook toepassen op zijn eigen boek. Vandaar dat 
Frans Jacobs ook veel muziek laat horen tijdens zijn summerschool; muziek 
waarvan wordt verondersteld dat Proust die beschrijft. ‘Proust noemt vaak 
componisten en soms ook muziekstukken, maar op cruciale momenten is niet 
zo duidelijk welke muziek hij precies bedoelt. Maar duidelijk is dat composities 
van Fauré een rol spelen in zijn werk, bijvoorbeeld in de vertelling over de liefde 
tussen Odette en Charles. De muziek van Fauré en het  boek van Proust ade-
men dezelfde sfeer.’ Ook Wagner is belangrijk in de Recherche: het heeft er alle 
schijn van dat Proust wilde schrijven zoals Wagner componeerde.
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Door ook schilderijen en muziekstukken te bespreken komt in de summer-
school de hele cultuur van de tijd van de Recherche naar voren. Dat geeft 
ook weer kleuring aan het boek. ‘Het gaat om een bepaalde sfeer. Dat is 
ook de reden dat ik een mooie film over Proust laat zien, van Raoul Ruiz. 
Ook dat versterkt dat cultuurbeeld van die tijd. Al die elementen samen 
maken dat de tekst meer beleefd wordt dan wanneer je het alleen zou 
lezen.´

De lijn in Montaigne

De tweede summerschool die Frans Jacobs verzorgt, gaat over de Es-
sais van Michel de Montaigne. Jacobs: ‘Montaigne, een 16e eeuwer, 
schreef eigenlijk voor zichzelf. Hij maakte allerlei korte beschouwingen 
over van alles en nog wat. Probeersels noemde hij ze. Zo schrijft hij bij-
voorbeeld over reizen. Montaigne reist graag te paard. Schommelend en 
schuddend. Dat schijnt enige verlichting in zijn niersteenaanvallen opgele-
verd te hebben. Aan zijn reisverhalen koppelt hij gebeurtenissen die vol-
gens hem bij een bepaalde levensfase horen. Hij schroomt niet de lezer 
rijkelijk van adviezen te bedienen. Dat doet hij bij al zijn thema’s. Hij is 
toch een beetje een leraar.’ 

Wat doe je als docent met zo’n enorm boek met allemaal losse verhalen? 
‘Dat is dat soms lastig, want wij filosofen zijn gek op coherentie. Soms is 
die moeilijk op te sporen. Het is dan weer dit, dan weer dat. Maar dat is 
juist een uitdaging: je kunt proberen om er een coherent geheel van te 



maken.’ Jacobs legt daarom de verschillende verhalen over een thema 
naast elkaar. ‘De deelnemers van mijn summerschool worden uitgedaagd 
om er een coherent geheel van te maken. Soms is dat lastig. Neem het 
thema gewetensvrijheid. Aan de ene kant zijn er verhalen te vinden bij 
Montaigne over zijn waardering over het karakter dat iemand, in dit geval 
een Romeinse keizer, toont als hij de katholieke godsdienst verwerpt. Aan 
de andere kant vindt hij dat je niets moet weggooien dat uitstekend 
functioneert. Je moet de traditie hooghouden. In dit geval het katholieke 
geloof.’
Je kunt dit als een ongerijmdheid zien, zegt Jacobs, maar wellicht is het 
beter om eerst maar eens te proberen om Montaigne en zijn tijd echt te 
begrijpen. ‘Hij leefde in een periode van religieuze twisten en slachtpartijen. 
Dat gaf wel enige aanleiding om je af te vragen hoe je je geestelijk 
evenwicht zou kunnen bewaren. Dat was de eerste drijfveer van 
Montaigne; een geestelijk evenwicht bewaren in een tijd van troebelen. 
Waarschijnlijk is dat een van de redenen dat hij het boek heeft geschreven 
en misschien verklaart dat ook zijn houding ten opzichte van het geloof.’ 
De Essais zijn meer dan vierhonderd jaar oud en ze spreken nog steeds 
aan. ‘Dat komt omdat Montaigne veelvuldig gebruik maakt van metaforen 
en symbolen. Dat houdt het levendig en maakt het boek tijdloos. Het is fijn 
om te lezen.’ Ook prettig is dat Montaigne persoonlijk schrijft: ‘Mogelijk is 
hij gaan schrijven om zich zijn overleden vriend Etienne de la Boétie te 
blijven herinneren. Zij werkten beiden aan de rechtbank van Bordeaux.

Dat zijn vriend zo jong stierf, heeft Montaigne erg aangegrepen. En dat lees 
je terug in zijn teksten.’ 
Misschien behoort Montaigne niet tot de grootste filosofen, maar dat 
neemt niet weg dat hij veel te bieden heeft, stelt Jacobs. ‘Ik heb een leven 
lang die ‘echte’, dus consistente filosofen bestudeerd, maar nu wil ik de 
nevenlijnen van de filosofie verkennen, vanwege de prachtige gedachten 
en mooie observaties die daar zijn te vinden. Dat is de reden dat ik 
Montaigne, maar ook Proust, Robert Musil, Dante en Schopenhauer zo 
mooi vind: ze kunnen schrijven, ze observeren scherp, en je treft pareltjes 
van gedachten in hun werk.’



Laurens ten Kate. Volgens de Duitse filosoof Hans Blumenberg markeert onze moder-
ne, seculiere levenshouding geen breuk met het religieuze verleden. In tegendeel. Het is 
er juist een voortzetting van. Zaken als vergeving, verzoening, bescheidenheid en bezin-
ning komen rechtstreeks uit de bron van de religie. Wij hebben wellicht een seculier zelf-
beeld – velen van ons noemen zich agnost of atheïst – maar daarmee hebben we het 
oeroud, onderliggende, religieuze zelfbeeld nog lang niet afgeschud.
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25 t/m 30 augustus 2013: Geloof je het zelf:                                                                 
de religieuze bronnen van onze seculiere identiteit

Foto: Martijn Schilderink

Geloof je het zelf

klik hier voor vimeo-video

http://www.isvw.nl/activiteit/2013-119/
http://www.isvw.nl/activiteit/2013-119/
https://vimeo.com/64790391
https://vimeo.com/64790391


Over de summerschool van Laurens ten Kate

Door: Sadije Bunjaku

In deze week lezen we delen van het boek Bronnen van het zelf van de Cana-
dese filosoof Charles Taylor. We staan ook stil bij passages uit Monods recen-
te boek La querelle de la sécularisation. Monod analyseert het huidige secula-
riseringsdebat. Ook bespreken we de opvattingen van de Franse denkers 
Gauchet, Derrida en Nancy over de fundamentele verstrengeling van onze 
seculiere en religieuze identiteit.

We kijken wat al deze analyses betekenen voor de actualiteit. Hoe zien we de 
standpunten terug in de debatten over de ‘terugkeer van de religie’ in de poli-
tiek, cultuur en wetenschap? En waar staan we zelf? Tot slot beantwoordt 
ieder van ons de vraag: geloof jij dat verhaal over je eigen seculiere identiteit 
nog?

Over Laurens ten Kate

Laurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Hij studeerde, promoveerde 
en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij in 
1994 zijn dissertatie verdedigde, De lege plaats. Revoltes tegen het instru-
mentele leven in Batailles atheologie. Hij is thans verbonden aan de Universi-
teit voor Humanistiek te Utrecht, waar hij godsdienstfilosofie en religiestudies 
(m.n. de joods-christelijke tradities) doceert (zie zijn profiel op www.uvh.nl). Hij 
verzorgt onder meer de basisopleiding filosofie en religie bij de ISVW.

De complexe relatie tussen humanisme en religie en de betekenis van de se-
cularisering in de 21ste eeuw vormen kernthema’s in zijn onderzoek. Daar-
naast richt hij zich op de analyse van de problemen waar de huidige intercul-
turele, globaliserende samenleving zich mee geconfronteerd weet; daarover 
publiceert hij op het webforum www.socialevraagstukken.nl, en geeft hij onli-
ne hoorcolleges op www.human.nl.

Ten Kate is co-auteur en redacteur van onder meer Het wakende woord. Lite-
ratuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot (1997), Flight of the Gods: Phi-
losophical Perspectives on Negative Theology (2001), en Retreating Religion: 
Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (2011). Tevens schreef hij 
een Encyclopedie van de filosofie (2007), en begeleidt hij boekprojecten op 
het gebied van de filosofie en de religiestudies bij Uitgeverij Boom te Amster-
dam.
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Systematiek van de Filosofie
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Basisopleidingen bronnen van de filosofie

Beroepsopleidingen filosofie

Beroepopleiding 
Filosofisch Prakticus

Beroepopleiding 
Sokratisch Gespreksleider

Beroepopleiding 
Filosoferen met Kinderen 

en Jongeren

Beroepopleiding 
Moreel Beraad

Filosofie in de Praktijk Basisopleiding Ethiek Esthetica en Kunstfilosofie Oosterse Filosofie

Beroepopleiding Visie 
ontwikkeling
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