


Intro

klik voor de vimeo video

Denken kun je niet uitbesteden aan een ander, stelt prof. Jan Bransen in zijn column in dit num-
mer van i-Filosofie. Het is net zoiets als eten. Ook dat moet je zelf doen. Daar heeft hij natuurlijk 
gelijk in. Maar dat betekent niet dat we er helemaal alleen voor staan. Je kunt je denken met ande-
ren oefenen. Dat kun je, zoals Harm van der Gaag vertelt in een interview, goed doen in de filosofi-
sche praktijk. Daar kun je terecht voor een goed gesprek. De filosofisch practicus tegenover je 
helpt je om de juiste vragen aan jezelf te stellen. Dat is soms confronterend, maar een goede vraag 
werkt ook geestverruimend. Het bevrijdt je uit een benauwend gedachtepatroon en schept ruimte 
voor nieuwe inzichten. Die nieuwe denkruimte maakt het op haar beurt weer mogelijk om ruimden-
kend te worden.

In de denkruimte van dit nummer van i-Filosofie verder aandacht voor Herman Philipse die klimaat-
boeken bespreekt, Yvonne Zonderop met Polderen 3.0, de biografie over de ruimdenkende Patri-
cia de Martelaere, de invloed van Bergson op het werk van Hans Arp, een geschiedfilosofische 
lezing van Hermann von der Dunk, uitleg over filosoferen met kinderen en de intrigerende filosofie 
van het 'alsof' van de Duitse filosoof Hans Vaihinger.  

Erno Eskens Hoofdredacteur

https://vimeo.com/73375222
https://vimeo.com/73375222


Kun je als modern mens nog natuurlijk leven? Filosofe Marianne van 
Dijk wil het proberen. Al enige tijd experimenteert ze met een paleo-li-
festyle. 

Ze heeft haar elektronica weggedaan, eet geen fabrieksvoedsel meer, ge-
bruikt geen ‘moderne’ zaken als zeep en suiker, en wandelt vele kilome-
ters per dag, zonder schoenen aan, door de Amsterdamse binnenstad. Zo 
test ze of een paleolifestyle gelukkiger en gezonder maakt. Om de lange-
termijneffecten van de paleolifestyle en het paleodieet in kaart te brengen, 
wil Van Dijk nog een volledig jaar als ‘cave woman’ door het leven gaan. 
Ze maakte deze opmerkelijke crowdfunding-film om de benodigde gelden 
binnen te halen voor de medisch monitoring en het schrijven van een 
boek. Inmiddels is bekend dat Marianne voldoende geld heeft opgehaald 
voor haar project.	

Meer over het project op: WhataboutWilma.com. In de herfstvakantie 
spreekt Van Dijk op de ISVW over haar ervaringen met het paleodieet. 	
Zie: filosofie op dieet. 

 Laatste 
Nieuws
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FILOSOFE WIL ALS HOLBEWONER LEVEN

klik voor de youtube video

http://WhataboutWilma.com
http://WhataboutWilma.com
http://www.isvw.nl/activiteit/filosofie-op-het-menu/
http://www.isvw.nl/activiteit/filosofie-op-het-menu/
http://www.youtube.com/watch?v=mq_SlxDCxhw
http://www.youtube.com/watch?v=mq_SlxDCxhw


 
 
 
 
 
 
  

Het was even schrikken bij Human toen de NRC begin septem-
ber een radiocampagne lanceerde onder het motto ‘Durf te 
denken!’  Deze uitspraak van Immanuel Kant was namelijk al in 
gebruik als titel van de filosofieserie Durf te denken.  

Nadat de zaak breed was uitgemeten in de pers, beloofde de 
NRC op Radio 1 om de kreet maar beperkte tijd te gebruiken. 
Intussen had Human door het kleine relletje haar televisieserie 
mooi in de publiciteit, precies op het moment dat het derde sei-
zoen zou aanvangen. In dat derde seizoen worden weer belangrij-
ke denkers geportretteerd. Remco van Broekhoven bespreekt 
Marx, Peter Paul Verbeek legt Martin Heidegger uit, René Gude 
behandelt zijn held Descartes en Bas Haring buigt zich over Ber-
trand Russell. Opmerkelijk is dat ook aan de omstreden Ayn 
Rand een uitzending (met Liesbeth Noordegraaf-Eelens) wordt 
gewijd. (Meer info over Durf Te Denken op: HUMAN.) 

Het eerste nummer van i-Filosofie is in de smaak geval-
len. Het tijdschrift wist binnen twee weken de eerste dui-
zend abonnees aan zich te binden. 

Verwachting is dat het aantal sterk zal stijgen, want tot nu 
toe is nauwelijks reclame gemaakt. ‘We zijn voorzichtig be-
gonnen’, vertelt beeldredacteur en technisch brein achter 
het tijdschrift, Paul Scheulderman. ‘We wilden eerst zeker 
weten dat de techniek werkt, de servers sterk genoeg zijn 
en Apple het tijdschrift in de winkel opneemt. Nu dit alles 
volgens plan gaat, kunnen we reclame gaan maken.’ i-Filo-
sofie wordt gemaakt door een klein team van filosofen. De 
redactie is nog in opbouw. ‘We hebben eigenlijk nog een 
paar mensen nodig’, aldus Scheulderman. ‘Hier ligt voor 
filosofen een gouden kans om het vakgebied te innoveren.’
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DURF TE DENKEN! I-FILOSOFIE SUCCESVOL GELANCEERD

klik voor de vimeo video

http://www.human.nl/durftedenken
http://www.human.nl/durftedenken
https://vimeo.com/73769941
https://vimeo.com/73769941


Bezoekers Open Dag van het Gilde van Filosofisch Practici, 	 	
24 augustus 2013.

De afgelopen  
jaren is het aantal 

filosofische 
praktijken in 

Nederland flink 
gestegen. 	 	

De filosofisch 
practici die door 

de ISVW zijn 
opgeleid hebben 
zich verenigd in 
een Gilde van 

Filosofisch   
Practici.

Kijken in  
filosofische 

praktijk
de



e afgelopen jaren is het aantal filosofi-
sche praktijken in Nederland flink gestegen. 
Harm van der Gaag verzorgt een beroepsoplei-
ding tot filosofisch practicus aan de ISVW. Van 
zijn 25 studenten hebben zo’n 15 de afgelopen 
jaren een filosofische praktijk opgericht, waar-
mee het aantal praktijken in Nederland meer 
dan verdubbelde. De door de ISVW en Harm 
van der Gaag opgeleide studenten hebben 
zich verenigd in een nieuwe beroepsvereni-
ging.

Steeds meer mensen verkiezen een gesprek 
met de filosoof boven een consult bij de psy-
choloog of coach. Ze komen binnen met vra-
gen over bijvoorbeeld hun huwelijk, over hun 
loopbaan, het al dan niet bestaan van de God 
van hun jeugd, de dood, verveling of over het 
geweten. 

De practicus geeft geen advies, draagt geen 
oplossingen aan en doet niet aan coaching, 
maar geeft de bezoekers het gereedschap om 
het eigen denken over deze kwesties in bewe-
ging te zetten.

Als bezoeker ontdek je in de filosofische prak-
tijk wat je beweegt of emotioneert, wat voor 
gedachten je daarbij hebt, welke ideeën er ach-
ter die gedachten schuilgaan en welke waar-
den je blijkt te hanteren. Je ontdekt hoe ver je 
kunt komen met je denken en waar je wel of 
geen invloed op hebt. In de ruimte die ontstaat 
door je vraag te onderzoeken, kun je vervol-
gens een standpunt innemen om die vraag van-
uit een ander gezichtspunt onder de loep te 
nemen. t

Een blik in de 
filosofische praktijk
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Door: Erno  Eskens



Filosofisch practicus     
de opleiding

klik voor de vimeo video

https://vimeo.com/73306816
https://vimeo.com/73306816


Moeten filosofen weten 
hoe het zit?

Voordracht ter gelegenheid van de Dag van de Filosofische Praktijk,
 ISVW, Leusden, 24 augustus 2013.

Daardoor krijgt u, als het lukken wil, een beetje een indruk van hoe het er in mijn 
praktijk aan toegaat. Of tenminste van wat we verstaan onder het bevragen van een 
vraag. Dat is het ambachtelijk handwerk zoals dat in praktijken die mijn werkwijze 
aanhouden wordt verricht. Het is soms echt een regelrecht uit-elkaar-halen, zelfs 
een in mootjes hakken. De woorden die de vraag vormen, komen stuk voor stuk 
aan de beurt. Wat verstaan we eronder? Wat doet dat woord, dat begrip in deze 
vraag? Wat zijn de vooronderstellingen die, als verstekelingen, met de vraag meerei-
zen? We verrichten analyse in de letterlijke betekenis van lossnijden. We snijden de 
betekenissen los en voegen ze weer bijeen. Intussen letten we goed op wat er dan 
met de vraag als geheel gebeurt. Of die blijft staan of moet worden ingeruild voor 
een betere. We gaan het dus hebben over “moeten”, over “filosofen”, over “weten”, 
en over “hoe het zit”. Misschien moet “hoe het zit” nog verder gedemonteerd wor-
den in “hoe” en “het” en “zit”? We zullen zien.
Maar eerst wil ik iets zeggen over de titel van deze dag, de Dag van de Filosofische 
Praktijk. Ook hier is enig muggenziften wel zinvol en dan met name ten aanzien van 
het lidwoord “de”. Er is natuurlijk helemaal niet zoiets als de filosofische praktijk. 
Zoals ik al opmerkte, bestaan er verschillende manieren van werken in de twintig, 
dertig, veertig, niemand weet precies hoeveel, filosofische praktijken die dit land 
telt. De werkwijze waar dit verhaal over gaat, en die op de ISVW-opleiding wordt 
onderwezen, en die door de Gilde-leden wordt toegepast, met allicht de nodige per-
soonlijke accenten, is een andere dan die van, bijvoorbeeld, Catharina de Haas en 
Eite Veening, die sinds jaar en dag een praktijk voeren in respectievelijk Amsterdam 
en Groningen. 

Door: Harm van der Gaag

De titel van deze voordracht luidt “Moeten filosofen weten 	
hoe het zit?” Die titel heeft, niet voor niets, de vorm van een vraag. 
Ik zal die vraag behandelen ongeveer zoals dat ook gebeurt 
tijdens de sessies in mijn spreekkamer. Daar komen mensen die 
zijn vastgelopen met een bepaalde kwestie in hun leven. 	 	
Als ik in een paar woorden moet samenvatten wat ik dan met hen 
doe, is dat het omvormen van hun klacht, van het verhaal dat ze 
me vertellen, en dat hen zo dwarszit, tot een vraag, die zij zelf uit-
spreken. 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Een vraag, dat wil zeggen een volzin, eindigend op een 	 	
vraagteken. Die vraag wordt vervolgens uitgekleed en goed 	
bekeken, en die gaat daardoor veranderen. Dat uitkleden 	 	
en bekijken van een vraag is wat ik hier nu ook wil doen.



Daar komen de mensen niet voor. Nu merk ik, in de tien jaar dat ik 
een praktijk voer, dat er genoeg mensen zijn die daarvoor komen, 
dus ik neem de handschoen op en vraag me hardop af of filosofen 
inderdaad antwoorden moeten geven, of mensen die filosofische 
een-op-eengesprekken aanbieden inderdaad moeten weten hoe het 
zit. Dat is de achtergrond en daarin bestaat de relevantie van deze 
vraag.

Mensen verzinnen graag dat er van alles “moet”. Kinderen doen dat 
al, bij het spelen. De regels van zelfs een eenvoudig potje diefje-met-
verlos veranderen weliswaar voortdurend, maar dat is niet omdat ze 
onbelangrijk zouden zijn. Integendeel, de spelende kinderen hechten 
soms zo veel belang aan de regels dat ze het spel onderbreken om 
erover te ruziën. Ik meen dat heel veel “moeten” eigenlijk niet hoeft. 
Dat het geen waardig doel dient. En dat te veel “moeten” het spel 
bederft. Daarom pleitte ik zojuist al voor verscheidenheid. Laat eenie-
der vooral op z’n eigen wijze zalig worden. Evengoed zijn er mensen 
die dit prescriptieve, voor-schrijvende “moeten” voor hun rekening 
willen nemen. Een filosoof moet zorgen dat hij weet hoe het zit, vin-
den zij.

Maar zelfs als we die positie niet verkiezen, als we niemand willen 
voorschrijven hoe te werken, kunnen we nog best ideeën hebben 
over hoe iets feitelijk is. In het kader van onze vraag kan “moeten” 
ook worden opgevat als verwijzend naar de juiste definitie van “filo-
sofen”. 

Omdat we vandaag aan hun werkwijzen geen aandacht besteden, is de benaming 
“Dag van de Filosofische Praktijk” eigenlijk niet juist. De indruk zou kunnen ontstaan 
dat we (en met “we” bedoel ik dan het Gilde) onze manier van werken als de enig juis-
te naar voren willen schuiven. Of zelfs het bestaan of de relevantie van die andere prak-
tijken met andere manieren van werken zouden willen ontkennen. Dat is zeer zeker 
niet de opzet. Ik zou liegen als ik zei dat de andere werkwijzen in mijn ogen net zo 
goed zijn als de werkwijze die ik ontwikkeld heb.
“Bescheidenheid is geen deugd, want ze volgt niet uit de Rede.” Maar dat er verschil 
is, variatie, dat er een aantal scholen ontstaat, gaandeweg, elk met een eigen metho-
de, dat juich ik toe. Ik wil niemand deze werkwijze opleggen en ik zal me steeds verzet-
ten tegen elke aanzet tot standaardisering of gelijkschakeling in dit vak. Het is niet no-
dig dat we het eens worden over de juiste manier van werken. Filosofen bevragen 
standaarden en werkwijzen, ze verschuilen zich daar niet achter. Als het goed is.
Zo zijn we, zonder het te merken, al een eind op weg met de bespreking van het eer-
ste woord van de titel van deze voordracht: “moeten”. “Moeten” is het cruciale woord 
in onze vraag. Daarmee bedoel ik dat het het woord is dat in een antwoord, als we dat 
zouden formuleren, vrijwel zeker terugkomt. Bijvoorbeeld: “Ja, dat moeten ze.” of “Het 
is geen kwestie van moeten.” of “Filosofen moeten niets.” 
Omdat dit het cruciale woord is, kunnen we hier, en niet bij een ander woord, het best 
onderzoeken wat de vraag als geheel voor zin heeft, wat er de achtergrond en de rele-
vantie van is. Daar kan ik iets over zeggen: de vraag “Moeten filosofen weten hoe het 
zit?” heeft betrekking op de discussie over de werkwijze zoals we die in het Gilde han-
teren en op de ISVW onderwijzen. Ook binnen ISVW-verband, in eigen huis, dus, is 
niet iedereen van de waarde van die werkwijze overtuigd. Filosofen, zo parafraseer ik 
de tegengestelde opvatting, moeten niet alleen vragen stellen, maar ook antwoorden 
geven. Anders leveren ze maar half werk. 



 Is iemand die de studie voor driekwart heeft afgerond al driekwart-fi-
losoof? Of daalt het filosoof-zijn pinksterachtig op hem neer, zodra 
hij zijn bul in ontvangst neemt?

Adriaan Hoogendijk, een van de pioniers van de filosofische praktijk 
in Nederland, stelde eens voor onderscheid te maken tussen filoso-
fie en “filosofistiek”. Dat laatste zou dan zijn: de kennis van de filoso-
fie. Het is, vind ik, geen gek voorstel. Er lopen op filosofie-vakgroe-
pen veel mensen rond die verstand hebben van, bijvoorbeeld, Ploti-
nus of van deugdethiek, maar die, als je hen een beetje leert kennen, 
misschien net zo goed deskundig hadden kunnen zijn op het terrein 
van tropische vissen of vulkanen. Van een hartstocht voor wijsheid 
blijkt in wat ze zeggen en doen maar weinig. Ik neig ertoe, dat mag 
duidelijk zijn, die liefde voor de wijsheid toch als kenmerkend voor 
“de filosoof” aan te merken en ik hoop eerlijk gezegd dat u me daar-
in wilt volgen.

Er gaan ook vaak stemmen op om het gezelschap nog exclusiever te 
maken. Niet alle mensen met een liefde voor de wijsheid zijn filoso-
fen, wordt er dan gezegd, maar alleen die mensen die, gedreven 
door die wijsheidsliefde, beweringen zijn gaan doen waarmee ze be-
kendheid verwierven. De officiële filosofen, de grote namen. De filo-
sofen over wie een pagina bestaat in, laten we zeggen, de Hongaars-
talige Wikipedia.

Die officiële filosofen worden door velen in hoog aanzien gehouden. 
Ze worden vaak geciteerd op een manier die doet denken aan het 
citeren van de Heilige Schrift of de Gesamtausgabe van Marx en En-
gels. Ik kan me daarover verbazen — en verbazen is dan vriendelijk 
uitgedrukt. “Zoals Kant zegt…” “Zoals Žižek zegt…” Kies maar een 
filosoof die beweert wat je van pas komt. 

Zoals voor Appenzeller Sennenhonden geldt dat ze een wit puntje aan het eind van 
hun krulstaart moeten hebben. De mensen die aan dat soort zaken waarde hechten, 
zeggen niet zozeer dat een Appenzeller Sennenhond die zo’n wit puntje mist dat als-
nog moet zien te verwerven — ze zeggen dat het beest dan gewoon geen Appenzeller 
Sennenhond is. Als dat de betekenis is van het “moeten” in onze vraag, kunnen we 
die ook anders formuleren, bijvoorbeeld zo: “Zijn mensen die niet weten hoe het zit 
wel filosofen?”
De eerste vorm van “moeten” die we noemden, de voor-schrijvende vorm, kan eigen-
lijk alleen verdedigd worden door verwijzing naar de tweede vorm, de definiërende 
vorm. Dat gaat zo. Als iemand zich ijscoman noemt, maar hij verkoopt geen ijsjes, dan 
zeg ik: “Een ijscoman verkoopt ijsjes. Dat is de betekenis van het begrip “ijscoman”. 
Wie geen ijsjes verkoopt, mag zich daarom geen ijsco-man noemen. Een ijsco-man 
moet ijsjes verkopen.” Om onze vraag verder te bevragen, richten we daarom nu onze 
aandacht op de betekenis van het woord “filosoof”. De filosoof is onze ijsco-man. Ver-
koopt hij wel ijsjes?
Wat zijn filosofen? Wie zijn filosofen? Als we de herkomst van het woord bezien, zijn 
filosofen mensen die de wijsheid liefhebben. Filo: liefde, sofia: wijsheid. Geldt dat niet 
voor ons allemaal, dat we liever wijs zijn dan dwaas? Maar het ging over liefde, niet 
over “liever”. De filosoof begeert de wijsheid, zoals het Nederlandse woord “wijsbe-
geerte” uitdrukt. Het is niet vrijblijvend. Het is hartstocht. Nu wordt de groep al kleiner, 
want veel mensen zijn nu niet direct hard aan de slag met wijsheid, met het verwerven 
daarvan of het zich dingen afvragen daarover. Als we de mensen die veel aandacht 
besteden aan wijsheid, die dat tot hun eerste prioriteit maken, filosofen noemen, is het 
al een klein gezelschap geworden. Maar kan iemand niet tussen twee en kwart voor 
drie filosoof zijn, als hij of zij zich in die drie kwartier echt druk maakt over wijsheid? Ik 
zou zeggen: dan is hij of zij tenminste 45 minuten filosoof. We kunnen ook een andere 
benadering kiezen. “Filosoof” is, volgens sommigen, de titel van iemand die filosofie 
heeft gestudeerd. Dat lijkt een plezierig concrete definitie, maar ze roept toch veel vra-
gen op. Is een bachelor of een master of een doctorandustitel genoeg? Of moet men 
promoveren? En telt de nieuwe HBO-opleiding wijsbegeerte, die er nu schijnt te zijn, 
ook mee, of moet het aan een universiteit gebeuren?



Mijn bezoekers, zeg ik dus, zijn filosofen. Ze filosoferen, dat leren ze 
bij mij, en dat kunnen ze na een tijdje. Dat filosoferen is vooral het 
aannemen van een bepaalde denkhouding, een vragende houding. 
Die houding komt aan de orde als we het straks over “weten” gaan 
hebben. Wat de “filosofen” betreft wil ik nog toevoegen dat de filoso-
fisch practicus, degene die een filosofische praktijk voert en lid is 
van het Gilde, zelf ook filosoof moet wezen, in de zin van die vragen-
de denkhouding, niet qua academische titel. Ja, ik gebruik het 
woord “moet”. Een sessie in de spreekkamer is een gesprek tussen 
twee mensen die de wijsheid vurig beminnen. Hun posities zijn niet 
gelijk, maar dat beminnen doen ze allebei. Aan welke betekenis van 
het woord “filosofen” geeft u inmiddels de voorkeur? U hoeft dat niet 
te weten, hoor. Weten is maar weten. Vragen is beter.

Is dat zo? Hoe weet ik dat? Het woordje “weten”, in de context van 
onze vraag, slaat niet op kennis van de categorie “Wat is de hoofd-
stad van Hongarije?” of “Hoeveel tanden heeft een vrouw?” maar op 
weten dat waarden betreft en metafysische onderwerpen. Goed en 
kwaad, mooi en lelijk, onveranderlijk en tijdelijk, voorbestemd en toe-
vallig, kenbaar en onkenbaar — dat soort zaken. Zijn dit dan ook de 
onderwerpen waarover bezoekers aan een filosofische praktijk ko-
men praten? Soms wel. Maar vaker is wat er in hun hoofd omgaat, 
als ze op weg zijn naar de eerste afspraak, concreter. “Waarom kan 
ik niet accepteren dat ze bij me weggaat?” “Ben ik verplicht om voor 
mijn oude tante te zorgen?” “Is mijn leven het nog waard om voortge-
zet te worden?”

Stelt u zich nou eens voor dat wie met zulke vragen naar een filosofi-
sche praktijk komt, een klein uur later weer naar buiten zou lopen 
met een antwoord. Of na een paar sessies. Met een antwoord, een 
oplossing, een uitkomst. 

In de middeleeuwen beperkte men zich er meestal toe “de filosoof” aan te halen, dat 
was dan Aristoteles, maar wij hebben meer opties. Voor elk wat wils. Als dat de invul-
ling is die we geven aan het begrip “filosofen”, komen we met onze vraag niet veel ver-
der. Want de eerste filosoof weet, tussen aanhalingstekens, iets heel anders over hoe 
het zit dan de tweede. En de derde is het met nummer 1 en nummer 2 weer oneens. 
Enzovoort. Dus als filosofen, opgevat als officiële, bekende, in de Wikipedia genoem-
de filosofen moeten weten hoe het zit, brengen ze het er slecht vanaf, de afgelopen 
twee-en-een-halfduizend jaar.
Wat nu als we met “filosofen” toch bedoelen: mensen die, hun leven lang of geduren-
de drie kwartier, wijsheid tot hun eerste prioriteit maken? Dan herken ik meteen de be-
zoekers aan mijn spreekkamer. Zij komen bij mij langs omdat ze wijzer willen worden. 
Vaak zitten ze er lang voor in de trein of de auto. Om de hoek, bij hen thuis, zat vast 
wel een goede coach, en psychologen, psychotherapeuten, tarotkaartenlezers en goe-
roes zijn ook ruim voorhanden, overal in het land, maar ze komen naar een filosofische 
praktijk. Voor wijsheid. Anders konden ze elders wel terecht. Ze willen niet zozeer slim-
mer, gezonder of slagvaardiger worden, en zelfs niet per sé gelukkiger, maar wel… wij-
zer. Ze beginnen in te zien dat ze met antwoorden en oplossingen niet meer verder 
komen en dat het tijd is, eindelijk, om de goede vragen te gaan stellen.
Daar is meer over te zeggen, overigens. Vaak benoemen nieuwe bezoekers hun verlan-
gen naar wijsheid niet met zoveel woorden. “Wijsheid” geldt als een erg duur woord, 
hier in de polder. En vaak maakt het verlangen naar wijsheid, dat zich voorzichtig had 
geopenbaard, en dat hen ertoe bracht een eerste afspraak te maken, bij het betreden 
van de spreekkamer gauw weer plaats voor het oude vertrouwde verlangen naar ant-
woorden en oplossingen. Dan proberen de bezoekers de filosofisch practicus toch 
weer op het voetstuk van Degene Die Het Weet te plaatsen — een positie die hij reso-
luut weigert in te nemen. “Als het je om antwoorden te doen is,” zegt hij, “moet je er-
gens anders aankloppen. Ik doe alleen in vragen.” En vervolgens legt hij hun de werk-
wijze uit. De meeste bezoekers kiezen dan alsnog voor de moeilijke weg, die van het 
vragen. Omdat ze inderdaad wijzer willen worden.



Maar al is die aap goed in overleven, met al dat antwoorden-geven 
is hij er niet echt wijzer op geworden. En dat antwoorden-geven lijkt, 
als we de krant lezen, in termen van overleven op de langere termijn 
trouwens ook minder gunstig uit te pakken.

Wijsheid, zeg ik Socrates na, is inzien dat je het niet weet. Ik zeg 
hem dat na, niet omdat hij een belangrijke filosoof is die in de Wikipe-
dia uitvoerig wordt besproken, maar omdat ik heb ondervonden dat 
het klopt. Het heeft hem de kop gekost, maar hij had gelijk toen hij 
het zei. Is er iemand wijzer dan Socrates? Nee, want Socrates, an-
ders dan al die mensen die destijds voor wijs doorgingen, had door 
dat hij net zo min als zij iets wist. Terwijl zij, de bekende Atheners, de 
grote namen van toen, dachten wél kennis te bezitten, zag Socrates 
in dat dat niet zo was. Voor hen niet en voor hemzelf niet. Dit is de 
wijsheid waar ik het over heb en waar ik in mijn spreekkamer op aan-
stuur. De filosofisch practicus, dat wil zeggen de man of vrouw, lid 
van het Gilde, die volgens deze methode te werk gaat, brengt zijn of 
haar bezoekers ertoe het einde van hun weten op te zoeken. Wat 
snap je van de kwestie die je ’s nachts wakker houdt? Wat zeg je er-
over? Daar gaan we naar kijken. We houden dat tegen het licht. En 
we ontdekken een wildernis aan vooronderstellingen, drogredenen, 
stokpaardjes, blinde vlekken. We ploegen en peuteren en snijden en 
hakken. Welke ideeën heb je er nu nog over? Allemaal gaan ze voor 
de bijl. Totdat je aan het eind van je praatjes komt, en daar sta je 
dan, op het randje, verder kun je niet. Want je weet het niet meer.

“Ik heb echt geen idee,” zegt dan typisch een bezoeker. Of: “Ja, nou 
weet ik het niet meer, hoor.” Meteen slaat de practicus toe. “Dat 
niet-weten, waarin je je nu bevindt,” zegt hij of zij dan, “maak daar 
nu eens een vraag van!” 

Bijvoorbeeld, respectievelijk: “Omdat ik zo eenzaam ben.” of “Nee, ze moet zichzelf 
maar redden.” of “Ja, mijn leven heeft zin.” Wat zou er dan gewonnen zijn? Hoe lang 
zouden zulke antwoorden standhouden? En zouden we kunnen zeggen dat die bezoe-
kers door het verwerven van die antwoorden wijzer geworden waren? Misschien wel 
slagvaardiger, voor zolang als het duurt. Maar wijzer? Misschien wel gelukkiger, zelfs. 
Maar wijzer?
Het is aantrekkelijk, op het eerste gezicht, om tot een antwoord te komen. Dan weet je 
tenminste waar je aan toe bent. Hoe het zit. Maar het is dat weten dat we hier ter dis-
cussie stellen. Wat weet iemand die, aangaande zo’n soort kwestie, aangaande een 
levensvraag, tot een antwoord is gekomen? Als op zulke vragen antwoorden gegeven 
konden worden, echte antwoorden die bleven gelden, ook morgen, ook als het even 
tegenzit, dan zag de wereld er heel anders uit. Op levensvragen zijn geen antwoorden 
te geven. Maar — nu komt het goede nieuws — dat hoeft ook niet.
Heeft een vraag dan niet een antwoord nodig? Dat lijkt zo te zijn, nietwaar? Maar het 
zijn mensen die denken dat ze voor hun vragen antwoorden moeten vinden. De vra-
gen kunnen heus wel zonder. Een vraag heeft net zo min een antwoord nodig als een 
brandje het nodig heeft om geblust te worden. En wat voor ons belangrijker is: men-
sen redden zich ook heel goed zonder antwoorden op hun levensvragen. Er gaat niets 
mis als je een vraag over waarden of over metafysische zaken, en de alledaagse bete-
kenis daarvan, niet weet te beantwoorden. Sterker nog: juist door het niet beantwoor-
den van zulke vragen, door het aangaan van ons niet-weten, worden we wijzer. Dat zal 
ik toelichten. Het is belangrijk, want het vormt de kern van de werkwijze.
We kunnen ons eigenlijk gewoon tot de feiten beperken. Tot wat echt het geval is. En 
wat is het geval? Dat we die dingen niet weten. We hebben die antwoorden niet. Wel 
de vragen. Die bestaan. En als we geen fantasten willen zijn, als we niet van alles wil-
len verzinnen, bovenop wat er bestaat, dan komen we voor dat niet-weten eerlijk uit. 
Dat is niet zo simpel. Het druist in tegen decennia, zelfs millennia van conditionering. 
De evolutionair succesvolle blote aap, die wij zijn, moest het hebben van zijn vermo-
gen snel oplossingen en antwoorden te bedenken. We hebben het antwoorden-geven 
in onze genen, langzamerhand. 



En die hij haar ook voorleeft, als het goed is. De inhoud, de kwestie 
waarmee de bezoekster binnenkwam, waar ze van wakker lag voor-
dat ze aan de gesprekken begon, komt ook inhoudelijk in beweging. 
Er vallen ook beslissingen, er zijn inzichten, knopen worden doorge-
hakt — maar de practicus beschouwt dat allemaal als secundair. Als 
bijvangst. Waar het hem of haar om gaat, is dat de bezoekers die 
vragende houding leren aannemen. Daarvan worden ze wijzer. Wijzer 
zoals ook de gesprekspartners van Socrates wijzer werden van de 
dialogen die eindigden in zogeheten aporie, letterlijk: geen uitweg, 
geen doorgang. Geen antwoord, dus.

Wie daarentegen een filosofische praktijk voert op een manier die 
zijn eigen weten vooropstelt, zijn filosofische deskundigheid, en zijn 
bezoekers de straat op stuurt met antwoorden, of met boeken van 
officiële wijsgeren, maakt zich schuldig aan wat in Gilde-kringen zwa-
re zonden zijn. Hij berooft zijn bezoekers van hun vragen! Dat is een 
rode kaart. En door met boektitels aan te komen, zo van “Lees eens 
wat Kierkegaard daarover zei…” geeft hij zijn bezoekers het idee dat 
echt filosoferen voorbehouden is aan specialisten, terwijl hij tegelij-
kertijd hun vermogen zulke filosofische boeken te doorgronden over-
schat. Bovendien vormen de keuzes die hij maakt, door de kwestie 
van een bezoeker juist met Nietzsche of juist met Epicurus het hoofd 
te bieden, een onverantwoord grote interventie. Wie zegt dat hij uit 
het juiste vaatje tapt? Kan zijn kennis van de filosofie, zijn filosofis-
tiek, ooit groot genoeg zijn om steeds het juiste medicijn uit zijn bibli-
otheek-apotheek te selecteren?

De filosofisch practicus waagt zich daar niet aan. Hij vertrouwt er he-
lemaal niet op dat hij de antwoorden kan geven of zijn bezoekers 
zelfs maar in de juiste richting kan sturen. Hij zoekt het uitsluitend in 
het bevorderen van die vragende houding, dat niet-weten, die apo-
rie.

Als je het niet meer weet, en je moet toch iets zeggen, dan wordt wat je zegt al gauw 
een vraag. Vandaar de titel van mijn boek, dat over een paar weken verschijnt: “Wie 
het niet weet, mag het zeggen.”
Is dat niet-weten waar de bezoekers op uitkomen een soort algehele onnozelheid? Vin-
den ze de weg naar huis nog wel terug? Kunnen ze hun naam nog schrijven? Het 
gaat, nogmaals, om een niet-weten ten aanzien van die grote vragen. Niet om hoeveel 
tanden een vrouw heeft. En er gaat veel weten vooraf, vaak, aan zo’n niet-weten. Ver-
gelijk het met een deskundige op een bepaald gebied, iemand die ergens een lange 
studie van gemaakt heeft, en die kan uitroepen: “Ik snap nu pas hoe weinig ik ervan 
weet!” Terwijl de amateur op hetzelfde terrein, de amateur-archeoloog of de amateur-
sterrenkundige zijn eigen kennis veelal overschat.
De bezoeker, of laten we er een bezoekster van maken, want tweederde is vrouw, die 
aan het eind van een sessie uitkomt op een vraag, krijgt die van mij mee op een papier-
tje, dat lijkt op een ouderwets receptenbriefje. Bij dokter Van der Gaag is de vraag het 
recept. Ze gaat in de een of twee weken tot onze volgende sessie leven met die vraag. 
Die vraag is waar ze staat, wat ze niet weet. Ze kan best een antwoord verzinnen, zo-
als de coach of de pastoor of de therapeut dat ook voor haar of met haar had kunnen 
doen, maar daarmee zou ze zichzelf de rijkdom, de openheid van die vraag ontzeg-
gen. Ze leeft en ze sterft met haar vraag en dan komt ze bij me terug. “En?” zeg ik, 
“Wat is er gebeurd met je vraag? En met jou?” Dat is dan het beginpunt van ons nieu-
we gesprek. En zich bewegend van vraag naar vraag wordt de bezoekster wijzer.

Wat betekent dat? Wijzer? Dit is het stukje van de methode dat je moet ondervinden. 
Niets aan te doen. Je kunt honderd boeken lezen over parachute-springen, maar van 
de eerste sprong leer je het meest. Wie leert om de vraag aan te gaan, zonder gauw 
naar een antwoord te grijpen, ontdekt daarin grote vrijheid. Een traject bij een filoso-
fisch practicus is in die zin een leertraject. De practicus is eerst en vooral een peda-
goog. Hij levert een wijsgerige Nacherziehung. Hij brengt zijn bezoekster ertoe die 
denkhouding aan te nemen, die hij als filosofisch kent. 



Moeten filosofen weten hoe het zit? We hebben die laatste drie woorden nog over. Die 
laat ik ongemoeid, als een vraag voor het publiek. Hoe zit het? Daar kunt u zich mis-
schien eens over buigen. En probeer dan eens geen antwoord te verzinnen, maar dom-
weg bij die vraag te blijven. Kijk maar wat het doet.
En wat is er gebeurd met onze vraag als geheel? “Moeten filosofen weten hoe het 
zit?” Is die vraag nog dezelfde of kunnen we dit vak, en de praktische toepasbaarheid 
van de filosofie, inmiddels in andere bewoordingen bevragen? Kunnen we dat of moe-
ten we dat? Of volstaat de vraag, in de oorspronkelijke vorm, en zijn we wijzer gewor-
den niet door die vraag te beantwoorden, maar door er goed naar te kijken? Door de 
vraag aan te gaan? Er middenin te gaan staan?
Volgende maand start hier bij de ISVW het derde jaar van de beroepsopleiding tot filo-
sofisch practicus. De 32 mensen die deze opleiding in de afgelopen twee jaar tot een 
goed einde brachten, en die eigen praktijken hebben geopend of dat nog gaan doen, 
hebben laten zien dat deze manier van werken aan te leren is. Voor ik hier les ging ge-
ven, kon ik nog denken dat het succes van mijn praktijk misschien voortkwam uit een 
fortuinlijke combinatie van persoonlijke kwaliteiten plus wat toeval en flink wat mazzel. 
Die twijfel is weggenomen. Wie z’n best doet en misschien wat aanleg heeft, kan het 
straks ook. Het ambacht krijgt vorm, de werkwijze wint terrein. Er worden vragen be-
vraagd onder en boven de grote rivieren, in de Randstad en ver daarbuiten. Het Gilde, 
dat vandaag zijn smoel toont aan de buitenwereld, in de vorm van een website, draagt 
door de leerling-gezel-meester-structuur en de eisen die we in dat verband aan elkaar 
stellen bij aan de voortgaande verdieping van het vak, en aan het handhaven van de 
kwaliteit. De merkenrechtelijke bescherming van de woordcombinatie “filosofisch prac-
ticus” voorkomt beunhazerij en verwarring. De opleiding is gecertificeerd en trekt op-
nieuw veel deelnemers. Ook u bent niet zonder reden hier naartoe gekomen, vandaag. 
Ik denk zomaar dat het vak een mooie toekomst wacht. 
Maar weten doe ik dat natuurlijk niet. t
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Polderen 3.0 
gaat uit van 
zelfwerkzaam
heid, 
persoonlijk 
contact en 
een gezonde 
botsing van 
belangen. 

Klik hier voor meer informatie over Polderen 3.0

http://www.isvw.nl/product/polderen-3-0-nederland-en-het-algemeen-belang/
http://www.isvw.nl/product/polderen-3-0-nederland-en-het-algemeen-belang/


Polderen 3.0 

‘Als Nederland zo veel verenigingen telt, en als we zo’n lange traditie 
hebben van consensus en overleg, wat houdt ons dan tegen om sa-
men te knutselen aan een hedendaags algemeen belang? Waarom 
lukt dat nu zo slecht? Ik denk dat de maatschappelijke verhoudingen 
veel ingrijpender zijn veranderd dan bestuurders zich realiseren, en 
dat de aanpassing aan die nieuwe realiteit nog maar amper is begon-
nen.’

Yvonne Zonderop legt uit dat we naast het traditionele polderen – alle 
partijen onder regie van de overheid om de tafel – en het nieuwe pol-
deren met zijn internetreferenda en cyberpolls, een derde poldervari-
ant nodig hebben. Polderen 3.0 gaat uit van zelfwerkzaamheid, per-
soonlijk contact en een gezonde botsing van belangen. Met polderen 
3.0 organiseren de burgers zelf het algemeen belang, bijgestaan door 
organisaties. Ze werken samen op basis van een welbegrepen eigen-
belang. De voorbeelden – van G1000 tot autodelen – zijn talrijk en 
spreken voor zich: het werkt en het is de nieuwe realiteit.

Yvonne Zonderop is journalist, bestuurder en adviseur. Ze is vaste medewerker van De 
Groene Amsterdammer en voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze is 
bestuurslid bij ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, en commissaris bij 	de 
FD Mediagroep. Ook is zij lid van de commissie die de NOS adviseert over journalistiek/ 
maatschappelijke vraagstukken. Zij was lid van de commissie-Brinkman die het kabinet 
adviseerde over steun aan de geschreven pers, en lid van de commissie voor de Canon 
van Amsterdam. Daarnaast was ze adviseur van The Network Effect, een internationaal 
project 	van de British Council.
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i-Filosofie verloot 5 exemplaren van het boek Polderen 3.0; Nederland en 	
het algemeen belang van Yvonne Zonderop. Interesse? Stuur dan een mailtje 
(receptie@isvw.nl). Meer informatie over het boek op de ISVW-site.

klik voor de vimeo video

mailto:receptie@isvw.nl
mailto:receptie@isvw.nl
http://www.isvw.nl/product/polderen-3-0-nederland-en-het-algemeen-belang/
http://www.isvw.nl/product/polderen-3-0-nederland-en-het-algemeen-belang/
https://vimeo.com/41772902
https://vimeo.com/41772902


Wat heb ik toch tegen het gebruik van het woord “intellectueel”?

Ik hou van mijn intellect en ik gebruik het graag. Maar ik zou me er 
niet gauw mee identificeren, of het vereren als mijn belangrijkste 
onderdeel. Ik wil mijn verstand niet isoleren, en ook mijn denken 
niet. Het is verbonden met mijn lijf, met mijn leven, met mijn ge-
voel. Ik denk, jazeker, maar ik ben niet alleen maar een denkend 
ding, of, anders, ik kan alleen maar een denkend ding zijn door 
een denkend dier te zijn, een concreet levend wezen, een exem-
plaar van de menselijke soort, een soort die zich in de strijd om 
het bestaan heeft weten te redden dankzij zijn denkvermogen. 
Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik als mens alleen maar mijn 
denkvermogen ben. 

Dat is een eerste bron van onvrede aangaande de term ‘intellectu-
eel’, dat het zijn wortels heeft in het cartesiaanse dualisme, in de 
scheiding tussen lichaam en geest, en dat het die scheiding be-
krachtigt door te suggereren dat wij vooral onze geest zijn, ons 
intellect. Dat leidt tot de spreekwoordelijke vergissing: van die ene 
hand die in zijn eentje probeert te klappen.

Maar er is meer. Ik stoor me ook aan de maatschappelijke tweede-
ling die de term met zich mee lijkt te brengen en aan de morele 
superioriteit die ermee geassocieerd wordt.

foto: persdienst RUN

Jan Bransen: intellectuelen

“Dat iedereen denkt, bij alles wat hij doet, wil natuurlijk niet  	                  
zeggen dat iedereen even goed denkt.”

klik voor de vimeo video

https://vimeo.com/73644764
https://vimeo.com/73644764


Ik zie dat vooral in de bewonderaars, in het gedweep van de groupies 
die een klein beetje glorie over zichzelf hopen af te roepen door te laten 
merken dat zij weten dat Sloterdijk, Deleuze en Onfray grote denkers 
zijn. Ik hou niet van dit soort bewonderaars, niet van de mensen die 
zichzelf graag als intellectueel profileren en die in de media gewichtig 
gaan zitten doen. Alsof zij het geweten van ons vaderland zijn. Alsof zij 
voor ons allen en namens ons allen het denkwerk doen, DENKWERK 
met hoofdletters, over complexe en ingewikkelde zaken waar een enor-
me eruditie voor nodig is. Er is iets mis mee, met die arbeidsdeling, en 
er is misschien geen betere manier om dit duidelijk te maken dan om 
met een belachelijke vergelijking te komen. Kijk, wij hebben een Den-
ker des Vaderlands, en dat is natuurlijk gewoon een eervolle pluim die 
ik René Gude van harte gun. Maar er gaat een fout signaal van uit dat 
je onmiddellijk snapt als er morgen in de kranten zou staan dat wij een 
nieuwe Eter des Vaderlands krijgen. Iemand die namens ons eet, of die 
het meest of het allerbest van ons allemaal eet. Iemand die onze eet-
problemen op kan lossen door zelf al dat onverteerbare voedsel tot 
zich te nemen. 

Dat is duidelijk, toch. Eten kan niet uitbesteed worden. Anderen kun-
nen niet voor jou eten. Dat moet je echt zelf doen. En precies dat geldt 
ook voor denken. Intellectuelen kunnen niet namens ons denken. Dat 
is een valse voorstelling van zaken. 

Hier komt een derde irritatie om de hoek kijken. Er zit altijd een abstrac-
te kant aan denken. Maar ook een concrete. Je denkt bijvoorbeeld na 
over wat je vanavond gaat eten en dan kun je je gedachten beperkt 
houden tot de worteltjes en de aardappels. Maar ook die concrete in-
grediënten roepen abstracte associaties op. Denk aan De aardappele-
ters, een concreet schilderij dat op een abstracte manier een symbool 
is voor de misère van een heel volk. Denk aan zo’n algemene waar-
heid, dat worteltjes goed zijn voor je ogen. Enzovoort. Intellectuelen 
hebben de neiging om in dat abstracte te blijven hangen, om alles met 
alles te laten samenhangen, maar ook om nooit concreet te worden. 
Dat wreekt zich op twee manieren. Enerzijds is dit een manier om aan 
elitevorming te doen. 

Kun jij meedoen met dit abstracte gepraat of niet? Wie afhaakt, wordt 
voetvolk, toehoorder, volgeling. Wie doet alsof hij mee kan doen, kan 
zich permitteren te denken dat hij voorop loopt. Zoals vroeger de 
schriftgeleerden. En daar zit die andere manier waarop zich dit wreekt: 
als je in het abstracte blijft hangen, word je verleid te denken dat er 
maar één doel is, HET doel voor DE mensheid, en maar één weg, DE 
weg die de intellectuelen gaan, onze seculiere voorgangers. 

Dat vind ik totaal verkeerd klinken. Er is niet één doel, en niet één weg. 
Het idee van een intellectuele voorganger is net zo nietszeggend als 
het idee van een etende voorganger. 

Dat iedereen denkt, bij alles wat hij doet, wil natuurlijk niet zeggen dat 
iedereen even goed denkt. Het wil ook niet zeggen dat er geen rol is 
voor filosofen, voor mensen die het denken er niet bij doen maar die er 
hun hoofdzaak van gemaakt hebben. Over die rol denk ik graag na. En 
ik heb er een uitgesproken mening over. Ik ben liever de nar dan de 
koning. En ik verdenk de intellectuelen ervan dat ze liever de koning 
zouden zijn dan de nar. Ik hou meer van ironie dan van een complete 
theorie. Ik wil anderen te denken geven, ze prikkelen met goede vra-
gen. 

Het is een subtiel verschil, hoor. Dat besef ik wel. 

Misschien is dit een lakmoesproef: Gaat het je om de verhouding of 
om de boodschap? Gaat het je om het gezag dat je geniet, om de 
macht die je hebt, als intellectueel, of om de inhoud van je gedachten? 
Gaat het je erom dat je de ander iets te bieden wilt hebben, of gaat het 
je erom recht te doen aan het object van je denken? Moeten de ande-
ren zien dat jij aan War Child geeft, of geef je om de gezondheid van 
die oorlogskinderen?

Het is een subtiel verschil.

Of is deze column niet aan mij besteed? Wil ik imponeren? Glim ik van 
trots omdat ik een column heb in i-Filosofie? t



Opgediept

Professor Hermann 	
von der Dunk 	 	

verzorgde in de herfst van 
1990 voor De Bilthovense 
Wijsgerige kring een lezing 

over onze omgang met 	
het verleden. 

Historische audio-opnames 1990-1991

Onze omgang met het verleden.

Tot ver in Renaissance dacht men dat de geschiedenis zich einde-
loos herhaalt, vertelt hoogleraar geschiedenis Hermann von der 
Dunk (1928) in deze historische lezing. Mensen zijn nu eenmaal 
altijd hetzelfde. Hooguit de kostuums wisselen een beetje, terwijl 
de aardse ellende zich eindeloos herhaalt tot de dag des oordeels.  
L’Histoire se répète. 

Na de Renaissance verandert de opvatting over het verleden. Het 
verleden wordt iets dat we achter ons hebben gelaten. Dit idee 
komt vooral op in de tijd van de Industriële Revolutie. Men krijgt het 
gevoel dat de geschiedenis accelereert. We ontwikkelen ons 
steeds sneller, nemen per generatie afscheid van tradities, en we 
hebben daardoor het idee dat bijvoorbeeld het onderwijs steeds 
moet veranderen. 

Na de Eerste Wereldoorlog begint men de acceleratie en de zoge-
naamde ‘vooruitgang’ te wantrouwen. De gifaanvallen van de Eer-
ste Wereldoorlog stemden de mens somber, en deze somberheid 
werd door de Tweede Wereldoorlog verder gevoed.  En dat leidt 
tot onze situatie. We hebben het gevoel dat alles anders is dan 
gisteren, maar door de recente oorlogen zijn er niet helemaal ge-
rust op. Als we terugkijken, zien we geen betere tijden. Maar 
vreemd genoeg praten mensen die de oorlogen hebben meege-
maakt met een zekere weemoed over deze tijd. Ze hebben in de 
oorlog een zekere samenhorigheid ervaren die ze later niet meer 
zijn tegengekomen.  Of we daar iets van kunnen leren, is de vraag. 
Maar feit is dat de mens het niet kan nalaten om terug te kijken en 
iets te willen leren uit het verleden, zelfs als dat verleden duister is.  
Het hoort klaarblijkelijk tot de essentie van ons mens-zijn. t

De Bil!ovense Wijs"#" K#ng

Klik en luister.

foto: Magnus Manske

De complete lezing van 
professor von der Dunk ‘Onze 

omgang met het verleden’, 
vindt u als i-Lecture in de 

digitale winkel van de ISVW.

http://www.isvw.nl/product/hermann-von-der-dunk-omgaan-met-het-verleden/
http://www.isvw.nl/product/hermann-von-der-dunk-omgaan-met-het-verleden/


   
In deze kunstfilosofische beschouwing staat het werk van Hans 

Arp centraal. Arthur vraagt zich af waar de vitale, organische vor-
men  die zo kenmerkend zijn voor het werk van Arp vandaan ko-

men. Hij legt een verband met de ideeën van de filosoof Bergson 
over de vitale scheppende kracht van de natuur.  

Arthur d’ Ansembourg 

#2 De scheppende evolutie: over Arp en Bergson.

Arthur d’ Ansembourg verzorgt de opleiding Esthetica en 
	 kunstfilosofie bij de ISVW. 2

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. 

klik voor de vimeo video

http://www.isvw.nl/opleidingen/esthetica-en-kunstfilosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/esthetica-en-kunstfilosofie/
https://vimeo.com/73525414
https://vimeo.com/73525414
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Hans Vaihinger een naam die niet veel mensen nog 
iets zal zeggen. Dat was anders in het begin van 
de vorige eeuw. Hij was een van de meest 
vooraanstaande kantianen, en publiceerde Die 
Philosophie des Als ob dat vele drukken beleefde 
en waarvan zelfs een 'Volksausgabe' verscheen.

-Hans Driessen (volkskrant)
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De filosofie van het alsof

Ficties structureren ons bestaan in hoge mate. De rechtsstaat berust op de fictie 
van vrije en verantwoordelijke burgers, de wiskunde berust op de fictieve gedachte 
dat de punt en de rechte lijn daadwerkelijk bestaan en natuurkundigen rekenen met 
een fictieve zwaartekracht. In de religie doen we alsof 'het goede' en God bestaan. 
De Duitse filosoof Hans Vaihinger (1852-1933) brengt in zijn recent vertaalde Filoso-
fie van het alsof talloze nuttige ficties bij elkaar. Hij laat zien dat alle wetenschap, alle 
omgangvormen en alle intermenselijke communicatie uiteindelijk op ficties berusten. 
Maar vreemd genoeg hebben we moeite om de fictie als fictie te accepteren. We 
zijn steeds geneigd deze vraag te stellen: bestaan die fictieve dingen echt? Het is 
een verkeerde vraag, volgens Vaihinger, want ficties zijn nu eenmaal iets anders dan 
hypothesen. Haal ze niet door elkaar. Hypothesen kun je testen, ficties zijn ‘kunst-
grepen’ waarmee het verstand grip probeert te krijgen op de werkelijkheid. Dat zijn 
totaal verschillende zaken. Vaihingers meesterwerk Filosofie van het alsof´ was al 
bijna vergeten, maar is nu gelukkig naar het Nederlands vertaald. Het is een indruk-
wekkend, los gecomponeerd, intrigerend meesterwerk, prettig vertaald door John 
van der Stokker en fraai uitgegeven door Uitgeverij IJzer.  t

Erno Eskens bespreekt De filosofie van het alsofklik voor de vimeo video

https://vimeo.com/73367452
https://vimeo.com/73367452


ALS JE WEG BENT over Patricia de Martelaere

De Tao van De Martelaere
Door: Michel Dijkstra

De Vlaamse filosofe Patricia de Martelaere had een ambivalente mening 
over haar professie: ‘Mijn denken is altijd op zoek geweest naar waar-
heid, geluk, rust. Ik wou weten hoe alles en ikzelf in mekaar zitten, maar 
de filosofie biedt dat niet… De natuur weet soms beter wat goed voor 
ons is dan ons denken, daarom is onze natuur verstandiger dan ons ver-
stand.’

Deze en andere paradoxale uitspraken van de relatief jong overleden De 
Marteleare (1957-2009) worden door Marja Pruis aangehaald in Als je 
weg bent, een boek dat het midden houdt tussen een biografie en een 
(literatuurwetenschappelijk) essay. Uit Pruis’ publicatie doemt het beeld 
op van een buitengewoon complex, intelligent en hypersensitief individu: 
een briljante maar getroebleerde geest. De Martelaere kon redeneren als 
geen ander. Tegelijkertijd was zij zich er pijnlijk van bewust dat de discur-
sieve rede geen antwoord op levensvragen kan geven, laat staan de ver-
langde ‘geluk en rust’ te verschaffen. 

De vraag waarmee De Martelaere zich het meest bezighield, luidt onge-
twijfeld: ‘Wat is de dood?’ Als denker was zij levenslang door dit feno-
meen en door de zelfmoord geobsedeerd. Deze fascinatie speelt, zo 
blijkt uit Pruis’ biografie, bovendien een grote rol in haar privéleven: De 
Martelaere trouwde met een man die tijdens hun eerste afspraakje al over 
zelfmoord begon en dit plan later daadwerkelijk uitvoerde. Haar bespiege-
lingen over het levenseinde leverden in ieder geval imposante filosofie op, 
getuige de lezing Wie is er bang voor de dood? uit 2001.

In deze prachtige tekst, die door Pruis helaas niet wordt belicht, vergelijkt 
De Martelaere de doodsangst met watervrees. De enige manier om deze 
kwaal te overwinnen, is door te leren zwemmen. 
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Het gaat in Als je weg bent even veel over filosofe en 
schrijfster Patricia de Martelaere als over het schrijven van 
dit boek. Niet op het platgetreden postmodernistenpaadje, 
maar eerder geïnspireerd door het dagboek van de 
onderzoeker of de detective.

Miriam Rasch

Hierin slaag je alleen als je alle pogingen om steun te zoeken opgeeft en 
vertrouwt op de dragende kracht van het water. Oog in oog met de dood 
zou de mens hetzelfde moeten doen: zijn angst loslaten en zich overge-
ven aan het onbekende. Om deze woorden kracht bij te zetten citeert De 
Martelaere opvallend genoeg niet Seneca of Heidegger, maar een verhaal 
van de taoïstische filosoof Zhuang Zi (vierde eeuw v.Chr.) over een wijze 
die een levensgevaarlijke waterval overleeft, simpelweg door mee te drij-
ven. Vijf jaar na deze lezing over de dood publiceert De Martelaere een 
prachtig geschreven inleiding tot het taoïsme, die in de eerste plaats een 
verslag vormt van haar visie op deze Chinese levensfilosofie. 

In de taoïstische teksten vond De Martelaere aanwijzingen om de gezoch-
te waarheid, geluk en rust te vinden, juist omdat deze leer op de beperkt-
heid van het menselijk denken wijst. Bovendien is het taoïsme een filoso-
fie die de mens herinnert aan zijn verbondenheid met de natuur: open-
heid, spontaniteit en acceptatie van alles wat komt vormen enkele ken-
merken die de Vlaamse filosofe ongetwijfeld hebben aangesproken. Wat 
het taoïsme precies voor De Martelaere betekende en hoe zij dit met haar 
katholicisme verbond, wordt echter niet duidelijk uit Pruis’ biografie. De 
biografe geeft namelijk geen antwoorden, maar schetst een beeld van de 
filosofe dat tot nadenken stemt. Op die manier laat Pruis het mysterie van 
De Martelaere intact. Hoogstwaarschijnlijk schrijft ze hiermee in de geest 
van de filosofe zelf, die weinig losliet over haar privéleven en ongetwijfeld 
op de hoogte was van het levensmotto van de taoïstische filosoof Lao Zi: 
‘Hij legde zich erop toe verborgen te blijven.’ t

_____________________________

Marja Pruis, Als je weg bent, over Patricia de Martelaere, uitgeverij Prometheus, 
2013, 192 blz.
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Staat van verwarring, het offer van liefde
Door: Paul Troost

Negen jaar geleden maakte filosoof Ad Verbrugge furore met zijn best-
seller Tijd van onbehagen. In zijn nieuwe boek Staat van verwarring: 
het offer van liefde (het eerste deel van een tweeluik) geeft Verbrugge 
opnieuw zijn visie op onze tijd, waarin volgens de auteur sprake is van 
strijdige waarden, verbleekte idealen en onzekerheid over de toe-
komst. Aanleiding van zijn boek is de wereldwijde populariteit van de 
erotische bestseller Vijftig tinten. Verbrugge laat zien dat de postmo-
derne mens in staat van verwarring verkeert over de meest elementai-
re vorm van gemeenschap, namelijk de liefdesrelatie. Bij uitstek in de 
erotische liefde komt een verlangen naar gemeenschap tot uitdrukking 
dat tegen onze virtuele consumptiecultuur indruist. In zijn betoog laat 
Verbrugge zich inspireren door verschillende tradities en denkers: door 
de dionysische mysteriën, Plato’s Symposium en Aristoteles’ deugde-
nethiek, de middeleeuwse ridderroman, Foucaults idee van biomacht 
en Houellebecqs roman Elementaire deeltjes. Niettemin is Het offer 
van liefde een oorspronkelijke, wijsgerige verhandeling, die niet zozeer 
ontstaan is uit theoretische interesse, maar uit existentiële noodzaak. 
Zo dient het boek ook gelezen te worden. t

______________________________________

Ad Verbrugge. Staat van verwarring, het offer van liefde. Boom, 2013.

Het offer van liefde



Klimaatevenwicht ontwricht:      
een morele orkaan
Door: Prof. dr. mr. Herman Philipse

In 1896 opperde de fysisch chemicus Svante Arrhenius de hypothese 
dat mensen door industriële CO2-uitstoot het aardse klimaat kunnen 
beïnvloeden. Sinds het midden van de 20e eeuw is deze mogelijkheid 
gaandeweg een zekerheid geworden. Zo concludeerde een advies van 
1965 aan president Johnson dat “Man is unwittingly conducting a vast 
geophysical experiment”. In 1988 formuleerde de World Conference on 
the Changing Atmosphere in Toronto een analoge slotsom nog dramati-
scher: “humanity is conducting an unintended, uncontrolled, globally 
pervasive experiment whose ultimate consequences could be second 
only to a global nuclear war”.

Sinds Toronto is nu een kwart eeuw verstreken en er verschenen vier 
omvattende rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). Ondanks allerlei maatregelen om de uitstoot van broei-
kasgassen te beperken voorspelt de Environmental Outlook Baseline 
van de OECD dat de emissies in 2050 nog met 50% gestegen zullen 
zijn, voornamelijk door een voorspelde toename van energiegebruik met 
80% (cf. de OECD Environmental Outlook to 2050 van november 
2011). Dit betekent dat de gemiddelde concentratie van broeikasgas-
sen in de atmosfeer dan naar verwachting een niveau zal bereiken van 
rond de 685 ppm (deeltjes per miljoen) CO2 equivalenten tegen onge-
veer 280 ppm vòòr de industriële revolutie. Terwijl deze concentratie nu 
rond de 400 ppm ligt, schat men op grond van de tegenwoordige kli-
maatmodellen dat ze niet boven de 450 ppm moet komen wil er tenmin-
ste een kans van vijftig procent zijn dat de globale gemiddelde tempera-
tuur niet meer dan 2 graden Celsius stijgt. 



Deze laatste grenswaarde voor welke opwarming nog aanvaardbaar is 
werd afgesproken op de klimaatconferentie van de VN te Cancún in 
2010, omdat bij een hogere temperatuurstijging catastrofale consequen-
ties naar verwachting onafwendbaar zijn.

Het klimaatprobleem is bij uitstek een multidisciplinair vraagstuk. Belang-
rijke broeikasgassen in de aardse dampkring zijn bijvoorbeeld water-
damp, koolstofdioxide, methaan, stikstofdioxide en ozon. Ofschoon de 
fysica van broeikasgassen onomstreden is, levert de complexiteit van 
het aardse klimaatsysteem allerlei onzekerheden op. Zo ontstaat door 
opwarming van het klimaat meer waterdamp, waardoor het broeikasef-
fect wordt versterkt. Maar hoe verhoudt deze positieve terugkoppeling 
zich tot de negatieve, die erin bestaat dat meer wolken meer zonlicht 
reflecteren, zodat de atmosfeer juist minder warmte absorbeert? Ver-
schillende klimaatmodellen doen op talrijke details onderling afwijkende 
voorspellingen. Maar voor de stelling dat door mensen geproduceerde 
CO2 uitstoot, de productie van methaan door veeteelt, en het kappen 
van oerwoud een belangrijke bijdrage leveren tot opwarming van de Aar-
de en tot verstoring van het klimaatevenwicht, stapelt het bewijsmateri-
aal zich steeds verder op.

Naast de natuurwetenschappelijke aspecten van het klimaatprobleem 
zijn er de economische en politieke. De belangrijkste conclusie van het 
Stern Review on the Economics of Climate Change van 2006 was dat 
snel en krachtig mitigerend ingrijpen, o.m. door sterke reductie van 
CO2 uitstoot, vanuit economisch gezichtspunt veel beter is dan het re-
pareren van de schade wanneer deze ontstaat. Een rekensommetje 
leert voorts dat zo’n globale reductie, bijvoorbeeld tot 30% onder het 
niveau van 1990, onhaalbaar is indien niet alle grote landen en met na-
me de VS er krachtig aan bijdragen. De regering Bush deed echter alles 
om broodnodige maatregelen te saboteren. Ze weigerde het weinig am-
bitieuze Kyoto Protocol te ratificeren en ook na Bush werden 

wetsontwerpen zoals de American Clean Energy and Security Act van 
2009 door de Republikeinen afgestemd in de Senaat. Ofschoon Oba-
ma in hetzelfde jaar verklaarde dat gebrek aan internationaal handelen 
ten gevolge zou hebben dat “we risk consigning future generations to 
an irreversible catastrophe”, verdedigde hij in Kopenhagen een overeen-
komst volgens welke de VS de uitstoot van broeikasgassen het minst 
behoefde terug te schroeven van alle ontwikkelde landen.

Dit alles betekent dat mensen in het Westen geconfronteerd worden 
met een relatief nieuw maar zwaarwegend moreel vraagstuk. In hoever-
re moeten zij hun energie-intensieve leefwijze opgeven ten bate van toe-
komstige generaties op aarde? Van alle voor het klimaatprobleem rele-
vante disciplines is aan de ethiek tot op heden de minste aandacht ge-
schonken. Het is de bedoeling van de twee genoemde boeken hierin 
verandering te brengen. De bundel Climate Ethics: Essential Readings 
bevat vijftien artikelen die eerder werden gepubliceerd door bekende 
auteurs zoals Nicholas Stern, Derek Parfit en Peter Singer, benevens 
drie nieuwe bijdragen van Stephen Gardiner, Henry Shue en Paul Baer 
et al. Ze kan goed worden gebruikt als naslagwerk of als basistekst 
voor een seminar over klimaatethiek. In deze recensie zal ik vooral in-
gaan op het eerste boek (afgezien van zijn dissertatie over Aristoteles) 
van Stephen Gardiner: A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of 
Climate Change. Dit boek beoogt een analyse te geven van het morele 
moeras waarin de problematiek van klimaatverandering ons heeft doen 
belanden.

Gardiner spreekt overigens niet van een moreel moeras. Hij geeft de 
voorkeur aan het meer dramatische beeld van een “perfecte morele 
storm” of orkaan, dat hij ontleent aan Sebastian Jungers historische ro-
man The Perfect Storm: A True Story of Men Against the Sea (1997). 
Deze vertelling gaat over de lotgevallen van de vissersboot Andrea Gail 
uit Marblehead, Massachusetts, die in oktober 1991 schipbreuk leed 



in de meest verwoestende noord-oost storm van de vorige eeuw. Of-
schoon de Andrea Gail geheel verging, koestert Gardiner de hoop dat 
het met de mensheid op Aarde anders zal aflopen. Wat precies deze 
hoop rechtvaardigt wordt in zijn boek echter onvoldoende duidelijk.

Gardiner onderscheidt drie “morele stormen”, dat wil zeggen drie soor-
ten factoren die het ons moeilijk maken moreel verantwoord te hande-
len, en die tezamen genomen de “volmaakte” morele storm uitmaken 
waardoor klimaatverandering tot een “ethische tragedie” is geworden. 
Deze drie stormen noemt hij de globale, de intergenerationele, en de 
theoretische storm. Elk van deze stormen wordt mogelijk gemaakt door 
enkele fundamentele aspecten van het klimaatprobleem. Laat ik de be-
langrijkste kort noemen. Ten eerste zijn de oorzaken van klimaatverande-
ring, zoals CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen, zo-
wel in tijd en ruimte ver verwijderd van de effecten. Het overschot aan 
koolstofdioxide dat wij nu produceren door bijvoorbeeld auto te rijden 
blijft deels honderden tot duizenden jaren in de natuur aanwezig, zodat 
de oorzaken accumuleren en de effecten zich heel veel later kunnen 
voordoen op ver van ons verwijderde plaatsen. 

Ten tweede zijn de oorzaken extreem gefragmenteerd. Elk van ons 
draagt persoonlijk bij aan de uitstoot van broeikasgassen, evenals de 
veeteelt, de industrie, overheden, transportbedrijven enz. Ten derde is 
de uitstoot van broeikasgassen diep verankerd in onze economie. Dien-
tengevolge kunnen we de oorzaken van klimaatverandering niet zo ge-
makkelijk wegnemen als we bijvoorbeeld de productie van ozon-ver-
woestende cfk’s konden staken. En ten vierde ontbreken gezaghebben-
de internationale instituties die ons effectief kunnen verplichten de uit-
stoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, terwijl alle grotere 
landen moeten meewerken om het probleem op te lossen.

Gardiner reserveert de uitdrukking “global storm” voor de ruimtelijke di-
mensie van het klimaatprobleem. Doordat CO2-uitstoot geografisch ver 
verwijderde gevolgen kan hebben, terwijl de oorzaken sterk gefragmen-
teerd zijn, wekt emissie-bevorderend handelen zelden de emoties van 
morele verontwaardiging op die ons kunnen motiveren tot gedragsveran-
dering. Voorts bieden gevestigde belangen weerstand tegen maatrege-
len ter vermindering van emissies doordat de uitstoot van broeikasgas-
sen zoals reeds gezegd diep verankerd is in onze economie. Dit “deep 
roots” probleem impliceert dat werkelijke oplossingen een sterk versobe-
rende invloed zullen hebben op onze manier van leven, zodat ze in de-
mocratieën moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Tenslotte zijn zowel de 
oorzaken als de gevolgen van klimaatverandering oneerlijk verdeeld. 
Het zijn de ontwikkelde westerse landen die primair verantwoordelijk 
waren en zijn voor de uitstoot van broeikasgassen, terwijl de negatieve 
gevolgen ervan zich voornamelijk zullen voordoen in de armere landen 
rond de evenaar.

De tweede morele storm die Gardiner onderscheidt ontstaat voorname-
lijk door de temporele aspecten van het klimaatprobleem. Hij noemt het 
de “intergenerationele storm”. Doordat antropogene CO2 gemiddeld 
honderden jaren in de biosfeer blijft, accumuleren de oorzaken van kli-
maatverstoring. Hieruit volgt enerzijds dat de toename van de atmosferi-
sche CO2-concentratie moeilijk afgeremd kan worden, zodat men dit 
zeer tijdig en effectief moet organiseren. Hoe langer men wacht, deste 
hoger zullen de kosten zijn. Anderzijds impliceert het dat de gevolgen 
van emissies zich veel later voordoen dan de oorzaken, zodat de scha-
de voornamelijk geleden zal worden door toekomstige generaties. Het 
terugdringen van emissies vergt continu doorzettingsvermogen van alle 
betrokkenen gedurende decennia, hetgeen moeilijk te realiseren is door 
politici die moeten scoren voor de volgende verkiezingen. Immers, de 
baten van CO2-uitstoot doen zich nu voor, terwijl de



kosten later komen. Omdat de zwaarst gedupeerden nog niet in leven 
zijn, kunnen ze de huidige veroorzakers niet aanspreken voor de scha-
de. De temporele dispersie van oorzaak en gevolg schept dus een 
nieuw en nauwelijks oplosbaar probleem van collectief handelen, dat 
veel ernstiger is dan de bekende “tragedy of the commons” van Garrett 
Hardin (Science, 1968). Deze intergenerationele storm maakt begrijpe-
lijk dat de hedendaagse spelers de neiging hebben het probleem te klei-
neren en oplossingen alsmaar voor zich uit te schuiven: het verschijnsel 
van “intergenerational buck-passing”. Dientengevolge groeit de mondia-
le uitstoot van broeikasgassen nu per jaar met zo’n 2-3%, terwijl 2% 
toename per jaar een groei van 35% in 15 jaar impliceert.

Tenslotte is er nog zoiets als een “theoretische storm”. Vooreerst be-
staat er nogal wat wetenschappelijke onzekerheid, niet alleen over de 
globale gevolgen van toegenomen CO2-uitstoot voor het klimaat maar 
vooral ook met betrekking tot de locale effecten op individuele landen of 
streken. Landen die er minder onder te lijden zullen hebben zijn wellicht 
ook minder geneigd hun CO2-uitstoot te verminderen. Gardiner be-
toogt evenals Nicholas Stern dat de gebruikelijke economische reken-
technieken, zoals kosten-batenanalyse of de discount rate, ongeschikt 
zijn om toegepast te worden op het klimaatprobleem, terwijl onze juridi-
sche instrumenten zoals verdragen voor mensenrechten onvoldoende 
rekening houden met toekomstige generaties. Ook voor de ethiek, ten-
slotte, is het klimaatprobleem een nieuwe uitdaging. Voor zover onze 
morele sentimenten een evolutionaire verklaring hebben, zijn ze ont-
staan in tijden dat mensen leefden in kleine familiale groepen die vaak 
onderling streden om schaarse middelen van bestaan. Hierdoor is het 
ingroup/outgroup onderscheid, dat Gardiner overigens niet noemt, nog 
steeds een belangrijke factor die menselijk gedrag stuurt en de oplos-
sing van mondiale problemen ernstig bemoeilijkt.

	

De combinatie van deze drie “stormen” doet de morele situatie ont-
staan waar het Gardiner uiteindelijk om gaat. De genoemde aspecten 
van klimaatverandering maken het bijzonder verleidelijk de kop in het 
zand te steken, het klimaatprobleem te ontkennen of te kleineren, de 
aandacht uitsluitend te richten op andere zaken zoals de euro-crisis, 
verontschuldigingen aan te voeren om niets te hoeven doen, te hopen 
dat een toekomstige technologische revolutie het probleem wel voor 
ons zal oplossen, allerlei win-win scenario’s te bedenken, te geloven in 
schaduw-oplossingen, of het hoofd in de schoot te leggen met de ver-
zuchting dat het onze tijd wel duren zal. Gardiner analyseert genade-
loos vele voorbeelden van morele kwade trouw die zich manifesteerden 
van Kyoto tot Kopenhagen en in het gedrag van individuele landen. 

Politici zijn meestal sterke voorstanders van economische groei, of-
schoon die vrijwel altijd leidt tot een toename van CO2-emissies. Alleen 
groei kan het schuldenprobleem van westerse landen oplossen zonder 
een terugval van de levensstandaard, waartoe democratieën niet bereid 
zijn. Zoals Al Gore gezegd schijnt te hebben: “The minimum that is sci-
entifically necessary [om klimaatverandering te voorkomen] far exceeds 
the maximum that is politically feasible”. Maar betekent dit niet dat onze 
politieke instituties en economische doelstellingen dramatisch te kort 
schieten in moreel opzicht? Gardiner noemt het klimaatprobleem met 
recht een ethische tragedie.

Wie de 505 bladzijden van Gardiners boek heeft doorgelezen, zal er 
niet vrolijker op geworden zijn. Gardiner spreekt herhaald de hoop uit 
dat bedrijven, burgers en politici door zijn nuchtere analyse van onze 
morele situatie gemotiveerd zullen worden het klimaatprobleem eindelijk 
effectief aan te pakken. Ook formuleert hij acht uitgangspunten van een 
“overgangsethiek”. Maar zal de morele revolutie waar Gardiner naar uit-
ziet zich ook werkelijk voordoen?



Een mogelijke aanleiding voor zo’n revolutie boort Gardiner zelf vakkun-
dig de grond in. Men heeft wel betoogd dat onze morele inertie met be-
trekking tot het klimaatprobleem overwonnen zal worden wanneer zich 
een plotselinge klimaatramp voordoet, die het voor iedereen overduide-
lijk maakt dat drastisch ingrijpen nodig is. Versnelde smelting van de ijs-
kappen op Groenland en Antarctica zou het zeeniveau enkele meters 
kunnen doen stijgen en laag gelegen streken onder water zetten. Ook is 
het denkbaar dat de Noord-Atlantische Drift die West Europa zoveel 
warmer maakt dan Noord Amerika plotseling kan stoppen. Of de grote 
hoeveelheden bevroren methaan die voorkomen in toendra’s, meren in 
poolgebieden, en op de bodem van oceanen zouden door opwarming 
kunnen vrijkomen en een Apocalyps doen ontstaan. Een dergelijke ge-
beurtenis heeft zo’n 251 miljoen jaar geleden de grootste extinctie aller 
tijden veroorzaakt, waarbij negentig procent der biologische soorten ten 
onder ging. De kansen op deze scenario’s zijn niet te verwaarlozen. Het 
IPCC rapport van 2007 (Scientific Basis) voorspelt voor het einde van 
de 21e eeuw een CO2 concentratie van 535-983 ppm en een toename 
van de oppervlaktetemperatuur op aarde van 1.1 tot 6.4 graden Celsi-
us. Schattingen van de drempel waarboven de drie genoemde plotselin-
ge rampen zich zouden kunnen voordoen liggen alle binnen deze inter-
vallen. Stel dat één ervan gebeurt. Zal de mensheid dan eindelijk wak-
ker worden en het klimaatprobleem effectief aanpakken? Nee, betoogt 
Gardiner. Omdat koolstofdioxide gemiddeld zo lang in de atmosfeer 
blijft, zal het reeds veel te laat zijn. Van de drie genoemde scenario’s zul-
len het eerste en het derde zich bovendien niet zo snel voordoen dat 
het intergenerationele probleem wordt opgelost. Het tweede scenario, 
waardoor Europa sterk zal afkoelen, zal tenslotte eerder leiden tot een 
toename van CO2-uitstoot dan tot een afname ervan, omdat men in 
een onderkoeld Europa meer zal gaan stoken.

	 Kortom, we kunnen niet hopen dat een klimaatramp ons moti-
veert tot tijdig ingrijpen. Zal het lezen van Gardiners boek dat dan be-
werkstelligen? Ook dit lijkt me niet waarschijnlijk. Zijn analyse van onze 
ethische situatie met betrekking tot het klimaatprobleem is genuan-
ceerd, helder uitgewerkt met behulp van speltheoretische modellen, en 
moeilijk te weerleggen. Maar precies deze intellectuele deugden maken 
het onwaarschijnlijk dat dit boek zijn weg zal vinden naar grote groepen 
kiezers in westerse landen.

Stephen M. Gardiner, A Perfect Moral Storm. The Ethical Tragedy of Cli-
mate Change. Oxford University Press, 2011.

Stephen M. Gardiner, Simon Caney, Dale Jamieson, Henry Shue, eds., 
Climate Ethics: Essential Readings. Oxford University Press, 2010.

Prof. dr. mr. Herman Philipse is filosoof en sinds 2003 Universiteitshoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht, na achttien jaar hoogleraar in de Wijsbegeerte geweest te zijn 
aan de Leidse universiteit. Ook is hij bekend vanwege zijn atheïstische overtuiging.

Philipse studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook stu-
deerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen en werkte aan de Universiteit Leuven. 
Philipse heeft meerdere boeken geschreven, waaronder het Atheïstisch manifest 
(1995) en de kritische Heideggerstudie Heidegger's Philosophy of Being. In 2009 
verschenen zijn Filosofische polemieken (Bert Bakker). In februari 2012 verschijnt bij 
Oxford University Press God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason.

Naast dit alles publiceerde Philipse ook talloze filosofische artikelen waaronder: 'A 
Defence of Empiricism', 'Overcoming Epistemology', 'The Absolute Network Theory 
of Language', 'Towards a Postmodern Conception of Metaphysics', 'Transcendental 
Idealism', 'A Defence of Empiricism', 'Heideggers philosophisch-religiöse Strategie' 
en 'The Phenomenological Movement'. 
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Jabik Veenbaas. De Verlichting als kraamkamer. 
Over het tijdperk en zijn betekenis voor het 	 	
heden.  Nieuw Amsterdam, 2013.

Waarom wordt er altijd weer teruggegrepen op 
de verlichting wanneer we het hebben over de 
kernwaarden van onze cultuur? vraagt Jabik 
Veenbaas zich af. In De verlichting als kraamka-
mer geeft Veenbaas (filosoof, dichter en vertaler) 
een toegankelijk antwoord op die vraag. Hij 
plaatst vijftien spraakmakende verlichtingsden-
kers in hun historische context en onderzoekt 
hun betekenis voor het heden. Daarbij komen 
actuele thema’s aan de orde, zoals de onttove-
ring van de wereld, het debat over de mensen-
rechten en de emancipatie van de vrouw. Veen-
baas haalt een aantal clichés over de verlichting 
krachtig onderuit. Zo laat hij zien dat de verlich-
ting niet het tijdperk was dat de menselijke rede 
verheerlijkte, maar juist een periode was waarin 
deze werd onttroond. Ook toont hij de angst van 
de achttiende eeuw voor de ethische en spiritue-
le leegte. Een angst die wij, mensen van de 21e 
eeuw, volgens Veenbaas niet van vreemden heb-
ben.

Seneca. Medea • Phaedra ▪ Trojaanse vrouwen. 
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien 
door Piet Schrijvers. Historische Uitgeverij, 2013. 

In opdracht van de Historische Uitgeverij vertaalt 
Piet Schrijvers alle tragedies van de Romeinse 
filosoof en auteur Seneca. Een bijzonder ambi-
tieus project, waarvan het eerste deel onlangs 
verscheen. Deel één bevat de befaamde vrou-
wentragedies Medea, Phaedra en Trojaanse vrou-
wen. Behalve de vertaling verzorgde Piet Schrij-
vers ook de toelichting op de drie tragedies. In 
zijn brieven toont Seneca zich een pleitbezorger 
van de stoïcijnse levensfilosofie, van gemoeds-
rust en gelijkmoedigheid. Hij is de filosoof van 
de redelijkheid. Maar in zijn tragedies laat Sene-
ca zich van een totaal andere kant zien. De trage-
dies geven de politieke werkelijkheid en de waan-
zin van het keizerlijk Rome in de eerste eeuw 
weer. De uitzinnige, absurde en redeloze wreed-
heid van keizer Nero staat model voor Seneca’s 
tragedies. Medea, Phaedra en Trojaanse vrou-
wen vormen het klassieke theater van de wreed-
heid. Wrok, wraakzucht en misbruik worden in 
beeldende taal over de lezer uitgestort in een 
vertaling waarin Piet Schrijvers zijn meester-
schap toont. 

Ike Kamphof. Iedereen voyeur. Kijken en bekeken 
worden in de 21e eeuw. Klemen Pelckmans, 2013.

‘Wijzen van zien zijn wijzen van bestaan’, schrijft Ike 
Kamphof in de inleiding van Iedereen voyeur. Kijken 
en bekeken worden in de 21e eeuw. ‘Hoe verhou-
den we ons als waarnemende wezens tot onze om-
geving en tot elkaar?’ Deze vraag onderzoekt Kamp-
hof in vijf essays. Daarin verkent ze ons kijken op 
verschillende plaatsen: in de vrije natuur, op straat 
en in het park, in ons huis, maar ook onderzoekt ze 
ons kijkgedrag op het internet. Ze beperkt zich niet 
tot theoretische beschouwingen vanuit filosofisch of 
psychologisch perspectief, maar haakt ook in op 
populaire thema’s als narcisme, dat een rol speelt 
bij gezien willen worden, en de manier waarop came-
ra’s ons ongewild in de publieke ruimte bespieden. 
Ze besluit haar boek met een bespreking van de 
ethiek in ons kijken naar dieren en vreemdelingen. 
Ook in haar epiloog laat de auteur zien dat ze een 
scherp oog voor de actualiteit heeft. 
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14/15  Oh East is East and West is West
20  Utopia op je bord? Diner pensant met Stefan Hertmans
21/22  Start basisopleiding systematiek van de filosofie
21/22  Start basisopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren
21/22   Start beroepsopleiding filosofisch practicus
21/22  De ware toedracht: van kennisleer naar wetenschapsfilosofie

september 2013

oktober 2013

4  Masterclass: Onderzoek van ons Zelf
4/5  Start basisopleiding literatuur en filosofie
4/5  Literatuur en haar plek in de wereld
6  Stoïcijnse levenskunst
6  Start leesgroep Bergson
7  Zinvol organiseren met Albert Camus
12  Filosofische essaywedstrijd voor scholieren
12/13  Ook sterven moet je leren: religie
12/13  Geniaal, gestoord of multipotential? Dabrowski als inspiratie
14 t/m 18 Filosofie op het menu. Denken over voedsel
15/16  Start beroepsopleiding Visieontwikkeling in organisaties
15 t/m 17 De nieuwe Duitse filosofie
18/19  Omgaan met (Kant’s) kritieken
19/20  Het goede handelen: ethiek
21 t/m 25 Alles voor één meisje - Hoe we met het heelal verbonden zijn
26  De moderniteit volgens Jürgen Habermas
26/27  Start basisopleiding kunstfilosofie en esthetica

klik hier voor meer informatie

http://www.isvw.nl/opleidingen/
http://www.isvw.nl/opleidingen/


oktober 2013

26/27  Kunst en moraal
27  Filosofietheater met Catharina de Haas

klik hier voor meer informatie

2  Masterclass: Onderzoek van ons Zelf
1/2   Maatschappij en geld in de literatuur  
1 t/m 3  Forensische filosofie. Een inleiding
3  Filosoferen in organisaties
9/10  Symposium: 100 jaar Albert Camus
9/10  Start beroepsopleiding Sokratisch gespreksleider
23/24  De rechtvaardige samenleving, politieke filosofie
30  Masterclass: Onderzoek van ons Zelf
30/1 dec Ook sterven moet je leren: (ont)hechting

november 2013

4  Masterclass: Onderzoek van ons Zelf
4/5   Start basisopleiding Chinese filosofie 
4/5  Leraren van 10.000 genraties. Confusius en zijn volgelingen
5  Filosoferen met kinderen
11/12  Het schone: Esthetica
15 t/m 17 Games of late modernity: 75 jaar Huizinga’s Homo,Ludens
18/19  Start basisopleiding religie en filosofie
18/19  Religie in de 21ste eeuw - en hoe denken filosofen daar nu over?
18/19  Actualiteit van het schone
25  Masterclass: Onderzoek van ons Zelf
24/25  Oorlog en vrede in literatuur en filosofie
25/26  Ook sterven moet je leren: kunst van het ouder worden
25/26  De eudaimonische ethiek van Aristoteles
31 t/m 2 feb Forensische filosofie; de toekomst van de rechtstaat

december 2013

1  Willen, kiezen handelen 
7/8  Over het liniair perspectief
13/14  Wat is liefde? De antwoorden van de literatuur en filosofie
16  Een Joods perspectief op zakelijke ethiek

januari 2014

februari 2014

1/2  De hoogste goedheid is als water. De levensfilosofie van het taöisme
9  Sokratische gespreksvoering en sokratische cafés
21/22  Hoe literatuur denkt over de mens
22/23  Het menselijke

http://www.isvw.nl/opleidingen/
http://www.isvw.nl/opleidingen/


De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ) leert u om een goed 
filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot 
een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Aan 
de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback leert u de fijne kneepjes van het vak.
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Informatie over de beroepsopleiding filosoferen   
  met kinderen en jongeren

Filosoferen met kinderen en
& jongeren

klik voor de vimeo video

https://vimeo.com/73215467
https://vimeo.com/73215467


Wat is Filosoferen met Kinderen en Jongeren en waarom    
een beroepsopleiding?

De belangstelling voor Filosoferen met Kinderen en Jongeren groeit. Erkend 
wordt meer en meer dat zelfstandig denken en oordelen, een onderzoekende 
en open houding, het voeren van een gesprek en respectvol omgaan met op-
vattingen van anderen belangrijke vaardigheden zijn die mensen nu en in de 
toekomst nodig hebben. Kinderen en jongeren kunnen dat leren door een me-
thode die Filosoferen met Kinderen (en Jongeren) genoemd wordt. De afgelo-
pen jaren zijn er allerlei boeken en (les)methoden over Filosoferen met Kinderen 
en Jongeren verschenen. Toch is het nog een hele kunst een goed filosofisch 
gesprek te voeren. Deze beroepsopleiding beoogt de deelnemers de vaardighe-
den, kennis en houding aan te leren die nodig zijn om filosofische gesprekken 
met kinderen en jongeren te kunnen voeren. Die vaardigheden zijn onder meer 
het kiezen van de juiste stimulus om een gesprek te beginnen, het stellen van 
de juiste vragen en het bevorderen van interactie.

De houding van de gespreksleider van een filosofisch gesprek met kinderen en 
jongeren is vooral een terughoudende. Het denken van de kinderen of jongeren 
staat centraal. Filosoferen met Kinderen of Jongeren zijn geen lessen ‘filosofie’. 
De begeleider heeft wel de verantwoordelijkheid het gesprek filosofisch te hou-
den of te maken door de juiste (open) vragen te stellen. Om dat te kunnen 
moet de gespreksleider filosofische thema’s in de woorden van de kinderen/jon-
geren herkennen. Daarvoor is het belangrijk enige kennis te hebben van de ge-
schiedenis en systematiek van de filosofie (inclusief logica en argumentatietheo-
rie). Deze kennis wordt echter niet ‘overgedragen’ als je filosofeert met kinde-
ren of jongeren. 

Belangrijk voor een gespreksleider die wil filosoferen met kinderen en jongeren 
is de capaciteit een neutrale en onderzoekende houding in te nemen. Als de 
gespreksleider zich net zo verwondert als de kinderen en jongeren, kan een 
echt gezamenlijk filosofisch onderzoek plaatsvinden.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren is bedoeld voor 
iedereen die met jongeren van vier tot achttien jaar oud werkt, of van plan is 
dat te gaan doen, in een educatieve context (onderwijs, buurt- en jongeren-
werk, jeugdhulpverlening en kunsteducatie) en de wens heeft hen door middel 
van het voeren van filosofische gesprekken te leren zelf na te denken, kritisch 
te denken, democratisch te denken, analytisch te denken etc..

Deelnemers met ervaring met kinderen/jongeren maar weinig of geen kennis 
van de filosofie zullen in de zelfstudie-uren vooral moeten werken aan de beno-
digde achtergrondkennis van de filosofie. We bieden ook enkele bijspijker-    
middagen aan, zodat u uw kennis op dit punt op kunt frissen.

Deelnemers met kennis van de filosofie, maar weinig ervaring met kinderen/jon-
geren, zullen vooral moeten leren herkennen hoe zij filosofisch denken.

Voor alle deelnemers geldt dat zij achtergrond informatie zullen krijgen over het 
ontstaan, de geschiedenis en de huidige positie van filosoferen met kinderen 
en jongeren (in NL, VL en internationaal). t

Meer informatie over de opleiding vindt u op de ISVW website.
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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

http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-systematiek-van-de-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-systematiek-van-de-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-prakticus
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-prakticus
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-prakticus
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosofisch-prakticus
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
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http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-moreel-beraad
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-moreel-beraad
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-moreel-beraad
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-moreel-beraad
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-filosofie-in-de-praktijk/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-filosofie-in-de-praktijk/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-ethiek
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-ethiek
http://www.isvw.nl/opleidingen/esthetica-en-kunstfilosofie
http://www.isvw.nl/opleidingen/esthetica-en-kunstfilosofie
http://www.isvw.nl/opleidingen/oosterse-filosofie
http://www.isvw.nl/opleidingen/oosterse-filosofie
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-visieontwikkeling/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-visieontwikkeling/
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