


Intro
De nieuwe Umberto Eco is uit: !!!

De geschiedenis van imaginaire landen en 
plaatsen. Het is een heerlijk boek met be-

schrijvingen staan van het paradijs, luilekker-
land, het binnenste van de aarde, Utopia, At-

lantis, Ultima Thule en veel meer. !

Het mooist is wellicht het hoofdstuk over de ‘antipo-
den’. Dat zijn mensen die op de onderkant van de 

aarde leven. Sommigen geloven in hun bestaan, an-
deren zijn sceptisch: omdat alles naar beneden valt, 
zouden ze zo van de aarde afkukelen. Intussen fan-
taseert men vrolijk over de aard en leefgewoonten 
van de antipoden. Ze zijn heel anders dan wij. Zo 

hebben ze hun voeten op de plek waar wij ons 
hoofd hebben, hun zeden zijn zeker niet de onze, 

en misschien denken ze wel met hun voeten.

Haha, denk je dan, wat geestig dat men vroeger zo primitief dacht! Maar wij weten wel 
beter. Wij weten hoe de aarde eruitziet en fantaseren niet zo over mensen aan de an-
dere kant van de aardkloot. Terwijl je het zegt, dringt dan het besef door veel van ons - 
misschien wij allemaal wel - nog in antipoden geloven. Ze heten nu moslims en zijn ze 
héél anders dan wij: ze denken niet met hun hoofd, maar met de Koran, en hun zeden 
zijn totaal niet de onze. 

Om de ruige kanten van ons imaginaire denken af te schaven, reisde filosoof en tv-ma-
ker Fons Elders de laatste jaren door de onbekende wereld van de islam. Onderweg 
sprak hij met de belangrijkste islamitische denkers. De komende drie nummers beste-
den we aandacht aan de gesprekken die hij voerde met onze hedendaagse antipoden. 

Erno Eskens, Hoofdredacteur

video speel af
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https://vimeo.com/77043023
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Filosofie Magazine, omroep Human en Hivos willen de acht grootste leven-
de denkers naar Nederland halen. Onder de kandidaten vallen denkers die 
eerder bij de ISVW te gast waren, zoals Francis Fukuyama, Peter Sloter-
dijk en Martha Nussbaum, maar ook andere internationale topfilosofen als 
Jürgen Habermas, John Gray en Noam Chomsky. 

Denker des Vaderlands en oud-directeur van de ISVW René Gude ligt het 
plan kort toe: “We roepen de hulp in van acht Grote Denkers om een aan-
tal ontwikkelingen in Nederland verder te perfectioneren. De best practices 
van hun denkkracht voeren we dan later weer uit. We zijn een exportland 
tenslotte.”

Als promotor van de filosofie in Nederland draagt de ISVW dit project een 
warm hart toe, dus stem en investeer in de filosofie via 
www.investeerinfilosofie.nl !
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HAAL DE 8 GROOTSTE DENKERS NAAR NEDERLAND

 Faits 
Divers

video speel af

http://www.investeerinfilosofie.nl
http://www.investeerinfilosofie.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7IPj6Oxw4
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7IPj6Oxw4


Jürgen Habermas is al sinds enkele decennia een van de belangrijk-
ste levende denkers. De prijzen die hij won met zijn werken over poli-
tiek, filosofie en sociologie vormen een indrukwekkend lange lijst. Op 
6 november dit jaar wordt daar de Erasmusprijs aan toegevoegd. De-
ze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die binnen de Euro-
pese tradities een belangrijke bijdrage heeft geleverd op sociaal-cultu-
reel gebied.

Tegen de toenemende kritiek op het Europese project in, is Habermas 
juist een optimist over de toekomst van de Europese democratie. In 
zijn essay ‘Over de constitutie van Europa’ stelt hij de huidige inrich-
ting van Europa aan de kaak. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking 
verscheen er onlangs een bundel van essays onder de titel Een toe-
komst voor Europa.

De ISVW organiseert op 26 oktober een Habermas-conferentie: In ge-
sprek over Jürgen Habermas – Op koers naar een democratische toe-
komst. Tijdens deze conferentie wordt thema’s uit Habermas’ recente 
werk uitgediept door de grootste Habermas experts van Nederland. 
De dag staat onder leiding van prof. dr. Harry Kunneman, houden ge-
renommeerde hoogleraren prof. dr. Tannelie Blom, prof dr. Erik Borg-
man en prof dr. Michiel Korthals lezingen over het werk van Jürgen 
Habermas in het licht van centrale vragen van onze tijd. Het symposi-
um wordt afgesloten met een forumdiscussie. Deze eendaagse confe-
rentie vormt de afsluiting van de cursus ‘Wegwijs in Habermas’, die 
vanaf 30 september in meerdere steden plaatsvindt. De ISVW organi-
seert deze cursus in samenwerking met Stichting Praemium Erasmia-
num, het Instituut voor Filosofie, en het Humanistisch Verbond.
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IN GESPREK OVER JüRGEN HABERMAS  

Foto: Wolfram Huke



Boris Vian 
verwerpt alle 
clichébeelden 

van het 
existentialisme 

en komt 
vervolgens 	

zelf met veel 
gekkere 

anekdotes 

De multi-
functionele 

hand van de 
Meester

HOT CLUB DE FRANK foto: Bart Scholtens
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oven aan de vierde trap wacht hij ons op 
in zijn zwarte coltrui. Met een vriendelij-
ke lage stem leidt hij ons nog twee trap-

pen op. Onderweg de waarschuwing niet te 
struikelen over de contrabas die in de traphoek 
staat. Op de bovenste verdieping komen we, 
via een lange gang met zijkamers, in een grote 
keuken, die er uitziet als een woonkamer, vol 
oude meubels, kasten, planken, planten, mu-
ziekinstrumenten en lampen. Je kunt zien dat 
de kamer aan de linkerkant van de gang oor-
spronkelijk bedoeld was als huiskamer, maar 
Frank en zijn gezin hebben daar iets anders 
van gemaakt. Die kamer is kleiner geworden, 
en de drie niet beraamde muren zijn verstopt 
achter volle boekenkasten. Een vluchtige blik 
over deze kasten verklapt wat hier gelezen 
wordt; literatuur en filosofie. Van begin tot eind, 
van oost naar west, van noord naar zuid. Er-
gens onder in de kast ontdek ik een stapel van 
dezelfde boeken, door Frank zelf geschreven. 

Frank woont hier pas een paar jaar met zijn ge-
zin, vertelt hij ons. Het uitzicht over Amster-
dam, vanuit de boekenkamer, is geweldig. In 
de verte is het station te zien, en dichterbij een 
oude haven. Nadat een pot thee is neergezet, 
spreken we over filosofie, muziek, literatuur  en 
wat we zelf allemaal doen in het leven. 

Frank vertelt dat hij zijn leven inricht rond de 
drie zojuist genoemde thema’s, hoe kan het 
ook anders. Hij is geïnteresseerd in het existen-
tialisme. In de filosofie van Sartre, maar ook in 
alles wat te maken heeft met de tijd waarin de-
ze filosoof schreef. De muziek, de literatuur, de 
kledingstijl, de verhalen, alles. Uit interesse in 
deze periode heeft Frank muziek opgeduikeld 
die toen werd gemaakt, veelal jazz. 

De multifunctionele    
hand van de Meester
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Omdat hij zelf ook verdienstelijk muzikant is - hij speelt contrabas in 
zijn eigen Hotclub de Frank en zingt onder eigen gitaarbegeleiding - 
kwam hij op het idee om deze liederen te gaan uitvoeren. Op congres-
sen over existentialistische onderwerpen, zoals de komende congres-
sen ter gelegenheid van Camus’ honderdste geboortejaar, maar ook in 
theaters en in barretjes, creëert Frank graag de atmosfeer waarin filoso-
fen als Sartre en Simone de Beauvoir geleefd en gewerkt hebben.

Ook in de basisopleiding Literatuur en Filosofie op de ISVW die hij 
momenteel verzorgt bij de ISVW, komt het existentialisme natuurlijk ter 
sprake, maar alleen als onderdeel van een studie van de veranderende 
rol van de literatuur, van Plato tot nu. ‘De teksten zelf staan centraal, en 
close reading daarvan moet de lezers en mij inzicht verschaffen over 
die verandering’, aldus de Meester. Filosofen hebben meningen over 
literatuur, schrijvers over filosofie. Frank Meester houdt zich bezig met 
beiden, en schrijft zelf ook filosofische boeken.

De meeste filosofieboeken schreef hij samen met zijn broer, Maarten 
Meester. Daaronder het vorig jaar verschenen Meesters in het hier en 
nu en het in 2005 verschenen Meesters in de filosofie. Samen schreven 
ze ook columns in Filosofie Magazine en de Volkskrant. Het laatste 
boek dat Frank solo schreef heet Zie mij; filosofie van de ijdelheid 
(2010). Het is ontstaan uit een persoonlijke interesse in de vraag waar-
om ijdelheid zo vaak als slecht gezien wordt. Middels een rondgang 
langs zijn eigen boekenkast en langs tal van aansprekende voorbeel-
den laat het boek zien dat ijdelheid eerder een deugd dan een on-
deugd is. Een deugd houdt het midden tussen twee uitersten, stelt 
Frank in navolging van Aristoteles.

‘IJdelheid is daarbij het midden tussen narcisme en echoïsme.’ De 
nimf Echo is zo verliefd op Narcissus dat ze totaal in hem wil opgaan. 
Maar Narcissus kan de liefde niet beantwoorden. Hij heeft zichzelf 
weerspiegeld gezien tijdens het water drinken en is op zijn spiegel-
beeld verliefd geworden, volgens de mythe die via de Romeinse dich-
ter Ovidius is overgeleverd. Narcissus is te veel met zichzelf bezig, 

concludeert Frank, maar Echo is te zeer gericht op de ander. De ijdel-
heid zoals hij die voorstaat houdt het midden tussen deze twee valkui-
len. Zo’n ijdelheid is een deugd omdat hij je helpt om stijl te ontwikke-
len en omdat je daarbij het midden houdt tussen de ondeugd van het 
narcisme en de ondeugd van de overdreven overgave aan de ander. t

video speel af
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Vraag één

Mijn eerste vraag aan de lezers van i-Filosofie is of het citaat van Roel 
Bentz van den Berg je aanspreekt; sterker, of het iets met je doet; of je 
begrijpt dat een liefdevolle blik een psychologisch-noodzakelijke 
voorwaarde is om een (jou) niet-bekende wereld binnen te gaan, zoals 
een ayahuasca-nacht of een bezoek aan het kabuki-theater. Mis je het 
vermogen tot die liefdevolle blik, wat ik niet verwacht, maar toch, mis 
je dat vermogen, blijven de werkelijk interessante vragen in de 
filosofie, mythologie, religie, seksualiteit,  natuur en het leven zelf een 
gesloten boek voor je.

Vraag twee! ! ! ! ! ! ! ! !
Mijn tweede vraag is, hoe je denkt over het woord “moet” in het citaat. Vind je dat 
acceptabel, of zeg je: dat bepaal ik zelf wel. 
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SOMMIGE WAARHEDEN, DE BELANGRIJKSTE, DE 
WERKELIJK MAGISCHE, ZIJN VOORBEHOUDEN AAN 
DE LIEFDEVOLLE BLIK. EN JA, DIE KUN JE, NEE, DIE 
MOET JE OEFENEN.

Fons Elders, Foto: Cindy Marler

INLEIDING

Roel Bentz van den Berg | De Gids, nummer 6 - 2013 - p.39

De Onbekende ISLAM door: Fons Elders



Niet dat ‘dat bepaal ik zelf wel' niet aanvaardbaar is of zelfs aanbevelenswaardig, maar als 
het ‘dat bepaal ik zelf wel’ een a-priorische houding weerspiegelt, verzwakt het je vermogen 
tot de liefdevolle blik. Je staat dan iets te veel in een defensieve of zelfs agressieve relatie tot 
je omgeving, waardoor je minder openstaat voor datgene wat je onbekend is. En onbekend 
maakt onbemind. 

Onbekend maakt onbemind

Dit spreekwoord beschrijft in zeven lettergrepen de intieme relatie tussen kennis en bemin-
nen; tussen inzicht en handelen, ofwel gnosis. Het streven naar fundamenteel inzicht veron-
derstelt bereidheid en wilskracht om de verworven inzichten te praktiseren. Dat is de beteke-
nis van het woord ´moed´ in het citaat. Filosoferen in de traditie van de Stoa, het Boeddhis-
me, Taoïsme, Animisme et cetera is niet anders dan het testen van ‘inzichten’ in de praxis van 
je handelen. Denken en handelen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Deze twee-een-
heid binnen jezelf brengt met zich mee dat je leert van je ervaringen: het is een dynamisch 
proces.

Islam, het alter ego van Europa

Bovengenoemde vragen stel ik om ruimte te creëren voor mijn ervaringen tijdens een drie- tot 
vierjarig onderzoek naar de bronnen van Islam en Islamitische culturen. De onverschilligheid 
voor Islam onder seculiere collega's en vrienden; de negatieve tot vijandige ‘tolerantie’ onder 
grote delen van het Nederlandse en Europese publiek; het superioriteitsgevoel van veel jo-
den en christenen tegenover moslims; het aloude Europees-antisemitisch sentiment dat na 
wereldoorlog II en de vestiging van de staat Israël zich primair richt op moslims, zijn de cultu-
rele context waarbinnen ik gewerkt heb, en ik heb er geen spijt van. Integendeel! Juist de 
weerstand die vanuit diverse gezichtspunten begrijpelijk en ook gerechtvaardigd kan zijn, 
hielp mij beseffen waarom Anouar Majid ‘Islam, het andere ik van Europa’ noemt. 

Europa als collectief begrip - niet ouder dan 1000 jaar. 

Door deelname aan de kruistochten, in feite kosmisch-religieus geïnspireerde veldtochten 
(11de-13de eeuw) werden de bewoners van West- en Centraal Europa zich ervan bewust dat 
ze leefden in een christelijk Europa. Het doel van deze kruistochten was: verovering van het 
Heilige Land, met Jeruzalem als einddoel. Dit proces werd geïnitieerd door Urbanus II, en 

betekende een verdere politisering van het christendom sinds Constantijn de Grote het chris-
tendom in 313 legaliseerde, Theodosius het christendom in 394 tot staatsgodsdienst uitriep 
en keizer Justinianus, die zich Gods plaatsvervanger op aarde noemde, in 529 alle vormen 
van heidens onderwijs verbood. De Platoonse Academie waarvan de leden negenhonderd 
jaar lang Plato jaarlijks feestelijk hadden herdacht, hield op te bestaan. 

De kruistochten (let op het woord ‘kruis’) werden gevolgd door de reconquista onder leiding 
van de reyes catholicos, Ferdinand van Aragon en Isabelle van Castilië. Spanje werd terug 
veroverd op moren en joden. Vanaf de 16de eeuw raakt Europa verstrikt in gruwelijke gods-
dienstoorlogen. De strijd tussen godsdiensten en staten kent uiteenlopende allianties, en 
duurt voort tot de dag van vandaag als War on Terror, een vervolg, zo men wil, op Europa’s 
kolonialisme, en een manifestatie van het vigerend imperialisme van de Verenigde Staten. 

Het Europese zelfbewustzijn 

De christelijk gemotiveerde strijd heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op het Europese 
zelfbewustzijn: het Christelijk Europa versus de ander werd Europa dankzij de ander. Existen-
tieel betekent dit: we hebben de ander nodig om te zijn wie we zijn. Dit houdt een vorm van 
afhankelijkheid in, met name als de ‘ander’ als bedreiging wordt ervaren. 

Europa:  bakermat van het nationalisme als politieke ideologie 

De vijand, reëel of denkbeeldig, wordt van oudsher strategisch ingezet door machthebbers 
om hun positie te versterken. Het nationalisme als dominante politieke ideologie in de 19de 
en 20e eeuw werd geaccepteerd en gepromoot als een noodzakelijke voorwaarde voor de 
onontkoombare ‘democratisering’ van Europese maatschappijen. De primaire functie van het 
nationalisme was echter een andere: het ‘volk’ laten beseffen dat het erbij hoort, niettegen-
staande de grote sociaal-economische en culturele verschillen. De Franse Revolutie had de 
standenmaatschappij beëindigd en burgerlijke rechten en vrijheden ingevoerd, maar gelijk-
heid en broederschap lieten en laten te wensen over. De standenmaatschappij werd een klas-
senmaatschappij. Het nationalisme als romantisch-politieke ideologie moet de ontbrekende 
rechten, onvrijheden, ongelijkheid en daaruit voortvloeiende onrechtvaardigheid compense-
ren. Socialisten en communisten hadden de klassenmaatschappij als invalshoek, maar verlo-
ren de strijd met het nationalisme dat op zijn beurt het onderspit delft tegenover het internatio-
naal kapitalistisch systeem van banken en multinationals. Multinationals (er)kennen geen 
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grenzen. Het nationalistisch sentiment fungeert in toenemende mate als uitlaatklep voor groei-
ende sociale tegenstellingen als gevolg van privatisering en liberalisering. Karl Marx’ opmer-
king dat religie opium is voor het volk, kan wat mij betreft worden vervangen door: nationalis-
me is opium voor het volk. ´Het Europese nationalisme voedt zich aan het eeuwenoude “in-
group sentiment” op basis van etniciteit en cultuur. Het is de incarnatie van ‘de ander’ als ‘out-
sider’ 1

Een joods-christelijke traditie

ToTot 1945 domineerde het joodse antisemitisme. Maar na de Tweede Wereldoorlog, de Holo-
caust en de vestiging van de staat Israël ontdekte en construeerde men schuld- en doelbe-
wust een joods-christelijke traditie als bepalende factor voor de Europese identiteit. Het diep 
gewortelde antisemitisme richt zich vervolgens meer en meer op moslims die in grote aantal-
len als gastarbeiders vanuit Maghreb en Turkije naar Europese landen waren getranspor-
teerd en van wie velen daar bleven. Het resultaat: een bijna claustrofobische visie op Islam 
als vijfde colonne in de belevingswereld van Europeanen, met name sinds 9/11. 

Tegen deze achtergrond begon ik mijn onderzoek, maar zonder te beseffen hoezeer Islam 
het alter ego van Europa was en opnieuw werd.

Europa’s collectief bewustzijn voedt zich met ! ! ! !
het afwijzen van de ‘ander’

Het christelijk en seculier Europa ontwikkelde een collectief bewustzijn dankzij het discrimine-
ren van de ‘ander’: joden en moslims op de eerste plaats, maar ook de zwarte mens of de 
niet-gelovige atheïst, of juist andersom: de gelovige christen in het sovjet systeem. Sinds Eu-
ropa uitgroeide tot een continent van nationale staten, speelt de ‘ander’- dat is vandaag de 
dag vooral de moslim, een vitale rol in het nationalistisch sentiment van miljoenen Europea-
nen, maar niet alleen in Europa. In Israël is de ‘ander’ de Arabische Palestijn en de Jood uit 
Afrika; in Arabische landen de gastarbeider uit Aziatische landen. Europa’s nationalisme en 
fascisme waren in de 19e en 20e eeuw de meest succesvolle ideële exportproducten, succes-
voller dan het marxisme. Europa’s koloniën werden de erfgenamen van zijn dubieuze ideolo-
gieën. De gevolgen ervan zijn het duidelijkst zichtbaar in het Midden-Oosten en Afrika.

Mijn zoektocht naar intellectuelen met een !! ! ! !
Islamitische achtergrond

IkDr. Mustafa Aarab, destijds directeur van de N.I.O.(Nederlands Islamitische Omroep), ver-
zocht mij namens het bestuur van de N.I.O. een TV-programma te ontwerpen en te produce-
ren, met als voorbeeld het Internationaal Filosofen Project. Men gaf mij volledige vrijheid in 
de keus en vormgeving van het programma.

Ik formuleerde een zestal criteria, waaraan de intellectuelen moesten beantwoorden: 1. vol-
strekt onafhankelijke denkers; 2. grondige kennis van Islam, Koran en Sharia; 3. afkomstig uit 
verschillende islamitische landen; 4. vrouwen en mannen; 5. grondige kennis van de Wester-
se cultuur; 6. dialogische mentaliteit.  Asma Barlas (Pakistan-USA), Nasr Abu Zayd (Egypte-
Nederland), Abdullahi Ahmed An-Na'im (Soedan-USA), Reza Aslan (Iran-USA), Amna Nusayr 
(Egypte), Anouar Majid (Marokko-USA), Ömer Özsoy (Turkije-Duitsland), Mehmet Asutay (Tur-
kije-Groot-Brittanië) werden de acht gesprekspartners. Noam Chomsky, de negende ge-
sprekspartner in De onbekende Islam, lijkt een vreemde eend in de bijt, maar in mijn derde 
introductie tot De onbekende Islam zal blijken waarom. 

Methodos

Mijn leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek luidde: theorie van de levensbeschouwing 
en systematische humanistiek; in Engelse vertaling: theory of world views and systematic hu-
manistics. Ik spoorde mijn studenten aan om bij de studie van ongeacht welke levensbe-
schouwing of wereldbeeld dan ook, zichzelf de vraag te stellen waarom miljoenen mensen 
een bepaalde religieuze of politieke levensbeschouwing omhelzen. Zo'n vraag kun je alleen 
beantwoorden door op zoek te gaan naar ‘schoonheid’, ‘waarheid’, ‘waardebewustzijn’ vanuit 
de perceptie van zijn aanhangers. Want pas nadat je de ‘schoonheid’ van bijvoorbeeld het 
christendom en het enthousiasme daarvoor van christenen hebt leren begrijpen, mag je - en 
moet je misschien - kritiek gaan uitoefenen. Maar begin je met kritiek op bijvoorbeeld Islam 
zonder je te verdiepen in een voor jou vreemde wereld, dan ben je bezig jezelf te projecteren. 
En daar wordt niemand wijzer van. Deze methodos, in casu het onderzoek naar ‘schoonheid’, 
‘waarheid’ en ‘waardebewustzijn’, is de koninklijke weg om een onbekend wereldbeeld binnen 
te treden. Ik ontdekte een Islam als synthese van filosofie en spiritualiteit.t
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Biografie

Asma Barlas werd geboren in Pakistan. Haar beide ouders waren intellectuelen die 
haar leerden een onafhankelijke vrouw te zijn, om te kunnen doen wat zij wenste te 
doen. Zij verliet Pakistan in 1983 om politiek asiel aan te vragen in de Verenigde Sta-
ten. 

Asma Barlas ontwikkelt een alternatieve taal voor de vrouw-man relatie op basis van de Ko-
ran. De Koran, zo verklaart zij, toont duidelijk een oorspronkelijke gelijkheid tussen vrouw en 
man, omdat God zonder seks en geslacht is. De Koran maakt van God geen patriarchale fi-
guur want de Koran vertelt ons dat God ongeschapen is, daardoor onvergelijkbaar met al het 
bestaande, en dus niet patriarchaal kan zijn. Islam kent geen erfzonde noch demonisering 
van seks. Maar er is wel sprake van demonisering van vrouwen.

Asma Barlas, professor in politieke studies, is directeur van het Centrum voor de Studie van 
Cultuur, Ras en Etniciteit aan het Ithaka College, New York. In 2008 bezette Barlas de Spino-
za-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. 

Spinoza leerstoel

De ontmoeting met Asma Barlas op de Universiteit van Amsterdam was een eye-opener. Ze 
vertelde over de weerstand bij sommige mannelijke filosofen tegen haar aanwezigheid op de 
Spinoza leerstoel, en over hun afwezigheid bij haar colleges. Ik lachte en zei: oh, dat is niet 
zo verwonderlijk. Je bent waarschijnlijk te kritisch in je analyse van het Europese syndroom. 

Koran - een epistemologische en ontologische analyse

Als Barlas spreekt over het epistemologisch en ontologisch kader van de Koran, kiest zij er-
voor tot de bodem te gaan van de diepst mogelijke betekenissen van de Koran. De zin: God 
is niet geschapen en dus anders dan al het andere, biedt haar een sleutel tot ontologische 
interpretatie. Het woord ‘ontologisch’ verwijst naar de vraag over de ultieme werkelijkheid. 
Met het inzicht: God is niet geschapen en dus anders dan al het andere, valt iedere vergelij-
king met de menselijke conditie in een afgrond. Daaruit volgt dat verwijzingen in de Koran 
met betrekking tot de rechten in een patriarchale maatschappij, hun gezag niet kunnen ontle-
nen aan het goddelijke dat anders dan al het andere is. Maar Asma Barlas gebruikt ook in 
één adem het woord ‘epistemologisch’ dat de vraag stelt hoe de ultieme werkelijkheid te be-
grijpen en te benaderen is. In het benaderen ervan, moet de menselijke stem erkennen dat 
het machteloos is in het aangezicht van het goddelijke. Slechts door achteruit te gaan en op 
een zekere afstand te blijven, kunnen Profeten en Zieners, Dichters en Musici hun woorden 
en klanken uiten. De angsten en bevingen van Mohammed na zijn eerste openbaringen spre-
ken in alle stilte een duidelijke taal.

Mijn vraag aan Asma Barlas hoe een goddelijke openbaring de mensen uiteindelijk bereikt, 
krijgt als antwoord dat moslim theologen reeds in een heel vroeg stadium een onderscheid 
maakten tussen de Koran als goddelijk discours of betoog, en de Koran als tekst. Zij be-
schrijft het als een onderscheid tussen het woord van God zoals het bestaat, en wat mensen 
van dat 'woord' maken in het proces van interpretatie.

12

‘God is uncreated, God is without sex and gender’. (fragment Islam Unknown)

Asma Barlas

video speel af

https://vimeo.com/76895083
https://vimeo.com/76895083
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Wat in de Westerse psyche, als er een Westerse psyche bestaat, roept telkens weer 
deze herhaling op van ideeën en anti-islamitische verhalen, tropen zo je wilt.’

Tawhid, de idee van de eenheid van God! ! !

De shahada, één van de vijf zuilen in Islam, is het enige dat een moslim wordt geacht 
te aanvaarden, te geloven: er is geen god dan God en Mohammed is zijn profeet.

Voor de ingewijde is het echter niet primair een geloof, maar een inzicht in de allesom-
vattende Eenheid van alle werkelijkheid. In de woorden van Asma Barlas:

‘Het is een zeer diepgaand principe dat verwijst naar de totaliteit van het bestaan van 
de kosmos, en van onszelf als deel daarvan. Het volgt uit het beeld van God als zijnde 
één, niet te representeren, aan gene zijde van seks en geslacht. Het is een complex 
idee van eenheid, omdat eenheid in de gedachten van veel mensen singulariteit in-
houdt. Maar Tawhid is de eenheid van God die verscheidenheid incorporeert en over-
stijgt. In de Koran staan 99 mooie namen van God, die feitelijk eigenschappen zijn die 
elkaars tegengestelden kunnen zijn. God is erg streng maar rechtvaardig in bestraffing. 
God is heel geduldig, liefdevol, vriendelijk,  barmhartig en mededogend. Deze polaritei-
ten bestaan... Pluralisme bestaat door de wil van God.’t

Dezelfde vraag keert terug bij Nasr Abu Zayd, Abdullahi An-Na'im en Ömer Özsoy. Hun 
antwoorden variëren, maar in essentie komt het antwoord neer op een onderscheid tus-
sen de oppervlakte structuur van een zin en zijn diepte structuur. Deze vallen nooit zon-
der meer samen. ‘Geen enkele zin manifesteert zijn betekenis eens en voor altijd. Het 
maakt niet uit of het een sacrale of profane tekst betreft.’

Dit inzicht wordt niet gedeeld, laat staan gepraktiseerd in orthodox joodse, christelijke of 
islamitische kringen. De drie godsdiensten van het Boek worstelen tot vandaag de dag 
met dit vraagstuk en beroepen zich alle drie vaak op een letterlijke interpretatie van be-
paalde teksten zonder rekening te houden met het onderscheid tussen de grammatica-
le oppervlakte structuur en de semantische diepte structuur.

Europa en Islam

IIn haar openbare Spinoza lezing beargumenteerde Asma Barlas dat er geen breuk is 
in de houding van Europa tegenover Islam gedurende de laatste duizend jaar, of we nu 
praten over Europa's Christelijke traditie of zijn secularisme sinds de Verlichting. Zij ge-
bruikt hiervoor de woorden: tragische continuïteiten, een citaat uit Saidya Hartmans 
Scenes of Subjection. Luther en Voltaire getuigen beiden van eenzelfde partijdigheid 
tegenover Islam. Haar observatie is belangrijk om twee redenen. Allereerst toont het 
dat er geen duidelijke breuk is tussen traditie en moderniteit op de manier die men vaak 
veronderstelt. Wat een breuk kan zijn op het ene niveau, gaat ononderbroken door op 
een ander niveau. Zoals ik in mijn Inleiding schreef: antisemitisme is niet alleen anti-
Joods. Het heeft vele gezichten: vanaf de afwijzing van Phoeniciërs en Carthagenen tot 
de afwijzing van zowel Joden als Arabieren. Dit verklaart waarom islamfobie de grens 
passeert tussen gelovigen en secularisten, maar ook die tussen radicaal rechts en radi-
caal links.

Asma Barlas: ‘Middeleeuws Europa was religieus en nu is er een seculier Europa dat 
postreligieus is. Maar als we over Islam spreken, blijft het betoog door de geschiedenis 
heen vrijwel hetzelfde. Islamfobie, als dat de term is die je wilt gebruiken, is geen nieuw 
fenomeen in het Westen. De vraag waar ik tegenwoordig mee worstel is: 



Biografie

Nasr Abu Zayd werd geboren tijdens wereldoorlog II in Egypte, in een dorp tussen 
Alexandrië en Cairo. Hij groeide op in de tijd dat Groot Brittannië Egypte koloni-
seerde. Zijn vader gaf hem de voornaam Nasr, overwinning. 

Tijdens zijn jeugd was Islam een religie van gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid. 
Er werd geen verschil gemaakt tussen moslims en niet-gelovigen. Maar Abu Zayd zag 
hoe in de jaren ’80 alles veranderde. De Koran werd meer en meer politiek gemanipu-
leerd. Abu Zayds onderwijs en geschriften veroorzaakten een conflict met de hoogste 
autoriteit van de Al-Azhar Universiteit. Hij werd beschouwd als een afvallige en zijn huwe-
lijk werd van hogerhand ontbonden. Hij moest zijn land ontvluchten. Sindsdien leefde en 
doceerde hij in Nederland. Hij stierf in Cairo, Juli 2010. November 2011 verwierf het Dr. 
Nasr Hamed Abou Zeid Instituut voor Islamitische Studies in Cairo zijn officiële en wettelij-
ke status. 

! ! ! ! ! ! ! !

.
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Een laatste ontmoeting

Nasr Abu Zayd vertelde tijdens onze laatste ontmoeting in zijn appartement in Oegst-
geest dat hij de laatste jaren van zijn leven wilde wijden aan de interpretatie van de Ko-
ran. De hermeneutiek van de Koran was zijn passie. Hij verlangde ernaar op TV tot het 
Egyptische volk te spreken, in het besef dat de mensen hem zouden begrijpen. Toen hij 
deze woorden sprak, wist ik dat hij de harten en geesten van miljoenen zou kunnen berei-
ken omdat zijn oprechtheid evident was. Op dat moment was er nog geen sprake van 
een Arabische lente.

Koran

Nasr Abu Zayd beschrijft de Koran als een sacrale plek waar de communicatie kan plaats-
vinden tussen het goddelijke en de mens. Terwijl Barlas de Koran benadert vanuit een 
ontologisch en epistemologisch perspectief, verkiest Abu Zayd de Koran te zien als een 
communicatief proces tussen het goddelijke en Mohammed. Mohammed is menselijk, 
terwijl het goddelijke transcendent is. ‘We zouden de balans tussen beiden moeten vin-
den: het zien van het goddelijke en het zien van het menselijke. Als je het op een andere 
manier formuleert, is dit de spanning tussen openbaring en geschiedenis.’ Ik vroeg Abu 
Zayd of deze spanning overeenkomt met de goddelijke speech of het discours (openba-
ring) in de Koran, en de Koran als tekst (geschiedenis) omdat Asma Barlas een dergelijk 
onderscheid maakt in haar boek Believing Women. Zijn antwoord: ‘Ja, absoluut.’ Hij ver-
klaart dat de geleerden uit de klassieke periode de spanning in de Koran probeerden op 
te lossen door te spreken over het duidelijke en het dubbelzinnige: ‘Zij verwezen naar 
een passage in hoofdstuk 3 vers 7. Maar de Koran zegt niet welke dubbelzinnig is en 
welke duidelijk. Het werd dus: wat mijn idee ondersteunt, is duidelijk en wat mijn idee te-
genspreekt, is dubbelzinnig.’ 

Een creatieve en onvermijdelijke spanning

Abu bu Zayd ziet een dergelijke spanning als creatief en onvermijdelijk ‘omdat deze span-
ning het gevolg is van de tweeledige interactie tussen de godheid en mensheid. Dit type 
spanning tussen de godheid en mensheid, hemelse openbaring en het belang van de 
mensheid kan niet eens en voor altijd worden opgelost. Het moet steeds opnieuw wor-
den doordacht, en dit geeft religie een soort flexibiliteit en rijkdom die iedere moslim 

Nasr Abu Zayd

‘Truth with the capital ‘T’ the most dangerous concept’. (fragment Islam Unknown)

video speel af

https://vimeo.com/76950365
https://vimeo.com/76950365
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Een verticale en horizontale dimensie

Abu Zayd benadert sharia analoog aan de Koran. Beiden bevatten een goddelijke dimen-
sie en een menselijke dimensie. De spanning in de Koran tussen openbaring en geschie-
denis manifesteert zich ook in de discussies over sharia. Het belang van de dagelijkse 
praktijk betreft zowel het belang van ritualiteit, ibadat tahậra als sociale handelingen, 
mu'amalat. ‘Rituelen zijn de verbinding tussen het individu en de gemeenschap aan de 
ene kant, en het goddelijke, weerspiegeld in gebed en vasten, het geven van aalmoezen 
en de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka, aan de andere kant. Zo kom je dichterbij je 
eigen God, bij je goddelijke zelf.’ De rituelen, met inbegrip van shahada, zijn de vijf zuilen 
van Islam. Ritualiteit belichaamt de verticale, transcendente as van het individu en de 
gemeenschap van gelovigen, terwijl sociale actie en tegenactie, moamalled, betrekking 
hebben op de wet. 

Sharia belichaamt de horizontale, immanente as tussen gelovigen onderling en tussen 
moslims en niet-gelovigen. Over de vraag wat zou kunnen en moeten veranderen, en 
wat niet, zegt hij over de sharia: ‘Maar de sharia als uitdrukking van de horizontale relatie 
tussen moslims, en tussen moslims en niet-moslims, moet zichzelf aanpassen aan de 
vereisten van wat mensen echt nodig hebben. Deze behoeften veranderen met tijd en 
plaats.’

De zin: Zo kom je dichterbij je eigen God, bij je goddelijke zelf, impliceert dat het goddelij-
ke niet tegenover de mens staat, maar de mens deel heeft aan het goddelijke.

De politieke manipulatie van de Islam

De vader van Abu Zayd overleed toen hij veertien jaar was. Als oudste zoon moest hij 
zich als een volwassene gaan gedragen en de verantwoordelijkheid voor het gezin op 
zich nemen. Hij wilde begrijpen wat er om hem heen gebeurde. Eind jaren ’80 schreef hij 
hoe Egypte transformeerde van socialisme naar een economische open-deur politiek, 
een vorm van kapitalisme; van verzet tegen Israël en het zionisme naar een bondgenoot-
schap met de Verenigde Staten en het vredesvoorstel. Te midden van deze veranderin-
gen veranderde ook de betekenis van religie in het openbare leven. De hele betekenis 
van Islam veranderde. ‘Ik was me ervan bewust dat de betekenis van de Koran politiek 
gemanipuleerd werd.’ 

graag zal willen claimen.’ De onzekerheid waarover Abu Zayd eerder in ons gesprek sprak, ontleent 
zijn positieve vaststelling aan de oneindige natuur van het goddelijke. Het gebruik van de woorden 
‘transcendent’ en ‘goddelijk’ roept bij het lezen waarschijnlijk de nodige vragen op. Mijn advies is bij die 
woorden te denken aan ‘totaliteit’ of ‘het alomvattende’. De betekenis van die woorden of het woord 
‘godheid’ komt daardoor in een ander daglicht te staan. 

Empirische semantiek

Door aandacht te vragen voor context, verwijst Abu Zayd naar dezelfde voorwaarden 
voor communicatie als de Noorse filosoof Arne Naess in zijn empirische semantiek. De 
kern daarvan is samen te vatten in de zin: de betekenis van een zin hangt af van drie 
factoren: 1. wie iets zegt; 2. tegen wie; 3. in welke context. Vanuit deze optiek is de eis 
van ongeremde vrije meningsuiting in woord of beeld, ongeacht wie je ‘gehoor’ is, een 
gotspe. Je communiceert dan niet, maar je projecteert en onaneert. In de woorden van 
Abu Zayd: ‘De Koran als betoog heeft context; elk betoog heeft context en manieren van 
verklaring; iedere context heeft een spreker. Soms is het gehoor het volk van Mecca; 
soms de Joden; soms de Moslims van Medina.’ 

Vanuit deze context volgt logischerwijs dat de Koran vanuit zijn eigen tijd begrepen moet 
worden. ‘In het geval van de Koran, is er een tekst of speech die contextueel, cultureel 
en linguïstisch behoort tot de zevende eeuw. Rond deze speech is sprake van accumula-
tie van een gecompliceerde traditie van interpretatie. Wanneer we nu deze speech bena-
deren, kunnen we niet claimen dat we daar rechtstreeks heengaan, omdat we de lagen 
vanuit de traditie die er omheen gegroeid is, niet kunnen negeren.’ 

Sharia

Er is geen onderwerp in Islam dat zoveel emotie en debat veroorzaakt als sharia. ‘Er is 
geen Sharia maar eerder vele verschillende, zelfs elkaar betwistende manieren om een 
legale structuur te bouwen in overeenstemming met Gods visie voor de mensheid. Er 
bestaat geen enkelvoudige Sharia. Het is geen boek dat men kan kopen. Het wordt ge-
vormd, en geïnterpreteerd door mensen met een verschillend begrip van wat de Koran 
en het leven en de ervaring van de Profeet betekenen’, aldus G.F.Fuller, in: Sharia Incor-
porated [S.I.]. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Mulim Countries 
in Past and Present.  Edited by Jan Michiel Otto. Leiden University Press 2010, 24. [vert. 
auteur]



Dit gebeurde opnieuw nadat Hamas de verkiezingen had gewonnen en het gebeurt met 
het isoleren van het regime in Iran. ‘We moeten ons bewust zijn van het feit dat externe 
interventie meestal een negatief effect heeft op de interne ontwikkeling.’ Met ‘externe’ inter-
ventie bedoelt Abu Zayd niet alleen een interventie van buitenaf, maar ook van binnenuit, 
zoals het geval was in Algerije in 1992 en sinds 3 juli 2013 in Egypte, de dag dat Generaal 
Abdel Fatah al-Sissi President Morsi tot aftreden dwong. 

Hoe Nasr Abu Zayd de situatie zou beoordelen, durf ik niet te zeggen. Maar ik vermoed 
dat hij een popperiaanse middenweg van geleidelijke transformatie zou bepleiten om zo 
geweld te vermijden en het moeilijke 'democratische' proces een kans te (blijven) geven.

Het grof geweld van het leger na vijftig jaar dictatuur toont alle kenmerken van een contra-
revolutie voor het behoud van zijn dominante politieke en economische positie. 

De religie van God is nergens

Mijn laatste vraag aan Nasr Abu Zayd betrof het begrip waarheid bij Ibn al-'Arabi, filosoof, 
mysticus en soefi. Zijn antwoord was van een verrassende eenvoud, schoonheid en hel-
derheid. ‘Inzake de interpretatie (van de Koran) bereikte hij het werkelijke geloof...niet het 
beslissende geloof. Het is een geloof dat gelooft in onzekerheid, in dubbelzinnigheid. Want 
waarheid is als water in een vat. Water heeft geen vorm of kleur van zichzelf. In een vat 
neemt het de vorm en de kleur van het vat aan. De metafoor van wijn werkt op dezelfde 
manier. Waarheid is dus jouw waarheid. Er is geen hoofdletter W. Waarheid is jouw waar-
heid. Zelfs binnen religies kan Ibn al-'Arabi spreken over één religie. De religie van God is 
nergens. Islam is een manifestatie van deze ene religie. Christendom is een andere en 
Judaïsme een derde manifestatie. In zijn beeldschoon, heel bekende gedicht zei hij: ‘Voor 
vandaag kon ik de ander niet accepteren als zijn religie niet identiek was aan de mijne. 
Nu, hierna, na deze moeilijke speurtocht gebaseerd op spirituele ervaring, staat mijn hart 
open voor alle vormen van religie. Het is een synagoge, het is de kerk, het is een plaats 
van engelen, het is karma en vóór dat is het een gazelle.’

Abu Zayd vervolgt: ‘Op die manier is het zijn religie van liefde. Dit was een opmerking van-
uit een diep Islamitisch perspectief en een diep communicatief engagement met de Koran. 
Je vindt in alle uitspraken van Ibn al-'Arabi het begrip “spanning”: we moeten niet naar één 
kant gaan en de andere kant negeren.’ 2 t

Zijn boek over deze problematiek werd in 1990 in Egypte en de Arabische wereld goed 
ontvangen. Maar hij erkent dat deze problematiek teruggaat tot in de 19de eeuw als de 
Franse intel lectueel Renan Islam een achtergebleven godsdienst noemt. Veel intellectue-
len uit Egypte en andere Arabische landen deelden dit standpunt, maar concludeerden 
dat het niet Islam zelf was, maar de uitleg en hun begrip ervan. Nasr Abu Zayd behoort 
tot deze traditie.

Het intellectuele kolonialisme volgens Abu Zayd 

Een uitdaging van het intellectuele kolonialisme was om de hele Moslimwereld, of het nu 
om India, Indonesië, of het Midden-Oosten ging, vanuit één perspectief te benaderen: die 
mensen zijn moslims. De politiek van het kolonialisme was gebaseerd op hoe je met mos-
lims moet omgaan en hoe je met de Islam moet omgaan. Moslims aanvaardden de identi-
teit van het moslim zijn. Er is geen andere toegevoegde subidentiteit als Indiaas, Midden-
Oosten of Arabisch. Abu Zayd noemt dit een valstrik, omdat mijn identiteit als een moslim 
niet mijn hele identiteit is. De tweede valstrik was de beschuldiging dat Islam een achter-
gebleven godsdienst was en Europa de meest ontwikkelde, meest rationalistische, pro-
gressieve, wetenschappelijke cultuur bezat, waarvan moslims zouden moeten leren. 
Maar Europa presenteerde zichzelf ook als een agressief en exploiterend Continent, een 
politieke praktijk die een moslim wil bestrijden. Moslims hebben daardoor een verwar-
rend idee over het Westen. Het Westen zijn de meesters, de bron van onderwijs en ken-
nis, maar ook de vijand die je moet bestrijden. Moslim intellectuelen reageerden zeer po-
lemisch. Zij plaatsten Islam aan gene zijde van iedere historische ontwikkeling. Het verle-
den werd geïdealiseerd. Islam is puur, is volmaakt, is ideaal.’

Media

Nasr Abu Zayd vindt het vervelend om te zeggen dat mensen nog steeds in deze val trap-
pen, want er is ook een ander perspectief dat nu afwezig is. De media hebben het over 
Islam als extremistisch, maar ze laten niet zien hoe moslims hier en nu leven.

Interventies en islamisten

Abu Zayd veroordeelde de coup tegen de islamisten in Algerije in 1992, toen men dacht 
dat zij de verkiezingen zouden winnen.
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An-Na'im is ervan overtuigd dat de essentie van Islam schuilt in de Koran van Mekka. 
Hij stelt zijn leven in dienst van de ware belofte van de Profeet, die hij ziet als de gelei-
delijke realisatie van gelijkheid en menselijke waardigheid voor alle mannen en vrou-
wen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Om deze belofte te verwerkelijken, moet 
de staat werkelijk seculier zijn: zonder dwang vóór of tegen een religie. Abdullahi Ah-
med An-Na'im is ‘Charles Howard Candler Professor of Law’ aan de Emory University 
School of Law, Atlanta, USA. 

Mijn hele leven is een zoektocht naar betekenis

Het wereldbeeld van Abdul An-Na'im is diepgaand, consistent, helder en complex. Als 
hij vertelt over Ustadh (vereerde leraar) Taha, zegt hij: ‘Alles wat Taha zei, wist ik al. 
Hij verbond alleen mij met mijzelf om dat te weten, wat ik al wist.’ Deze uitspraak ver-
onderstelt een innerlijk weten en een innerlijke zekerheid. Dit onbewuste ‘weten’ en 
onbewuste ‘zekerheid’ zijn in de Soefi-traditie bepalende kenmerken - zo je wilt modi - 
van de menselijke natuur, niet primair in psychologische zin maar als aangeboren in-
trinsieke eigenschappen. 

Er is in An-Na'ims werk sprake van een dieptestructuur die sluimert, maar wakker 
wordt onder invloed van Taha’s verhaal. An-Na'im is in deze wereld op zoek naar ‘een 
zelf dat oeroud, heilig en ook profaan is... een zelf dat uit twee werelden bestaat: de 
materiële en de transcendente wereld’ om te vervolgen met een sartriaanse definitie 
van menselijke natuur: ‘Voor mij is menselijke natuur wat wij ervan maken.’ Dan volgt 
de zin: ‘Het menselijke is goddelijk als een werk in uitvoering.’ 

Beweer ik te veel, als ik zeg dat dit onbewuste ‘weten’ en die onbewuste ‘zekerheid’ 
in ieder kind aanwezig zijn bij de geboorte? Het verwaarlozen van dit inzicht in onze 
Westerse cultuur beschouw ik als de belangrijkste oorzaak voor de desoriëntatie van 
miljoenen mensen, filosofen niet uitgezonderd.

Alle mensen hebben dezelfde kwaliteit. (fragment Islam Unknown)

Biografie

Abbdullahi Ahmed An-Na'im werd geboren in Noord Soedan in een dorp langs 
de Nijl tegenover de oude hoofdstad Marawi van het Nubische Koninkrijk Kush. 
Tijdens zijn studie in Khartoem was hij aanwezig bij een lezing van Mahmoed 
Mohammed Taha. Deze lezing veranderde zijn leven. Abdul An-Na'im verliet Soe-
dan in 1985 na Taha’s executie in een gevangenis in Khartoem. De executie vond 
plaats op bevel van Soedans dictator Nimeiri die Taha beschuldigde van ketterij.

Abullahi Ahmed   
      An-Na'im

video speel af
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Laat mij het nog anders formuleren, op de manier van de soefi. Ik ben een soefi. Alle 
moslims aanvaarden dat God 99 namen heeft die kwaliteiten zijn van God of kenmerken van 
God in het oneindige en zij gelden ook voor de mens op een eindige manier. Alle mensen 
hebben dezelfde kwaliteit, maar onze kwaliteit is aan het eind van het begin, en Gods weg, 
Gods kwaliteit is in het oneindige. De zoektocht die religie ons helpt te maken is om onze 
eindige kwaliteiten dichter bij het goddelijke te brengen, maar omdat het goddelijke oneindig 
is, duurt de menselijke zoektocht eeuwig. Hoe meer we het goddelijke bereiken, hoe meer er 
is om bereikt te worden, tot in eeuwigheid.’

Het heden is de enige echte tijd. De rest is illusie. 

A-Na'ims woorden dat het goddelijke oneindig is, ontlokte mij de uitspraak dat het god-
delijke dan noodzakelijkerwijs het heden is. Zijn antwoord: ‘Het heden is de enige ech-
te tijd. De rest is illusie. We kunnen alleen in het hier en nu zijn. Het enige doel van 
religie, rituelen en meditatie is om, weg van alle afleidingen en ons zorgen maken 
over de toekomst of spijt hebben van het verleden, onszelf te verbinden met het zijn 
in het heden, want het goddelijke is in het heden. Het goddelijke is de absoluut huidi-
ge tijd, zozeer dat het niet langer tijd is zoals wij mensen die kennen. Tijd zoals wij 
mensen die kennen, is al beperkt. Die eenheid van hier en nu overstijgt tijd en plaats. 
Wij mensen bevinden ons in de wereldse sfeer, ons bewustzijn fluctueert als een slin-
ger tussen het verleden, het heden en de toekomst. Zowel verleden als toekomst lei-
den ons af en de enige echte tijd is het heden. Religie probeert ons naar dat punt van 
het zijn in het absolute centrum te brengen. Dat centrum staat buiten tijd en plaats. 
Dat is waar we ons opnieuw met het goddelijke verbinden.‘

Augustinus en An-Na'im over het 'denken'

Terwijl ik Augustinus citeer die in Belijdenissen schrijft dat het onmogelijk is het heden 
te vangen, omdat wanneer je ‘nu’ denkt het al voorbij is, en je dus niet in staat bent 
om tijd als zodanig te grijpen of vast te houden, reageert Abdul An-Na'im met een uit-
spraak over ‘weten’ en ‘zijn’ die mij aan Parmenides en Heraclitus doet denken: ‘Ja, 
ja, het “denkend” deel brengt al wat afstand. Het gaat dus geheel en al om het zijn, 
niet om het denken, niet over wat dan ook, maar alleen over het zijn, en daarom is 
het zo mooi en krachtig maar ook vliedend. Dat “Het Is” is zoiets hards voor een 
mens te leven. 4

De menselijke natuur participeert aan het goddelijke

Zoals we kunnen ‘proeven’ bij Asma Barlas en Nasr Abu Zayd, is het ervaren van een 
transcendente werkelijkheid even sterk en evident als het ervaren van de zintuiglijke 
werkelijkheid. De term ‘transcendent’ verwijst niet naar een werkelijkheid aan gene 
zijde van de mens, zoals christenen dit doorgaans interpreteren, maar naar de alles-
omvattende eenheid. De oude moskeeën zijn in staat die transcendente ervaring op 
te roepen op voorwaarde dat er sprake is van innerlijke rustst. 3

De Koran citerend, hoofdstuk 15, vers 29: ‘God schiep de mens en blies zijn geest of 
Gods geest in de mens’, noemt An-Na'im die geest ‘het “ik” die maakt “wat ik maak” 
van mijn menselijke natuur’. Hieruit volgt dat de menselijke natuur voor An-Na'im niet 
meer dezelfde menselijke natuur is als die van Sartre. De reden is dat Sartre de exi-
stentie vooraf laat gaan aan de essentie in zijn uitspraak: l'existence précède l'essen-
ce (de existentie gaat vooraf aan de essentie), terwijl de uitspraak van An-Na'im een 
menselijke natuur vooronderstelt die voortkomt uit God, Kosmos, Het Al en daarvan 
de sporen in zich draagt. In feite is de visie van An-Na'im verwant en analoog aan die 
in de Griekse Oudheid en andere oude levensfilosofieën en wereldbeelden. Het Al is 
Eén! Welke naam je eraan geeft is secundair. 

Religie is het weer samensmelten van het menselijke ! ! !
en het goddelijke

Daarom hoop ik, zegt An-Na'im, ‘dat mijn werk niet alleen gaat over rechtvaardigheid 
en respect voor het menselijke van alle mensen, al is dat een deel ervan. De vraag is: 
tot welk doel? Uiteindelijk gaat het erom mij te bevrijden van mijn vervreemding van 
het goddelijke. Het is het neerdalen vanuit de hemel op aarde, dat de monotheïsti-
sche godsdiensten met elkaar delen. Het gaat om de breuk tussen het zelf, de nafs, 
en het goddelijke. Terug te gaan naar het goddelijke is datgene waarin religie ons pro-
beert te helpen. Maar we doen het ieder op onze eigen manier die weerspiegelt hoe 
het zelf deel is van onze goddelijkheid. Dat we zo onderscheidend zijn, zo uniek zijn - 
die uniekheid en onderscheidenheid is de geest van het goddelijke in ieder van ons.
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 ‘Daarom is mijn argument voor een seculiere staat in principe religieus. Voor mij als 
moslim is het noodzakelijk dat de staat seculier is, zodat ik een moslim kan zijn. Na-
tuurlijk is de constructie van deze zogenoemde Islamitische staat een postkoloniale 
constructie. De ironie is dat je geen enkele vermelding van een Islamitische staat zult 
vinden in de intellectuele geschiedenis of het politieke denken vóór de 20e eeuw. De 
term wordt voor het eerst gebruikt in relatie tot het Europese idee van een staat en 
het Europese idee van wetgeving dat in de moslimwereld werd geïntroduceerd door 
het kolonialisme. Het idee van een Islamitische staat is een postkoloniaal discours; 
het is een uitvinding van het midden van de 20e eeuw. We vinden het niet in histori-
sche bronnen van Moslim- of theologisch denken. Het begrip Islamitische staat is een 
ketterse vernieuwing, bida in het Arabisch, net als Khomeini’s idee van de Islamiti-
sche overheid in de Sjiietische traditie uit naam van de afwezige Imam. Dat was ook 
een ketterse vernieuwing. 

De tweede boodschap van Islam: de Koran van Mekka en de Ko-
ran van Medina

Op mijn vraag naar kabama, de dominante voogdij van mannen over vrouwen, en 
dimi, de soevereiniteit van de moslim over de niet-moslim, zegt An-Na'im dat deze 
praktijken contextueel zijn. Zijn leermeester Taha schrijft in De Tweede Boodschap 
van Islam dat de Koran van Mekka de universele boodschap bevat, en de Koran van 
Medina de overgang of tijdelijke boodschap. ‘De boodschap van Medina [de stad 
waarheen Mohammed in 622 vluchtte voor zijn vijanden in Mekka] waarin mannen 
voogdij over vrouwen en moslims het gezag over niet-moslims hebben, was een con-
cessie aan de context van tijd en plaats in Arabia van de 7de eeuw. De mannen kwa-
men uit hun pre-Islamitisch geloof waarin vrouwen totaal ondergeschikt waren en 
geen ervaring hadden met, en geen toegang hadden tot gezag, tot macht, tot 
onderwijs...We geloven dat de Profeet de deur opende voor een voortgang van voog-
dijschap naar vrijheid en gelijkheid. De sociale voorwaarden en praktijken van het Ara-
bia in de 7de eeuw blokkeerden de voortgang van de boodschap. We voelen dat we 
nu in een positie zijn om die blokkade op te heffen en echt de ware belofte van de 
Profeet te vervullen, die gelijkheid en menselijke waardigheid inhoudt voor alle man-
nen en vrouwen, voor alle mensen, overal en zonder onderscheid op basis van reli-
gie. Het idee van vrij-zijn van dwang, ismah, is erg krachtig in de Koran van Mekka. 
Er zijn 114 verzen in de Koran van Mekka waarin aan de profeet gezegd wordt: je 
hebt niet het gezag om iemand te dwingen. Je brengt alleen de boodschap. 

Als je het gesprek met Abdul An-Na'im op video volgt, voelt het alsof 2500 jaar filosoferen samen-
vloeit in die ene zin: ‘De menselijke zoektocht duurt eeuwig.’ Want Zijn is onbegrensd en menselijk 
denken is onbegrensd. Zijn en denken zijn op een mysterievolle manier als twee kanten van dezelfde 
medaille: te onderscheiden, maar niet te scheiden.

Koran en sharia

An-Na'im maakt eenzelfde onderscheid ten aanzien van de Koran als Asma Barlas en 
Nasr Abu Zayd, maar op de hem eigen manier. Op mijn vraag hoe hij de Koran als 
een sacrale bron onderscheidt van rechtspleging of hadith (overlevering), antwoordt 
hij met de Koran, hoofdstuk 43, de verzen 3 en 4, waar God zegt: ‘We hebben de Ko-
ran in het Arabisch geschreven zodat jullie het kunnen begrijpen, maar de “essentie” 
van de Koran gaat het menselijk begrip te boven.’ We hebben dus de Koran en de 
sharia. Sharia betekent letterlijk waterbron, of de weg, of de deur. Het is een ingang. 
Het is niet het eind van religie, het is het begin van religie en een manier om het zelf 
te disciplineren, een manier om ons los te maken van wat ons afleidt middels rituele 
praktijken, en door het begrijpen van rechtvaardigheid en sociale gerechtigheid. Dus 
sharia is altijd een product van de menselijke interpretatie van de Koran. De koran is 
goddelijk, maar we kunnen hem niet begrijpen. We kunnen hem niet betekenisvol ma-
ken voor ons leven, behalve door onze menselijke intelligentie of door een ervaring te 
begrijpen. Maar als we dat doen, dan beperken we het goddelijke tot de context, de 
situatie waarin wij zijn. Het menselijke begrip van het goddelijke is niet langer godde-
lijk. Dat is de reden dat het echt een misverstand en een misvatting is om van sharia 
te zeggen dat ze iets onveranderlijks, eeuwigs en goddelijks is.’ 

Koran en de seculiere staat

‘De Koran noemt niet één keer de “staat”. De Koran spreekt altijd tegen de persoon. 
Elke keer dat ik de Koran lees, praat God tegen mij persoonlijk, direct zonder enige 
menselijke inmenging. Daarom ziet de Koran de Islamitische staat niet als politiek 
instituut. Een politiek instituut is niet in staat tot religieus geloof. Het is geen wezen 
dat wel of niet kan geloven. Een staat kan niet Islamitisch zijn, omdat de staat een 
idee of concept is, een politiek instituut dat allerlei soorten mensen, gelovigen en niet-
gelovigen, verschillende soorten gelovigen bij elkaar brengt. Daarom is het een ge-
vaarlijk voorstel, een erg gevaarlijk voorstel om de staat religieus te laten zijn.’ 
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klik aan voor pdf-versie   |   klik aan voor eBook-versie

www.fonselders.eu - contact & sales is een webwinkel waar deze boeken, Islam Un-
known DVD en Philosophers DVD besteld kunnen worden. Philosophers in Debate 
bevat de integrale tekst van Philosophers DVD.  

Reviews van Islam Unknown [DVD] in de USA     
"[Elders's] approach with each subject is genuine, reverent, and introspective...It is certain 
that anyone fortunate enough to view this film will benefit from its broad insights, opinions, 
and shared knowledge." —Library Journal

’There is a remarkable depth and breadth to each of the eight conversations. Elders is a skill-
ful interviewer, posing thoughtful questions and then getting out of the way of his guest's res-
ponse. An excellent classroom resource, appropriate especially to academic libraries suppor-
ting religious and Middle Eastern studies, Islam Unknown is a strong choice for public libra-
ries as well.‘ — Educational Media Reviews Online

_________________________________________________

 1 In het november nummer van I-Filosofie volgt een analyse van de rol van ras en cultuur in 
de genese van het Europese nationalisme. 

 2 For a dialogue between Abu al-Walid (Averroës) and Ibn al-'Arabi: go to 
www.fonselders.eu Index names - Ibn al- 'Arabi- Dialogue and meaning: a humanist can be 
recognized by their willingness for dialogue - just click

 3 www.fonselders.eu Projects - Travels - Turkey, Syria, Turkey: Er staat niets tussen een 
mens en het Al 

 4 Accepting the way / It Is and Is not and both / And not both, It Is. www.fonselders.eu Haiku 
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 Herhaaldelijk wordt gezegd: niemand kan gedwongen worden. Die boodschap werd 
uitgesteld ten gunste van de contextuele overgangsboodschap van Medina.´

Globalisering, spiritualiteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en vrij-
heid

´Ik denk dat we in de 20e eeuw een enorm belangrijke verschuiving hebben gehad, 
tenminste voor de Moslim wereld, van het koloniale naar het postkoloniale tijdperk. 
We werden onderdeel van de mondiale wereld. Mensen praten over globalisering, 
over onderlinge afhankelijkheid. Dit zijn verschijnselen die niet alleen sociologisch en 
politiek, maar ook fundamenteel spiritueel zijn. De mensheid is op een punt waar ze 
al deze waarden kan samenbrengen. Het blijft natuurlijk de vraag of we dat wel of niet 
zullen doen, en het is onze individuele verantwoordelijkheid om het tot stand te bren-
gen. Maar we kunnen nu omgaan met rechtvaardigheid als een synoniem van vrijheid 
en gelijkheid.’

_________________________________________________

Postscriptum !       

De gesprekken met Asma Barlas, Nasr Abu Zayd en Abdul Ahmed An-Na'im zijn de 
eerste drie gesprekken in een reeks van acht. Ze vonden plaats in een park in Barce-
lona en in Huize Piranesi te Warder, in dezelfde volgorde als de beschrijving ervan in 
i-Filosofie.          
De eerstvolgende keer bespreek ik Reza Aslan, Amna Nusayr en Anouar Majid; daar-
op volgend Ömer Özsoy, Mehmet Asutay en Noam Chomsky.

Fons Elders         
10.10.2013

_________________________________________________

Addendum

www.fonselders.eu - library 2013 biedt de mogelijkheid de integrale tekst van Islam 
Unknown, De onbekende Islam, Philosophers in Debate en Michel Foucault, Free-
dom and Knowledge a hitherto unpublished interview in te zien; 

Deel één van de Onbekende Islam is ook als pdf of eBook tekstboek te downloaden.
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http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2013/10/de_onbekende_islam.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2013/10/de_onbekende_islam.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2013/10/de_onbekende_islam.ibooks
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2013/10/de_onbekende_islam.ibooks


Jan Bransen: lezen, praten en denken

foto: persdienst RUN

Zet het geluid  !!
maar eens uit en draai 

het filmpje nogmaals 
af. Dat is meer dan 

een leeg vel !!!
papier

Ik weet niet of je mijn vorige column gezien hebt? Maar dan had je kunnen zien dat praten 
heel iets anders is dan lezen. Ik probeerde het tegelijk. Dat gaat niet. Dat ziet er niet uit. Inte-
ressant is het wel, die relatie tussen geschreven en gesproken taal. Wat doe je als je iets 
goed leest? Lees je het dan technisch goed, letterlijk wat er staat, of lees je het begrijpend 
goed, wat bedoeld wordt? Het is een bijzondere uitvinding, het schrift. Het heeft onze omgang met 
elkaar drastisch veranderd. Heel drastisch. We kunnen ons echt niet meer voorstellen hoe dat ge-
weest moet zijn om te leven in een wereld zonder schrift. Hoe klein en nabij moet onze wereld ge-
weest zijn als we het hadden moeten doen met wat zich in ons blikveld bevindt, en als er niet meer 
taal geweest was dan het gesproken woord. 

video speel af
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https://vimeo.com/76425380
https://vimeo.com/76425380


Taal zou heel iets anders geweest zijn. Uitspraken zouden een gesprek nooit kunnen overle-
ven. Ze zouden onmiddellijk vervliegen nadat ze uitgesproken zouden zijn. Er zitten twee gro-
te voordelen aan het geschreven woord. Op de eerste plaats bezit een geschreven tekst een 
bijzonder soort houdbaarheid en onveranderlijkheid. De tekst blijft wat hij is ook al verandert 
de context. In teksten leg je iets vast voor op andere momenten en andere plaatsen. Teksten 
behouden hun betekenis, ook als hun schrijvers er niet bij zijn. Met behulp van teksten leggen 
mensen betekenissen vast. Op de tweede plaats dwingen teksten de schrijvers daarom om 
heel nauwkeurig en expliciet te zijn, om precies onder woorden te brengen wat ze bedoelen. 
Want het zijn die teksten zelf die het later op eigen houtje moeten kunnen redden, die in 
vreemde contexten en tegenover vreemde lezers hun betekenis moeten kunnen behouden. 
Als je wilt dat een tekst dat voor elkaar krijgt, dan zorg je beter voor een tekst die heel precies 
is over wat hij wel en wat hij niet wil zeggen. Dan moet je een heleboel metacommentaar in je 
tekst stoppen, waarmee de tekst zelf uitlegt wat de context is waarin hij goed begrepen zal 
worden. Een hopeloze taak natuurlijk, want ook zulk commentaar vooronderstelt weer een 
context. Daarom heeft het geschreven woord voor zulke grote culturele veranderingen ge-
zorgd, want als je de institutionele context ook stabiliseert, wordt het voor een tekst veel ge-
makkelijker zijn betekenis vast te houden. Denk maar aan het verschil tussen een regel die in 
een wetboek staat en een regel die je thuis opstelt voor je rondhangende puberkinderen. 
Denk maar niet dat het helpt, thuis, om die regel op te schrijven. No way. 

Vandaar dat een gesprek vaak voor zoveel meer begrip kan zorgen. Want in een gesprek krijg je dat 
metacommentaar, en die context, er vanzelf bij doordat de luisteraar vragen om opheldering zal stel-
len en de tekst in een dialoog tot stand komt. Maar hoe zit dat dan met dit soort gesproken columns? 
Zijn dat teksten? Of gesprekken? 

Ze hangen er misleidend tussenin. Ze hebben een veel schimmiger context. En een veel onduidelij-
ker soort houdbaarheid. Ik heb geen idee op wat voor manier ze hun betekenis precies en stabiel 
kunnen houden. Daar is het wellicht veel te vroeg voor om daar nu al zekere uitspraken over te doen. 
Waardoor hangen ze er dan tussenin? 
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Waarom zijn het niet gewoon teksten, in een symbolische structuur vastgelegde bete-
kenissen? Ik zie twee veranderingen ten opzichte van het geschreven woord. Ener-
zijds wordt de betekenis van mijn woorden ondersteund – of ondermijnd – door mijn 
lichaamstaal. De context van mijn lichaam is erbij, in ieder geval audiovisueel, en daar-
door kun je horen en zien of ik meen wat ik zeg, of hoe ik meen wat ik zeg. Het meta-
commentaar van mijn lichaamstaal krijg je er gratis bij. Zet het geluid maar eens uit en 
draai dan het filmpje nogmaals af. Dat is meer dan een leeg vel papier ook al zijn er 
geen woorden meer. 

En anderzijds kun je mijn denken als het ware zelf in zijn activiteit betrappen en op de 
voet volgen. Ik moet niet zomaar gaan voorlezen. Dan wordt het een technisch kunstje 
en zul je zelfs kunnen zien dat ik op een gegeven moment helemaal niet meer begrijp 
waar ik mee bezig ben. Zoals vroeger in de klas als je een stukje in het Engels, Frans 
of Duits moest voorlezen. Als je me kunt zien denken, dan kun je als het ware de woor-
den geboren zien worden. Het is mooi om daarbij te zijn, als toehoorder, bij die geboor-
te. Als lezer maak je dat nooit mee, want voor die tekst jou in druk bereikt, is het den-
ken van de schrijver al lang met de noorderzon verdwenen. 

Dat heeft ook een nadeel trouwens, dat je dat denken van mij ziet gebeuren. Want het 
leidt je af van je eigen denkproces. Je moet je aandacht wel bij mij houden. Want ik 
praat gewoon door. Dat doet een geschreven tekst niet. Die wacht gewoon even als jij 
een bedenking hebt. Die past zich, frappant genoeg, weer veel beter aan jouw denk-
proces aan. 

Dus hoe dat nu verder moet met de canon van de filosofie dat weet ik niet. Ze doen 
het al 2500 jaar goed. Boeken. Of dat voorbij is? Ik weet het niet. Wie weet nemen de 
films en de games het wel over. Dat zou institutioneel een enorme verandering voor de 
filosofie betekenen. Voor het filosoferen zelf niet. Denk ik. Dat houdt zich immers toch 
al nooit aan de regels. Dat zal over die regels blijven gaan.   

Hoe dan ook. t



Opgediept Historische audio-opnames 1990-1991
Tijd en onomkeerbaarheid in de natuur.

Door: Marit Pepplinkhuizen

Om het probleem van vergankelijkheid in de natuur uit te leggen, 
neemt de Vlaamse sterrenkundige en filosoof Gerard Bodifee (1946 
–) ons in deze lezing mee op een reis vanaf de oude Grieken, via 
de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw en Charles Darwin, 
naar de hedendaagse tijd. Hij stelt dat er wellicht evenveel onver-
gankelijkheid als vergankelijkheid bestaat, omdat alles niet alleen 
een einde heeft, maar ook een begin. Daarbij zet Bodifee de zaken 
op scherp door het mechanistische wereldbeeld tegenover onze 
intuïtie te plaatsen. Als alles gedetermineerd is, wat blijft er dan nog 
over van onze vrijheid en verantwoordelijkheid?

Gerard Bodifee

Bodifee studeerde scheikunde en natuurkunde in Antwerpen, Gent 
en Brussel, en promoveerde tot doctor in de wetenschappen aan 
de Vrije Universiteit Brussel. Hij onderzocht het ontstaan van ster-
ren en de ontwikkeling van sterrenstelsels en publiceerde een twin-
tigtal boeken over onderwerpen waar wetenschap, filosofie en reli-
gie elkaar raken. Centraal in zijn werken staat het begrip ‘tijd’. De 
tijd als opeenvolging van momenten, als een leven tussen verleden 
en toekomst, is een ervaring van de onvolkomenheid van het be-
staan. Een bestaan in de tijd is een bestaan van voortdurend losla-
ten, vergeten, afwachten, niet-weten. 

Gevangen tussen Herakleitos en Parmenides

Tegenover die onzekerheid staat de ogenschijnlijke orde van de 
natuur. Mensen zijn onder de indruk van de wetmatigheid in de na-
tuur. Wetenschap is het zoeken naar die wetmatigheid, bijvoorbeeld 
naar het patroon in de verschuivingen in de sterrenhemel. Kijken 
we naar de mechanica, dan krijgt Parmenides gelijk aangezien de 
mechanica fundamentele natuurconstanten ontdekte, 

De Bil!ovense 

foto: Lucette Verboven

maar kijken we naar onze intuïties, dan krijgt Herakleitos gelijk. Als de weten-
schapper echter wat beter kijkt, ziet hij dat dit patroon slechts schijn is en 
alles veranderlijk is – zoals Herakleitos stelde.  In deze spanning tussen 
verandering en het onveranderlijk blijven, tussen het zijn en het worden, 
zitten we gevangen.

Tijdsomkeerbaarheid

Het mechanistische wereldbeeld gaat ervan uit dat elke toekomstige toe-
stand al besloten ligt in de huidige toestand. Dit zou betekenen dat we als 
mens niet veel meer zijn dan een robot. Bovendien blijkt dat de symmetrie in 
de natuur slechts schijn is. Dit toont zich bijvoorbeeld via wiskundige vergelij-
kingen. Als je het symbool ‘t’ (dat staat voor tijd), vervangt door ‘-t’ (waarmee 
je de tijd omkeert) dan blijft alles wat je op papier hebt geschreven geldig. 
Deze wetten zijn ‘tijdsomkeerbaar’. Dat betekent dat de wetenschap uitgaat 
van een symmetrie in de natuur. Maar iedereen weet dat de natuur feitelijk 
niet tijdsomkeerbaar is. Je weet bijvoorbeeld dat een vogel niet terug in het 
ei kan kruipen.

De pijl van de tijd

In de 19e eeuw wordt de grondslag van de pijl van de tijd ontdekt: de tijd 
loopt in één richting en niet, zoals de mechanica voorschreef, zowel van het 
verleden naar de toekomst als van de toekomst naar het verleden. Ze loopt 
alleen naar de toekomst toe. Darwin is hiervan volgens Bodifee één van de 
beroemdste vertegenwoordigers. Er zijn in de 19e eeuw ook fysici die met 
de natuurwet van de entropie, een maat voor wanorde binnen een systeem, 
beweren dat alles juist evolueert in chaos. We zitten dus met twee elkaar 
tegensprekende theorieën in de 19e eeuw. Hoe evolueert de natuur nu: 
naar toenemende orde, of naar toenemende wanorde? En kunnen we de 
onvergankelijkheid waarvan we intuïtief aanvoelen dat ze bestaat, met we-
tenschappelijke inzichten bewijzen? t

‘Tijd en onomkeerbaarheid in de natuur’, vindt u als 
i-Lecture in de digitale winkel van de ISVW.

http://www.isvw.nl/product/gerard-bodifee-tijd-en-de-onomkeerbaarheid-in-de-natuur/
http://www.isvw.nl/product/gerard-bodifee-tijd-en-de-onomkeerbaarheid-in-de-natuur/


	 	 	 Rust en 
beschaving 

gaan samen. Als 
er 	geen rust 

meer is, gaat de 
beschaving 

verloren

Jan Huijgen
Leven is meervoud van lef
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Geboren als boerenzoon in de besloten gemeenschap van Bunschoten wist 
Jan Huijgen al vroeg dat hij zelf later ook op het platteland zou werken en 
leven. Om die reden ging hij dan ook Landbouw studeren in Wageningen. In 
vergelijking met de dorpsgemeenschap was de universiteit een grote wereld 
voor Huijgen, met veel vreemde nieuwe mensen. In zijn zoektocht naar ma-
nieren om hier betekenis aan te geven stuitte Huijgen op de filosofie. Hij 
raakte geïntrigeerd door haar vragen, en besloot om ook filosofie te gaan 
studeren aan de VU en de UvA in Amsterdam. Filosofie bracht Huijgen nieu-
we taal, nieuwe woorden, nieuwe concepten; kortom een nieuwe manier 
van denken om de grote wereld waarin hij terecht was gekomen te ontleden 
en zijn onderdelen te benoemen. 

Aan de VU kwam Huijgen bijvoorbeeld in aanraking met de aspectenleer 
van Herman Dooyeweerd (1894-1977). Deze leer benadrukt de veelzijdig-
heid van de wereld, door verschillende aspecten te benoemen die steeds 
een bepaalde kant van een verschijnsel laten zien, zoals het sociale aspect, 
het taalaspect, het esthetische aspect en het ethische aspect. Huijgen leer-
de hiervan om de wereld vanuit verschillende perspectieven te bekijken, en 
om vanuit verschillende perspectieven te denken. ! ! ! !
Na Amsterdam zette Huijgen een nog veel grotere stap. Hij vervolgde zijn 
studie filosofie in Canada. De grote stad aldaar was voor hem een schokken-
de ervaring. Door de manier waarop mensen in deze stad leefden gehaast, 
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Portret van een handelende denker

Hij werd geboren als boerenjongen in Bunschoten, even boven  
Amersfoort. Nu is hij boer op de Eemlandhoeve, net buiten wat inmiddels 

Bunschoten-Spakenburg heet. Het lijkt misschien alsof zich hier een volkomen 
normale ontwikkeling voltrokken heeft, maar dat is niet het geval. Jan Huijgen 

heeft van de Eemlandhoeve een bijzondere, multifunctionele boerderij 
gemaakt, en hij inspireert boeren in heel Europa om hetzelfde te doen. 

Filosofie is daarbij een van zijn voornaamste inspiratiebronnen en 
gereedschappen. 

Door: Sjimmie Lensen

video speel af

https://vimeo.com/76703543
https://vimeo.com/76703543


onverschillig, u kent het wel – realiseerde Huij-
gen zich de waarde van zijn boerenafkomst. De-
ze stadse mensen miste volgens hem de lijfelij-
ke ervaring van leven en dood die hij op de 
boerderij had gehad met de dieren, de ruimtelij-
ke ervaring van het leven in de open ruimte van 
het platteland, en de primaire ervaring van het 
leven met de seizoenen en met de natuur. Ter-
wijl Huijgen op de Canadese universiteit, volle-
dig onttrokken aan zijn ‘eigen’ levensvorm, de 
filosofie bestudeerde, en zich realiseerde dat 
‘zijn’ levensvorm bijzonder waardevol was, nam 
hij zich voor om dit aan de stadse mensen te 
laten zien. Hij zou bruggenbouwer worden tus-
sen de stad en het platteland door ontmoetin-
gen te arrangeren. 

Toen zijn vader overleed, ging Huijgen terug 
naar Bunschoten om de boerderij waarop hij 
zijn jeugd had doorgebracht over te nemen. De 
gemeente had bouwplannen voor zijn erf, en 
kocht hem uit. Van dit geld kocht Huijgen het 
land waarop nu de Eemlandhoeve staat en be-
gon te bouwen. Omdat hij helemaal opnieuw 
kon beginnen kwam het er meteen op aan zijn 
droom te verwerkelijken. De boerderij moest 
een oase worden waar alle mensen die het 

contact met het platteland verloren zijn welkom 
zijn voor een ontmoeting. ! ! ! !
Maar de boerderij was niet het enige dat telde 
voor Huijgen. De boerderij zou als het ware zijn 
laboratorium worden, zijn Research & Develop-
ment afdeling. Want Huijgen wilde niet alleen 
maar een mooie, multifunctionele boerderij heb-
ben die als ontmoetingsplek kon fungeren. Hij 
wilde de generieke patronen ontdekken van een 
nieuwe manier van landbouw. Huijgen be-
schouwt de modernisering van de landbouw 
(‘Agriculture 2.0’), die door oud-eurocommissa-
ris Sicco Mansholt (1905–1995) uitgelegd werd 
over Europa, als een van Lyotards grote verha-
len, en stelt dat dit verhaal nog steeds leidend 
is. Nederland houdt volgens Huijgen goed vast 
aan dit verhaal. Maar tegelijkertijd begint er nu 
meer ruimte te komen voor het kleine, nieuwe 
verhaal van de multifunctionele landbouw. Waar 
Mansholt Europa klaarmaakte voor de groot-
schalige landbouw, daar probeert Huijgen Euro-
pa nu klaar te maken voor de multifunctionele 
landbouw. 

Om die reden publiceert hij ook over wat hij 
doet, en organiseert hij conferenties over brede 
en multifunctionele landbouw. Zo wisselt hij 

! ! ! ! ! ! !
ideeën uit met andere pioniers. Deze manier 
van werken begon regionaal, maar groeide al 
snel tot nationaal en zelfs Europees niveau. En 
in 2015 organiseert Huijgen zelfs een mondiale 
conferentie over dit onderwerp (‘Agriculture 
3.0’) op de Eemlandhoeve. De belangrijkste ken-
merken van dit volgende ontwikkelingsstadium 
van de landbouw zijn integratie in de stad, ge-
richtheid op gemeenschappen, leveren aan de 
regio en het integreren van meerdere waarden 
binnen één bedrijf. Het woord ‘cultuur’ in ‘agricul-
ture’ betekent voor Huijgen dat het niet gaat om 
massaproductie, maar juist om zorg voor bo-
men, voor het land, voor de dieren, voor het 
landschap, voor een mooi product, voor de men-
sen, en zelfs voor de volgende generaties. 

Het concreet vormgeven van deze cultuur op de 
boerderij vereist een nieuwe manier van den-
ken, die alleen mogelijk is als er gebroken wordt 
met de oude manier van denken, het modernise-
ringsverhaal. Om dit verhaal te kunnen doorbre-
ken had Huijgen de filosofie nodig. Van Dooye-
weerd nam Huijgen mee dat hij alle verschillen-
de aspecten van het leven op zijn boerderij wil-
de hebben. 
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Het moest een veel-zijdige boerderij worden, 
met aandacht voor bijvoorbeeld de landschappe-
lijke omgeving, de sociale omgeving, belangrij-
ke ethische waarden, en de esthetische erva-
ring. Een andere filosoof die hem hielp bij het 
concreet vormgeven van het erf was Peter Slo-
terdijk, met zijn Sferen-trilogie. 

Wat Huijgen zo intrigerend vindt aan de filosofie 
van Sloterdijk is de basisgedachte van het ‘Sein 
und Raum’, naar Heideggers Sein und Zeit. De 
gedachte dat de wereld bestaat uit een veelheid 
aan ruimten met verschillende functies, bijpas-
sende vormen en atmosferen. De vraag die 
daarachter zit, is volgens Huijgen hoe de mens 
de ruimte beleeft en vanuit welke manier van 
denken hij dat doet. In deze tijd is de mens niet 
meer gebonden aan bepaalde ruimten, omdat 
hij zich via internet en met vliegtuigen mentaal 
en fysiek vliegensvlug kan verplaatsen naar wel-
ke plek dan ook. Volgens Sloterdijk ontstaat 
daardoor een gevoel van onbehagen, wat Huij-
gen in Canada ook ervaren had. ! ! !
Om de mensen die naar zijn boerderij zouden 
komen de mogelijkheid tot een ontmoeting te 
bieden moesten er op de Eemlandhoeve dan 
verschillende sferen en verschillende functies, 

opdat mensen geprikkeld worden om de ruim-
ten weer te ervaren met de bijbehorende sfe-
ren. De ‘aspecten’ van Dooyeweerd werden 
eerst in gedachten, en vervolgens op het erf, 
gecombineerd met de ‘sferen’ van Sloterdijk. 
Twee andere filosofen die Huijgen inspireerden 
zijn Paul Ricoeur (1913–2005) en Emmanuel 
Levinas (1906–1995). Toen Huijgen via Ricoeur 
in aanraking kwam met narrativiteit en het beeld 
van de mens als verhalend wezen werd hij her-
innerd aan Louw, de knecht op zijn ouderlijke 
boerderij. Louw was een verstandelijk beperkte 
jongen, die op de boerderij zijn plek, zijn functie 
en zijn betekenis had gevonden. Hij werkte hard 
en hij had het naar zijn zin. Voor Huijgen is dit 
‘het verhaal van Louw’, een verhaal uit zijn 
jeugd. Door Ricoeur te lezen en daarbij terug te 
denken aan Louw realiseerde hij zich dat zijn 
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boerderij een verhaal moest hebben. Het ver-
haal van Louw heeft hij daarom uitvergroot en 
vormgegeven in een complete functionaliteit 
op zijn boerderij; de zorgboerderij. Op de zorg-
boerderij werken mensen die het in de maat-
schappij (even) niet redden, bijvoorbeeld om-
dat zij in de maatschappij niet als ‘normaal’ ge-
zien worden. Ook Levinas inspireerde Huijgen 
vom dit verhaal uit te vergroten, wanneer deze 
schrijft dat “het gelaat van de ander hem onher-
roepelijk aanspreekt”. Dit aanspreken is een 
moreel aanspreken. Door de ander te zien, en 
door geraakt te zijn door zijn kwetsbaarheid, 
realiseert een mens zich volgens Levinas dat 
hij verantwoordelijkheden heeft ten opzichte 
van die vreemde maar kwetsbare ander. Huij-
gen wórdt geraakt door kwetsbare mensen, en 
realiseert zich inderdaad dat hij een verant-
woordelijkheid heeft tegenover hen. Bovendien 
is hij van mening dat wat men in de maatschap-
pij wel en niet normaal vindt niet als absoluut 
gezien moet worden, maar als cultureel be-
paald. (Hierover gaat ook het bijgaande film-
pje). Om die reden is de Eemlandhoeve onder 
andere een zorgboerderij, waarop kwetsbare 
mensen via het werk in hun eigen moestuin, 
met de dieren en met andere mensen gewoon 
kunnen leven, net als Louw vroeger deed. 

video speel af

https://vimeo.com/76155365
https://vimeo.com/76155365
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Andere sferen die vorm moesten krijgen op de 
Eemlandhoeve, als onderdeel van Huijgens 
droom om de stad en het platteland weer met 
elkaar te verbinden, waren de sfeer van het 
onderwijs, de sfeer van de natuur, de sfeer van 
de religie en de sfeer van de gemeenschap en 
het gezamenlijk dineren. Binnen deze sferen 
zijn nu ‘schuimbellen’, naar Sloterdijk, te vin-
den op de Eemlandhoeve. Zo is er bijvoor-
beeld een educatief centrum dat veelal ge-
bruikt wordt om scholieren voor te lichten. Ook 
worden er ‘boergondische’ diners georgani-
seerd op de hoeve, en is er een winkeltje dat 
streekproducten en producten van eigen make-
lij verkoopt, zoals biologisch vlees. De aanwe-
zigheid van ambachtslieden (een imker, natuur-
werkers, technische medewerkers) en van kun-
stenaars, zorgt voor een gemeenschap waar-
binnen kruisbestuiving plaats kan vinden. Het 
esthetische aspect komt met name terug in de 
door een architect ontwerpen gebouwen, die 
tegelijk functioneel en sprekend zijn. De sfeer 
van de natuur is volop aanwezig op de boerde-
rij, met name op de plekken waar zij de vrije 
hand heeft. Een laatste sfeer die voor Huijgen 
van groot belang is, komt terug in het nog te 
bouwen natuurobservatorium achter op de 
boerderij. 

Huijgen: “Als je de natuur observeert, wordt je 
geest van eerbied stil, en dan zit je in een stil-
teruimte.” In Huijgens ogen is het in deze tijd 
van groot belang om rust te kunnen vinden, ‘in 
de kop’. 

Alleen dan is er de mentale ruimte om creatief 
te kunnen denken, en echte veranderingen, 
vernieuwingen en verbeteringen teweeg te 
brengen. 

Vanuit deze rust, door Huijgen ook wel om-
schreven als een moment van niet-weten, het 
even uitstellen van het oordeel, en het accepte-
ren van dat niet-weten als onderdeel van een 
proces, ontstaat de mogelijkheid om verder te 
denken. Vanuit deze rust is Huijgen in staat om 
zich niet alleen maar af te zetten tegen de mo-
dernistische, grootschalige manier van den-
ken, alsof er sprake is van twee botsende para-
digma’s, maar is hij juist in staat om met één 
voet in het modernistische paradigma na te 
denken over wat daaruit zou kunnen voortvloei-
en. Hij wil de paradigma’s liever laten schuren 
dan botsen, ‘tot de vonken ervan afvliegen’. 

Grappig genoeg is dat ook een van de dingen 
die hij op de Eemlandhoeve kan doen, met 
hulp van zijn buurman. Zijn buurman is name-
lijk de grootste boer uit de regio, terwijl Huijgen 
zichzelf de breedste boer noemt. De buurman 
heeft een melkveebedrijf met bijna tweehon-
derd koeien en twee melkrobots. Hij is voor-
zien van alle technologie die hij zich maar kan 
wensen, en runt een commercieel gezond be-
drijf. Samen organiseren Huijgen en zijn buur-
man excursies naar hun beider boerderijen, 
om het verschil duidelijk naar voren te bren-
gen. Dit is alleen maar mogelijk omdat zij bei-
den openstaan voor elkaar en voor elkaars ma-
nier van werken. 

Volgens Huijgen is daar niet alleen mentale 
ruimte voor nodig, maar ook morele ruimte. Als 
die ruimte er is, kun je van elkaar leren, juist 
als je dingen anders doet. En dat is wat Huij-
gen onder schurende paradigma’s verstaat. 

Dat Huijgen in staat is om paradigma’s te zien 
en om ze te laten schuren, dat hij de ruimte 
heeft om erover na te denken en de ander te 
waarderen in wat hij of zij doet, en dat hij zich 
in de volle breedte heeft kunnen en nog steeds 
kan ontwikkelen heeft hij naar eigen zeggen 
voor een deel te danken aan de filosofie. Het 
bestuderen van substantiële filosofische wer-
ken, veel meer nog dan de paar die hier ge-
noemd zijn, hebben hem in staat gesteld om 
op deze manier te leren denken. Maar wat Huij-
gen bovenal laat zien, is dat het voor hem niet 
alleen maar gaat om denken. Juist het hande-
len is primair. Het leven is primair. Denken ziet 
Huijgen als na-denken, als re-flectie. Het den-
ken staat ten doel aan het handelen. Maar dat 
betekent wel dat je het goed moet hanteren. 
En dat, zo zegt Huijgen, is wat de filosofie hem 
geleerd heeft. Met Immanuel Kant zou Huijgen 
u dan ook mee willen geven “heb de moed om 
u van uw verstand te bedienen”, met de toe-
voeging “en heb de moed om op basis van uw 
verstandelijke analyses te handelen!”.t

Website van Jan Huijgen: www.eemlandhoeve.nl

Artikel Groene Amsterdammer: ! ! !  
http://www.groene.nl/2013/19/tussen-voederrobot-en-
stilte-eiland



   In deze kunstfilosofische beschouwing staat het werk 
van Edvard Munch centraal. In de kunstfilosofie zijn naast het scho-

ne altijd ook het ware en goede in het geding. Dit leidt tot allerlei 
vragen rondom de relatie tussen de esthetische,    

morele en politieke functie van kunst.  

Arthur d’ Ansembourg 

#3 Edvard Munch en de invloed van Nietsche op zijn werk.

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

3

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 
enkele korte kunstfilo-
sofische beschouwin-

gen samen. 

video speel af

http://www.isvw.nl/opleidingen/esthetica-en-kunstfilosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/esthetica-en-kunstfilosofie/
http://www.apple.com/nl
http://www.apple.com/nl


Links, kom er maar 
eens om
Door: Paul Troost

Links, kom er maar eens om in deze neoliberale 
tijden. Marx is zo goed als vergeten, over de anar-
chist Bakoenin hebben we het maar niet en een 
sociaal-democraat als Joop den Uyl – toch allesbe-
halve een gevaarlijke revolutionair - is alleen bij 
een handvol babyboomers nog bekend. Bart van 
der Steen is trouw aan de links-politieke traditie, 
niet uit nostalgie maar uit overtuiging, omdat alter-
natieve denkbeelden volgens hem een vitale mens 
visie vertegenwoordigen. Van der Steen leverde 
als historicus redactionele bijdragen aan diverse 
publicaties waarin aan de continuïteit van linkse 
ideeën recht wordt gedaan. Hij schreef een disser-
tatie over Kraken en politiek geweld in West-Euro-
pa 1980-1990, waarin hij de krakersbeweging in 
een internationaal politiek kader plaatst en getuigt 
van het levendige karakter van de beweging.

Dat links leeft, bewijst hij ook met het boek Butler, 
Negri en Zizek, een inleiding op de hedendaagse 
linkse filosofie, waarvoor hij de artikelen, geschre-
ven door kenners van deze drie radicale filosofen, 
uit het Duits vertaalde. Samen met Jasper Lukke-
zen en Leendert van Hoogenhuijze vormde hij de 
redactie.  

Judith Butler, Toni Negri en Slavoj Zizek zijn eigen-
zinnige filosofen die ieder een richting in het alter-
natieve denken representeren. Butler zette met 
haar boek Gender trouble (1990) het gedachte-
goed over feminisme en homoactivisme op zijn 
kop door juist die begrippen ter discussie te stel

len. Hokjesdenken stimuleert juist de discriminatie, 
vindt Butler. Negri is een belangrijk ideoloog van 
de globaliseringbeweging. Hij introduceerde het 
begrip multitude waarmee hij de arbeidersklasse 
niet ziet als een categorie die vooral bestaat uit 
blanke mannen, maar als een gevarieerde popula-
tie van jongeren, migranten en flexwerkers, kortom 
van mensen die moeten leven van tijdelijke, onze-
kere baantjes. Die zijn met name in de diensten-
sector te vinden. De nieuwe arbeidersklasse vormt 
een belangrijke bron van de kapitalistische winst, 
maar is volgens Negri ook een potentiële bedrei-
ging van het kapitalistisch systeem. 

Zizek is door zijn publicaties meer bekend bij het 
grote publiek dan Butler en Negri. Hij beschouwt 
het kapitalisme als een ideologie die als vanzelf-
sprekend wordt aangenomen. Door het neolibera-
lisme is ons bewustzijn totaal gebrainwasht. Dat er 
een alternatief is, komt bij ons niet meer op. Zizek 
formuleert in plaats van onze dominante ideologie 
een hedendaagse vorm van de proletarische klas-
senstrijd. Het leninisme krijgt van hem daarin een 
nieuwe kans. Dat zijn visie hem de nodige kritiek 
oplevert, behoeft geen betoog, maar net als Butler 
en Negri zijn zijn opvattingen zonder meer het 
overwegen waard. 

Ze vormen de broodnodige reactie op verstarde 
concepten en ideeën, zowel van links als van 
rechts. Het is de verdienste van Bart van der 
Steen en zijn collega’s dat ze met hun uitstekend 
leesbare boek deze drie toonaangevende denkers 
bij een groter publiek introduceren.t

Een inleiding op de hedendaagse linkse filosofie. B. 
van der Steen, J. Lukkezen en L. Hoogenhuijze. Uitge-
verij Damon 2013. 144 p.
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video speel af Bart van der Steen

        Butler,  Zizek               en Negri
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https://vimeo.com/76153924
https://vimeo.com/76153924
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Van Tongeren video speel af

Leven is een kunst is een boeiend en toegankelijk 
geschreven boek, waarin Van Tongeren een moderne 
versie van de klassieke deugdethiek in stelling brengt in 
het huidige debat over de ethiek. Leven is geen kunst 
zolang het een kwestie van overleven is. 
Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, 
(vr)eet, verbergt zich. Pas als dat gelukt is, is het mogelijk 
om van overleven, leven te maken; van vreten: eten, van 
biologie: kunst. Daarvoor is meer nodig dan filosofie. Maar 
zonder de kritische blik die het eigen leven onderzoekt zal 
het waarschijnlijk niet lukken. Ethiek is zo'n zelfonderzoek.
 
Van Tongerens pleidooi voor een ethiek die helpt bij de 
kunst van het leven en het leven als kunst, verhoudt zich 
kritisch tot het type levenskunstfilosofie dat vandaag de 
boventoon voert. Dat maakt zijn boek in zekere zin 
'oneigentijds', maar niet minder inspirerend en 
uitdagend. t
 
 Paul van Tongeren, Leven is een kunst. Over morele ervaring, 
deugdethiek en levenskunst. Klement/Pelckmans, Zoetermeer, 
2012 - ISBN: 9789086871025

Paul van Tongeren Leven is een 
kunst

Door: Klement

Prominent ethicus en Nietzsche-specialist Paul van Ton-
geren legt in deze video uit waarom hij het boek Leven is 
een kunst geschreven heeft. Hij zet daarbij de klassieke 
deugdethiek tegenover de denkwijze van Nietzsche om 
te laten zien dat dedeugdethiek nog modern kan zijn, 
met enkele aanpassingen, zoals bijvoorbeeld Nietzsche 
laat zien.

Achterflappen
Jurgen Habermas.   
een toekomst voor Europa.  
Boom, 2013.

Op 6 november ontvangt Jürgen 
Habermas de Erasmusprijs. Ter 
gelegenheid van deze gebeurtenis 
verschijnt een nieuwe bundel es-
says van deze invloedrijke Duitse 
filosoof. In Een toekomst voor Euro-
pa zijn teksten verzameld die eer-
der gepubliceerd zijn in Duitstalige 
kranten en tijdschriften. We zien 
Habermas daarbij vooral aan het 
werk als betrokken intellectueel, 
schrijvend voor een breed publiek. 
De bundel bevat tevens een inlei-
ding op Habermas’ werk, geschre-
ven door Paul Schnabel. 
Jürgen Habermas (1929) geldt als 
een van de grootste levende filoso-
fen. 

Rudi Rotthier. De naakte perenboom, op reis met 
Spinoza. Atlas Contact, 2013.

Over de filosoof Spinoza (1632-1677) verschijnen de laatste 
tijd de nodige boeken. Onlangs publiceerde Miriam van Reijen 
haar dissertatie Het Argentijnse gezicht van Spinoza en Spino-
za in bedrijf. 

https://www.youtube.com/watch?v=PWTeyHVgqKw
https://www.youtube.com/watch?v=PWTeyHVgqKw
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Rudi Rotthier probeert letterlijk in de voetsporen van de zeven-
tiende-eeuwse wijsgeer te treden door zoveel mogelijk plek-
ken waar Spinoza vertoefde te bezoeken. Jaren geleden las 
de Belgische auteur Rudi Rotthier een boek dat hem bijzonder 
fascineerde. De schrijver maakte zich hard voor de idee dat 
vrijheid en inzicht samenvallen. Die schrijver was Spinoza, het 
betreffende boek was de Ethica. Rotthier gaat in De naakte 
perenboom op zoek naar Spinoza, naar de betekenis van zijn 
werk en naar het land waar dat werk ontstond, Nederland. De 
ontdekkingsreis leidt onder andere naar Amsterdam, Breda, 
Den Haag en Almere (`de meest spinozistische stad van Ne-
derland’). Tijdens zijn reizen probeert Rotthier de ideeën van 
Spinoza te doorgronden.

Rudi Rotthier (1957) werkte tot 1989 als journalist voor de 
Vlaamse krant De Morgen, sindsdien is hij een fervent reizi-
ger. Eerder verschenen van hem De koranroute, waarvoor hij 
de Bob den Uyl-prijs voor het beste reisboek ontving, en God, 
Darwin en natuur (2009), dat hij schreef over de vermaarde 
reisschrijver Redmond O’Hanlon. Rudi Rotthier woont in Bel-
gië. 

T.S Tyra. Het morele brein. Evolutie, emoties & 
ethiek. Damon, 2013.

Zijn wij van nature egoïstische wezens of zijn we juist geneigd 
om voor elkaar te zorgen? Hoe komt het dat gewone mensen 
soms de meest vreselijke dingen doen? In Het morele brein 
speelt T.S. Tyra – arts, filosoof en sociale wetenschapper - in 
op de discussies die de laatste jaren over de rol van de vrije 
wil gevoerd zijn. Wat bedoelen we met vrije wil, als ons hande-
len wordt bepaald door chemische processen, zoals sommige 
wetenschappers beweren? vraagt Tyra zich af. 

Kunnen we ons morele gevoel vertrouwen of is het beter onze 
emoties met de nodige scepsis te bekijken? Tyra  brengt in zijn 
boek recente wetenschappelijke inzichten van neurobiologen, 
psychologen en filosofen bijeen. Vanuit verschillende invalshoe-
ken beschrijft hij wat de evolutie van ons heeft gemaakt. Hij door-
spekt zijn boek  met veel voorbeelden waarmee hij theoretische 
inzichten verduidelijkt.  Het morele brein is daardoor een goed 
leesbaar boek geworden.

Robin Celikates e.a. (red.). De nieuwe Duitse filosofie. 
Denkers en thema’s voor de 21e eeuw. Boom, 2013

Wie zijn op dit moment de denkers in Duitsland? Welke thema’s 
staan er op de agenda en welke filosofische vriend- en vijand-
schappen doorkruisen de debatten bij onze oosterburen? De nieu-
we Duitse filosofie geeft het antwoord.
In De nieuwe Duitse filosofie stellen vooraanstaande filosofen uit 
Nederland en Vlaanderen de meest relevante denkers uit het Duit-
se taalgebied aan u voor. Het lijvige boekwerk biedt de lezer een 
kleurig palet van de naoorlogse Duitse filosofie, zonder de preten-
tie volledig te zijn. De redactie heeft de Duitse filosofie ingedeeld 
naar tien clusters die corresponderen met invloedrijke stromin-
gen. Behalve grote namen als Sloterdijk en Habermas biedt dit 
omvangrijke overzichtswerk een kennismaking met hun minder 
bekende collega’s. De auteurs beschrijven op toegankelijke wijze 
leven en werk van iedere filosoof. 
Over de redactie: Robin Celikates en Johan Hartle doceren filoso-
fie aan de Universiteit van Amsterdam. René Gabriëls is als filo-
soof verbonden aan de Universiteit Maastricht. Pieter Lemmens 
is techniekfilosoof en onderzoeker aan Wageningen UR. Thijs 
Lijster is filosoof en coördinator van het Expertisecentrum Arts in 
Society aan de Rijksuniversiteit Groningen. t
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oktober 2013

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
26/27  Kunst en moraal

klik hier voor meer informatie

1/2   Maatschappij en geld in de literatuur 
2  Masterclass: Onderzoek van ons Zelf 
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

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


klik hier voor meer informatie

4  Masterclass: Onderzoek van ons Zelf
4  Start opleiding Filosofie en gezondheid
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
18/19  Het wereldbeeld van de Islam met Fons Elders e.a.
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

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

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
27/30  Levinas: een beeld van de mens
27/30   Mirjam van Reijen: wat mag ik hopen?
29  Oudejaarconference van Kristof van Rossem

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


Sokratische ‘methode’, ‘methode van Sokrates’, bestaat dat wel? Is dat iets? Veel 
deelnemers aan de beroepsopleiding Sokratisch gespreksleider, die ik samen met 
Kristof van Rossem verzorg, denken van wel, in het begin. Ze komen vaak binnen 
met de verwachting, hoop soms, dat ze ingewijd gaan worden in een methode, dat ze 
gaan leren werken met een gespreksstramien of stappenplan. Niet dus.
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Over de beroepsopleiding Sokratisch gespreksleider 

Sokratisch gesprek
 altijd & overal

video speel af

https://vimeo.com/40808467
https://vimeo.com/40808467


‘Sokrates’ en ‘methode’, dat is zowat water en vuur. Sokrates gebruikt, in het 
werk van Plato, helemaal geen methode die hij telkens weer ‘toepast’. Hoe 
hard je die de dialogen van Plato ook leest, een gespreksmethodiek ga je er 
niet in vinden. Telkens weer doet Sokrates iets anders, hij lijkt maar wat aan 
te rommelen. En toch, als je goed kijkt, zie je enkele dingen steeds terugko-
men. Wij zijn dat in de loop der jaren ‘sokratische bewegingen’ gaan noemen 
en we onderscheiden er zes. Die bewegingen, dat zijn dingen die je Sokra-
tes ziet doen of die hij zijn gesprekspartners laat doen. En die zes bewegin-
gen samen kenmerken een sokratisch gesprek, toen en nu.

Om een idee te geven: Plato beschrijft ergens een gesprek tussen Sokrates 
en ene Euthyfron. Dat gaat over goed en kwaad. Het gesprek kabbelt voort 
en verloopt niet helemaal naar Sokrates’ wens. Dan zegt Euthyfron: “Goed is 
wat de goden welgevallig is”. En daar zat Sokrates kennelijk op te wachten, 
want hij zegt meteen: ”Uitstekend, nu heb je geantwoord zoals ik wenste dat 
je zou antwoorden!”. Euthyfron maakt daar namelijk een beweging die essen-
tieel is in een sokratisch gesprek: hij ‘beweert’ iets. Dat is de beweging ‘be-
weren’. Dat is wat je onderzoekt in een sokratisch gesprek, beweringen. 
‘Joop handelde rechtvaardig’, ‘Els is een goede manager’ -  beweringen die 
je kunt onderzoeken op waarheid en betekenis.

Als je een sokratisch gesprek leidt, let je dus voortdurend op óf iemand iets 
beweert en wát dan precies. Dat vergt heel wat oefening in luisteren en waar-
nemen. Helemaal omdat je tegelijk op de vijf andere bewegingen let: concre-
tiseren, uitleggen, luisteren, bevragen en spiegelen. Bij het begeleiden van 
een gesprek gaat het er om dat je de bewegingen waarneemt. Dan kun je er 
iets mee doen, eerder niet. 

De beroepsopleiding is helemaal opgebouwd rondom die zes sokratische 
bewegingen. De deelnemers leren dus niet werken met een stappenplan, 
maar leren waarnemen, luisteren en sturen op de sokratische bewegingen. 
Dat stelt ze in staat om met iedereen, altijd en overal een sokratisch gesprek 
te beginnen. Dat hoeft helemaal niet, zoals vaak gedacht wordt, met een he-
le groep gedurende een aantal uren. Het kan net zo goed in tien minuten 
met één gesprekspartner, zoals Sokrates deed. Dat maakt de opleiding ook 
zo geschikt voor iedereen die in zijn werk gesprekken voert met collega’s, 
leerlingen, studenten, medewerkers, cliënten of wie dan ook. En als iemand 
wil, kan hij zelfs een eigen sokratisch gespreksmodel maken, omdat hij weet 
waar het in een sokratisch gesprek om draait.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
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