Intro

Erno Eskens introduceert i-Filosofie #4

In i-Filosofie #4 aandacht voor het Europa van Jürgen Habermas, een wandeling met Spinozakenner Miriam van Reijen door het Spinozahuis in Rijnsburg
en een voorpublicatie van het nieuwste boek van Daniel C. Dennett: Erasmus
en het gelijk van de spindoctor. ! !
!
!
!
!
!
!
Daarnaast aandacht voor de prangende vraag: wat zullen we eten? Wie niet volledig irrationeel is, eet veganistisch betoogt de Utrechtse filosoof Floris van den Berg
in een lange video-lezing. En verder uiteraard aandacht voor net verschenen filosofieboeken, een Haags relletje rond het boek ...En denken! Bildung voor leraren, en
natuurlijk weer een heerlijke column van Jan Bransen.
Erno Eskens, Hoofdredacteur
Foto: i-Publishing, Landgoed ISVW
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Botsende Bildungsidealen
Door: Thomas Heij

In 2012 publiceerde
de Faculteit Educatie van de
Hogeschool Utrecht samen met de
Internationale School voor
Wijsbegeerte het boek ‘... En denken!’
– Bildung voor leraren’.
Een mooi uitgevoerd en lijvig
boekwerk dat niet onopgemerkt is
gebleven. Dat bleek toen het
kabinet niet lang geleden het boek als
een voorbeeld van goede Bildung
betitelde. Die kwalificatie zette de
Partij voor de Vrijheid aan het lezen en
schoot de partij in het verkeerde
keelgat. Linkse cultuurrelativisten
verpesten onze kinderen
met een eenzijdig en beperkt
wereldbeeld, betoogde
PVV-woordvoerder
Harm Beertema.

Welke taak heeft ons onderwijs?
Een schijnbaar eenvoudige vraag,
maar een vraag die maar al te vaak
de tongen losmaakt. Dat rekenen en
schrijven kerntaken van ons onderwijs zijn, daarover is iedereen het
wel eens. Maar moeten leerlingen
op school ook leren hoe de maatschappij functioneert of vaardigheden leren die nodig zijn om goed te
kunnen oordelen? De Onderwijsraad vindt in zijn advies (2011) van
wel: scholen moeten daarom meer
aan vorming doen. De aloude Bildungstraditie dient daarbij als
inspiratiebron en de leraar speelt
een belangrijke rol.
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Van Bildung naar bildung
De Hogeschool Utrecht en de ISVW voelden zich door het advies van de Onderwijsraad uitgedaagd. Met hun boek ‘... En
denken! - Bildung voor leraren’ willen ze Bildung ‘onthoofdletteren’. Dat wil zeggen, bildung is niet een privilege voor de elite,
maar moet in het onderwijs net zo gewoon worden als rekenen
en taal. ‘In deze bundel wordt onder bildung verstaan het proces van persoonlijke vorming op basis van een brede kennismaking en beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen.’ (Dick de Wolff in het Voorwoord van ‘...
En denken!’)
Ook de PVV vindt de vormende taak van het onderwijs van belang. De partij verwoordde haar standpunt in 2011 iets anders
en wat minder kosmopolitisch: ‘De vorming, de Bildung, zou
zich in onze visie moeten richten op het doorgeven van onze
Westerse cultuur, onze tradities en onze kernwaarden van vrijheid, gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero en van gelovigen en geloofverlaters. Dat gebeurt door het heersende cultuurrelativisme te weinig.’ (Harm Beertema, debat Vormende
taak van het onderwijs, 2011)
Kritische leerkracht
Voor de PVV moet Bildung specifieke waarden van onze Westerse cultuur doorgeven. Voor de auteurs van ‘... En denken!’ is
dat een te beperkte opvatting. Logisch, aangezien het boek
zich niet beperkt tot één definitie van bildung, maar ook die van
filosofen als Peter Sloterdijk, Martha Nussbaum en René Gude
aan de orde stelt, evenals die van maatschappelijke prominenten als FNV-voorzitter Agnes Jongerius en Pieter Broertjes,
oud-hoofdredacteur van de Volkskrant.

Tot tevredenheid van de auteurs van ‘... En denken!’ neemt
de Lerarenagenda 2013–2020 de ruime definitie van bildung
over. Dat impliceert dat niet alleen de auteurs van ‘... En denken!’ vinden dat leraren in spe tijdens hun opleiding zelf moeten leren om over welke kwestie dan ook kritisch na te denken, maar zich ook de vaardigheden moeten eigen maken
hun toekomstige leerlingen te leren dat niets vaststaat en
alles relatief is, ook onze vaderlandse cultuur.
De angstmens in de polder
Maar er is meer waarover de auteurs met de PVV van mening verschillen. In het boek stelt hoogleraar sociologie
Frank Tubergen dat Nederland de angstmens heeft gecreëerd. We zijn volgens hem angstig voor het zogenaamde
onheil dat ons land overspoelt. Tubergen doet die uitspraak
op grond van uitlatingen van woordvoerders van diverse politieke partijen. Ook in het PVV-verkiezingsprogramma van
2010 proeft hij die tendens. ‘Het spookbeeld van een polderlandje dat wordt overspoeld door immigranten, vooral moslims, wordt ons de laatste jaren steeds vaker door politici
voorgehouden. Feit is echter dat Nederland al eeuwen een
immigratieland is, met soms grote pieken van immigratie en
dan weer diepe dalen. Er is geen sprake van massa-immigratie. Dat is het beeld van de angstmens, maar is niet de realiteit.’ (p.190.)

Dick de Wolff

Frank Tubergen

Harm Beertema is het daarmee niet eens en reageerde tijdens de begrotingsbespreking OCW (2013). ‘Op mijn tafel
ligt een bildungsmethode die gebruikt zal worden om studenten aan de lerarenopleidingen de nodige bildung mee te geven. Die is erg ideologisch ingestoken. Er staat bijvoorbeeld
in dat Nederland de angstmens heeft gecreëerd. Wij zouden
Harm Beertsma
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angstig geworden zijn voor iets wat niet zal gebeuren: massa-immigratie, islamisering. Tegenover de angstmens staat de open, kritische wetenschapper die luistert naar anderen enzovoorts. En dat is maar goed ook, aldus de auteur, want in het integratiedebat hebben meningen en xenofobie de overhand. De multiculturele samenleving en de integratie zijn volgens
hem helemaal niet mislukt, want Duitsers zijn prima geïntegreerd. Criminaliteit van Marokkaanse jongeren wordt "heel logisch veroorzaakt door sociaal-culturele factoren". (Harm Beertema, begrotingsbespreking OCW 2013.)
Links wereldbeeld
Beertema is nog niet klaar met zijn oordeel. “Er zit geen enkele verwijzing in naar het tegengeluid. Dit getuigt wat mij betreft van een gesloten, links, politiek correct wereldbeeld. (…). Ik
denk dat de minister zo diep is overtuigd van de voortreffelijkheid van het linkse, politiek correcte wereldbeeld in het onderwijs, dat zij zich niet eens realiseert dat er mensen zijn die dat
wereldbeeld niet delen.”

Peter Sloterdijk

Kortom, de PVV beschuldigt de auteurs van ‘... En denken!’ ervan te weinig open te staan
voor andere wereldbeelden. Of, zoals de Science Guide het vrij vertaalde: ‘Volgens de PVV is
‘... En denken!’ een toonbeeld van linkse indoctrinatie’.
Had Beertema de moeite genomen ‘... En denken!’ helemaal te lezen, dan had hij geweten
dat Peter Sloterdijk en René Gude hem al vooraf van repliek hadden gediend. “De school
wordt van buitenaf gekoloniseerd met vragen als ‘Geeft u kinderen niet een verkeerd beeld
van het leven? Kunt u niet wat strenger zijn? (…), maar wie zou kunnen vaststellen wat een
samenleving op een bepaald moment nodig heeft? (…). Het is een fictie om van het onderwijs te eisen dat er ‘adequate kennis’ overgeleverd wordt die ‘deze samenleving nodig heeft’.
Dat is fundamenteel onmogelijk.” (p.62.)

René Gude
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De Onbekende ISLAM, II
door: Fons Elders
Inleiding
Het ontstaan van een gepolitiseerde Islam

Het Europees kolonialisme en het Amerikaans imperialisme na de tweede
wereldoorlog hebben op moslims in heel Azië, vanaf het Midden-Oosten tot
en met Indonesië, een onuitwisbaar stempel gedrukt. Het ontstaan van een
gepolitiseerde islam in het postkoloniale tijdperk, met name vanaf de jaren
70 in de 20e eeuw, moet binnen die context geplaatst worden. Alleen zo kan
de wisselwerking tussen West en Oost, en tussen Oost en West begrepen
worden.
SOMMIGE WAARHEDEN, DE BELANGRIJKSTE, DE
WERKELIJK MAGISCHE, ZIJN VOORBEHOUDEN AAN
DE LIEFDEVOLLE BLIK. EN JA, DIE KUN JE, NEE, DIE
MOET JE OEFENEN.
Foto: Cindy Marler

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

In de hoop dat degenen die Introductie I hebben
gelezen, mijn twee vragen enigszins serieus
hebben genomen, vervolg ik mijn bijdrage met een
summiere schets van de ideeën van Reza Aslan,
Amna Nusayr en Anouar Majid.

Introductie I beschrijft Het intellectuele kolonialisme volgens Abu Zayd. Het kolonialisme benaderde moslims uitsluitend als moslims, en islam als een achtergebleven godsdienst. Het is boeiend dit intellectuele kolonialisme te vergelijken met de
ideeën van de Indonesische vrijheidsstrijder en latere president Soekarno in zijn
speech voor de Voorbereidingscommissie voor de Onafhankelijkheid op 1 juni
1945. Zijn rede De geboorte van de Pancasila bevat vijf beginselen, in feite de
ethische code van het boeddhisme. Het was de prelude voor de Grondwet van de
Republiek Indonesia.
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De geboorte van de Pancasila
1. Geloof in de Ene en Enige God, met inbegrip van boeddhisme en hindoeïsme, want alle manifestaties van God
worden gezien als aspecten van de Ene God;
2. Rechtvaardige en beschaafde menselijkheid: bevolking
tolereert geen spirituele of fysieke onderdrukking;
3. Pancasila nationalisme: liefde voor natie en vaderland,
maar spoort Indonesiërs aan gevoelens van etnische superioriteit, afkomst of ras te vermijden;
4. Pancasila democratie: besluiten middels overleg en consensus vanuit innerlijke wijsheid;

eufemisme voor onderdrukking van legitieme verlangens
naar onafhankelijkheid. Tegenover 5000 Nederlandse doden op ruim 100.000 Nederlandse militairen, staan
150.000 Indonesische doden inclusief degenen die Nederland steunden. Vanuit ideologisch perspectief is het belangrijk ons te realiseren dat het Nederlandse nationalisme als een boemerang gewerkt heeft. Want nationalisme
als ideologie werd het exportproduct dat heel Azië vanuit
Europa importeerde, en tegen zijn kolonisatoren in stelling
bracht, zoals historicus Jan Romein beschrijft in De Eeuw
van Azië; opkomst, ontwikkeling en overwinning van het
modern-Aziatisch nationalisme (met Jan Erik Romein. Leiden: Brill, 1956; 395 blz. Duitse vertaling 1958, Indonesische vertaling 1958, Japanse vertaling 1961, Engelse vertaling 1962).

5. Sociale rechtvaardigheid voor de gehele bevolking.
Hoe de westerling ontspoort
Nederland's noodlottige nationalisme
Nederland was in 1945 de kolonisator van één van de
grootste moslimvolken in Azië met de Universiteit Leiden
als hét kenniscentrum voor de islam. Toch wisten Nederlanders in die tijd zo goed als niets van de islam en zijn
‘verborgen’ waarden zoals die in de Pancasila tot uiting
komen. De situatie is sindsdien niet noemenswaard veranderd. Binnen de context van de Pancasila betekent sharia
hetzelfde als de vijf zuilen in de islam.
De eeuw van Azië
Na zelf onderdrukt te zijn door nazi-Duitsland, weigerde
het Koninkrijk der Nederlanden de Onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno en Hatta te erkennen. Onder externe
druk, met name vanuit de VS, aanvaardt Nederland ten
slotte de soevereiniteitsoverdracht in december 1949.
Daarmee komt een eind aan twee politionele acties, een

Xandra Schutte bespreekt in De Groene Amsterdammer
d.d. 31.10.2013 Bas Heyne's boek: Angst en schoonheid:
Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen, en zijn
vergelijking met A Passage to India van E.M. Forster en
Heart of Darkness van Joseph Conrad. Deze romans beschrijven genadeloos hoe de westerling ontspoort in de
voor hem ondoordringbare tropische landen. Couperus’
Hollandse personages zijn niet in staat Indië te doorgronden, waardoor ze blind zijn voor de krachten die hun ondergang worden. Ze schieten, schrijft Heijne, tekort in hun
blik, ‘ze zitten op een fatale manier gevangen in hun manier van kijken, gevormd door cultuur, milieu, afkomst,
groepshorigheid’. Als de westerse beschaving, met al haar
gevoelens van superioriteit, in een volslagen andere cultuur wordt geplaatst, blijkt hoe rigide, beperkt en grotendeels illusoir het eigen zelfbeeld is. Diezelfde onmacht
kleurt het islamdebat in Nederland en Europa.

Fascisme, een radicale variant van nationalisme
Mussolini, Franco en Salazar zijn de schoolvoorbeelden
van het fascisme in Europa's 20ste eeuw: één leider, één
volk, één centralistische staat. In de Duitse variant van het
fascisme wordt de superioriteit van het Duitse volk, c.q.
ras expliciet toegevoegd. De overgangen tussen fascisme
en nazisme zijn te vergelijken met aardbevingen op de
schaal van Richter. De nieuwe sterke man in Caïro, opvolger van de gevallen dictator Mubarak, generaal Abdel-Fattah al-Sisi, wordt in Al-Ahram Weekly, een gezaghebbend
staatsorgaan, recentelijk als volgt beschreven. Ik citeer
Carolien Roelants, Midden-Oosten expert, NRC d.d.
28.10.2013: ‘Hij staat rechtop, rijzig, onberispelijk gekleed
en van kop tot teen gesteven.’ Roelants dacht aan een
grap, maar toch niet: ‘Abdel-Fattah al-Sisi's naam lichtte
op in het duister. Op hem werd een beroep gedaan op een
supreem moment in de geschiedenis; een soort geheimzinnig rendez-vous met het lot... Zijn gebronsde, gouden
huid, even goudkleurig als de zonnestralen, verbergt een
scherp, analytisch vuur [...] Er is bijna poëzie in zijn leiderschap, maar het vuur van de zon brandt in zijn aderen.’
Roelants vervolgt: ‘Dit is geen geïsoleerd verhaal. Dit is
tegenwoordig de stemming onder een meerderheid van de
Eyptenaren’. Ze beëindigt haar column: ‘Maar de manier
waarop de kortstondige hoopvolle anarchie is omgeslagen
in deze heldenverering verbijstert me. De nieuwe farao is
opgestaan.’
Europa en het Midden-Oosten
De gebeurtenissen in het Midden-Oosten staan niet los
van Europa's koloniale en post-koloniale politiek in het Midden-Oosten.
7

En evenmin zijn de nationalistische impulsen in diverse
Europse landen een geïsoleerd fenomeen in Europa's geschiedenis, zoals ik zal laten zien in de analyses van Reza
Aslan, Amna Nusayr en Anouar Majid.

Reza Aslan
Biografie
Reza Aslan was zeven jaar, toen zijn ouders in 1979 vanuit Iran naar de Verenigde Staten emigreerden. Het was
het jaar dat Ayatollah Khomeini het regime van de Sjah
ten val bracht. Bij Khomeini's vertrek uit Parijs in 1979,
was Michel Foucault één van de vele aanwezigen die Khomeini uitzwaaiden op het vliegveld Orly. De sfeer ademde
revolutie. De regie ervan op Orly en in Teheran liet niets te
wensen over.
Na de dood van Khomeini in 1989, keerde Aslan terug
naar Iran om met eigen ogen te zien hoe religie de macht
heeft een maatschappij te veranderen en zelfs te transformeren tot een politieke realiteit. Dit constaterend, besloot
hij zijn leven te wijden aan de studie van religie en maatschappij.
Hij schreef Geen god dan God; Hoe een Kosmische Oorlog te Winnen; Tablet & Pen, Literary Landscapes from the
Modern Middle East, en Juli 2013: Zealot: The Life and
Times of Jesus of Nazareth. Een interview met Lauren
Green op Fox News veroorzaakte een schandaal: Hoe
kon hij als moslim een boek schrijven over Jezus? Het
duurde niet lang, of Zealot stond nummer één op de US
best-seller lijst van Amazon.

Er zijn in essentie twee soorten religieuze tradities

geschiedenis van de wereld, omdat zijn geloofsformule zo
plooibaar is.

Op mijn vraag naar de belangrijkste kenmerken van de
islam als religie, antwoordt Aslan dat er in de kern van de
zaak twee religieuze tradities bestaan: orthodoxie en orthopraxie. De orthodoxe religies stellen de leer centraal;
de orthopraxis − het woord zegt het al − de levenspraktijk.
Het christendom gaat uit van een gemeenschappelijke
geloofsbelijdenis; het jodendom en de islam primair van
de dingen die je doet. Alle religieuze tradities bestaan bij
de gratie van een evenwicht tussen geloof en praktijk,
maar ze onderscheiden zich door de nadruk op het geloof
dan wel op de praktijk. De vijf zuilen in islam zijn daarvan
een goed voorbeeld.

Het debat over Islam is vrijwel alleen gebaseerd op de marges

De vijf zuilen
Vier van de vijf zuilen hebben betrekking op de 'praxis' en
één op het geloof. Het geven van aalmoezen, vijfmaal dagelijks bidden, het vasten en de pelgrimstocht naar Mekka vormen de praxis; de 'shahada': er is geen god dan
God en Mohammed is zijn boodschapper is de geloofsbelijdenis van een moslim. Niet méér en niet mínder. Eenvoudig en diepzinnig tegelijk. Er is geen god dan God lijkt simpel, maar bevat een fundamenteel spiritueel en filosofisch
inzicht, aldus Aslan. Dit geldt met name wanneer God geduid wordt als Eenheid, zoals Asma Barlas het begrip
Tawhid definieert: Eenheid als Totaliteit en Kosmische Werkelijkheid.
Juist de eenvoud en complexiteit van deze geloofsbelijdenis verklaart volgens Aslan waarom de shahada door een
groot aantal culturen geabsorbeerd kan worden, en Islam
zich verspreid heeft naar alle uithoeken van de wereld:
Het is de meest gevarieerde en eclectische religie in de

Reza Aslan gaat uitvoerig in op mijn vraag waarom Amerikanen en Europeanen de indruk hebben dat de islam een
religie van oorlog is. Hij is geneigd te zeggen dat het grootste kritiekpunt van het Westen op de islam niet over kwesties van geweld gaat, maar over het onvermogen van de
islam zich aan te passen en te veranderen. Hij vindt die
kritiek onlogisch, omdat geen religie in de wereld gevarieerder is dan de islam. Maar de aandacht in de westerse
wereld voor de ideeën van puriteinse bewegingen in de
islam, vertegenwoordigd door de Bin Ladens en de Zawahiris die beweren dat de islam monolithisch is, keert terug
in de kritiek dat de islam een onveranderlijke godsdienst
is. Vervolgens wordt de islam vanuit die statische visie bekritiseerd. Aslan: ‘Het debat over de islam is dus vrijwel
alleen gebaseerd op de marges, of het nu de marge van
Bin Laden is of de marge van hen die tegen onderhandelingen met Israel zijn. Ik probeer het midden te vertegenwoordigen: de enorme diversiteit en het eclecticisme; de vele
manieren waarop de islam begrepen en gepraktiseerd is
in zijn geschiedenis en in alle culturen; de levendigheid
van deze geloofsgemeenschap.’
Verlossing in Islam door lidmaatschap van de
gemeenschap
Maar hij vraagt ook aandacht voor de keerzijde van dit eclecticisme. Als in het Katholicisme de verlossing in handen
ligt van de Kerk, komt de verlossing in Islam door lidmaatschap van de gemeenschap. Maar die gemeenschap is
geen feitelijke gemeenschap, maar een virtuele gemeen8

schap, en dit creëert een fundamenteel dilemma voor de
moderne moslim.
De sharia is een geperfectioneerde, goddelijke, utopische wetopvatting
De visie van Reza Aslan op de sharia is verwant aan die
van Nasr Abu Zayd en Abdullahi Ahmed An-Na’im. Hij vergelijkt de sharia met een oceaan die vormloos is. Pas wanneer je het water in een vorm giet, de vorm van een gemeenschap, ontstaat er een concrete situatie. In abstracto
over de sharia praten heeft geen zin.
Aslan verklaart de wens om de sharia in te voeren vanuit
de behoefte aan stabiliteit die elke wet biedt, en de behoefte aan identiteit. ‘Een groot gedeelte van de Arabische wereld is weggezakt in monarchie en autocratie en mist een
constitutionele wetopvatting en wetgeving. Dus de sharia
gaat de stabiliteit vertegenwoordigen die iedere wet biedt.
Wanneer in Europa moslims om de sharia roepen, dan
vertegenwoordigt die een bepaalde identiteit, een manier
om zich te onderscheiden van wat zij zien als een aanslag
van westerse culturele hegemonie.’
De kosmische oorlog van de Evangelische
Christenen
Aslan's How to Win A Cosmic War. God, Globalization,
and the End of the War on Terror, is een analyse van de
'religieuze' ideologieën achter de Oorlog tegen Terreur. De
analyse geldt voor beide partijen: zowel Georg W. Bush jr.
als Osama bin Laden. Aslan definieert een kosmische oorlog als een religieuze oorlog: een strijd tussen de krachten
van het Goede en het Kwade, met God als direct betrokkene. Beide partijen spreken over Goed en Kwaad, maar
zowel Bush als Osama belichaamt het Goede en de ande-

re partij het Kwade. Een dergelijk conflict heeft een metafysische basis en is daarom niet te winnen. Ik schrijf 'daarom', niet omdat een metafyschische uitspraak niet zinvol
kan zijn of zelfs waar, maar omdat zo'n uitspraak zich onttrekt aan een inductief-generaliserende bewijsvoering zoals die geldt binnen het domein van empirische uitspraken.
American Institute for Public Policy Research
Bernard Lewis gebruikte tijdens een speech in het American Institute for Public Policy Research, het Instituut dat
Hirsi Ali uitnodigde participant te worden in zijn onderzoek,
de uitdrukking kosmische strijd. Hij sprak over de strijd
voor overheersing door christendom enerzijds en islam
anderzijds. Aslan's onderzoek wijst uit dat ruim honderd
miljoen Amerikaanse evangelische christenen zo'n kosmische oorlog steunen. De Amerikaanse 'evangelicals' overtreffen in aantal de gelovige jihadisten. Vandaar mijn opmerking: "Laten we er geen doekjes omwinden. Wie vormt
het werkelijke gevaar?
Etnische zuivering als cultische zuivering
Bush gebruikte de term kruistocht' (crusade) de vierde dag
na 9/11. 'Kruistocht' wordt in het Arabisch vertaald met hurub as-salib - 'De oorlogen van het Kruis'. De opvatting
van een kosmische oorlog in het Christendom is niet ontleend aan het Nieuwe Testament, maar aan het Oude Testament. De ridders die roofden en plunderden op weg naar
het Heilige Land... waren kosmische strijders die het pad
van de leeuw van Judah, niet dat van het Lam Gods bewandelden. De beschrijving gaat verder...het Bijbelse ideaal van een kosmische oorlog is volstrekt helder. Het is
ethnische zuivering als middel tot cultische zuivering, een
citaat van de grote Bijbel geleerde John Collins...Volg het

spoor van bloed dat Jozua legers achterlaten als hij systematisch het Beloofde Land bevrijdt van vreemdelingen:
'Jozua veroverde Makkeda, hij vernietigde daar iedere persoon, hij liet niemand over '...(Jozua. 10:28-42) John Reinstein werkt aan een alliantie van Israëls's religieuze Zionisten en Amerika's evangelische Christenen. Reinstein:
‘Overal ter wereld zien we de opkomst van een radicale
Islam tegenover onze joods-christelijke waarden, en wij
moeten dit tegemoet treden met een goed georganiseerd
antwoord.’
De Tempel in Jerusalem
Zowel Israëls religieuze zionisten als Amerika’s christelijke
zionisten geloven dat ‘de joden de Tempel in Jeruzalem
moeten herbouwen om zo de terugkeer van de Messias te
begeleiden. De christenen zijn natuurlijk degenen die geloven dat de Messias Jezus Christus is. Wanneer hij terugkomt op aarde, zullen de joden zich ofwel bekeren tot het
christendom of veroordeeld worden’. Het motief achter de
steun van evangelische christenen is schokkend: de joden
zijn het middel de Tweede Komst van Christus te bespoedigen. Hun evangelische visie is er één van creatieve vernietiging voor een Hoger Doel, namelijk hun Verlossing. De
EO in Nederland toont verwantschap met de geloofsopvatting van de Amerikaans evangelische christenen.
Generatie E
Aslan besteedt ook aandacht aan Generatie E, de generatie van jonge Europeanen die opgroeien in een Europa dat
steeds minder grenzen kent. Zij hebben moeite zich een
ondubbelzinnige nationaliteit eigen te maken, en manifesteren dat door hun eigen identiteit af te zetten tegen een
andere identiteit: ‘Op het moment is de meest voor de
hand liggende, eenvoudige en makkelijk te definiëren an9

dere identiteit die van Moslim. Daar zit het probleem.’ Het
woord probleem in Aslan's beschrijving verwijst naar het
fenomeen natiestaat binnen Europa. Hij beschrijft in How
to Win a Cosmic War hoe de natiestaat, gebaseerd op het
begrip één volk, één natie, de grondslag werd voor de collectieve identiteit van Europese staten. Het antisemitisme
en andere racistische percepties vormden en vormen nog
steeds een krachtig ferment binnen dat collectieve identiteitsgevoel. Het betekent voor immigranten dat zij noch
qua ras of etniciteit, noch qua cultuur of levensovertuiging
er echt bij horen, en belangrijker: er eigenlijk nooit bij kunnen horen. Want je etnische en culturele achtergrond
draag je altijd met je mee. Het door Frankrijk beleden secularisme verandert daar in essentie niets aan. Integendeel
zelfs. Het is een onzichtbare blokkade omdat het Franse
secularisme autoritaire etatistische trekken vertoont.
Conclusie
Europa ontbeert een politiek concept voor het Europees
burgerschap: het Civis Romanus sum, of het Civis Americanus sum, heeft geen analoog in het Civis Europeanus
sum. In plaats daarvan domineert het paradigma van etniciteit en 'eigen' cultuur versus 'de ander'.

Amna Nusayr
Biografie
Amna Nusayr, een vrouw uit Opper-Egypte, kan haar familie vele generaties terug traceren. Zij belichaamt traditie en
moderniteit. Haar onafhankelijke geest is in staat de
machtsstructuren van de wereld recht in de ogen te zien,
terwijl haar hart alle mensen van goede wil bemint. Zij beklemtoont dat in de islamitische traditie alle profeten van
groot belang zijn, vanaf Adam, Noach, Abraham, Mozes,
Jezus tot Mohammed. Om die reden heeft de islam een
bijzondere band met het jodendom en christendom. Ama
Nusayr verwoordt in ons gesprek de woede en hoop van
honderden miljoenen Arabieren in het Midden-Oosten. Ze
bepleit de noodzaak van een diepgaande verandering in
de relatie Europa -islam, en in de relatie Europa en het
Midden-Oosten. Alleen zo kan een toekomst ontstaan die
hoop biedt. Een rechtvaardige vredesregeling tussen Israël en Palestina is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Professor Nusayr doceert aan de Al-Azhar Universiteit
in Caïro.
Ik werd een andere vrouw
Terwijl Amna Nusayr vertelt over haar grote en beroemde
familie, vertelt ze met gepaste trots dat in haar familie zij
de eerste vrouw was die scholing heeft ontvangen. Nadat
ze haar studies voltooid had, deed zij een post-master in
islamitische filosofie. Zij schreef over de beroemde Abdul
Faradj Ibn Al Kausi. Tijdens haar studie aan de Al-Azhar
Universiteit werd zij een andere vrouw.

Op mijn vraag wat ze daarmee bedoelt, antwoordt ze letterlijk: ‘Niet de dame die haar opleiding kreeg op een Amerikaanse school en niet de vrouw die behoorde en geworteld was in de cultuur van de saida, het platteland, van
Opper-Egypte. Door de menging van al deze invloeden
ontdekte ik mijzelf. Ik ben Amna Nusayr die van andere
mensen houdt. Dat ik van andere mensen houd, ongeacht
waar zij vandaan komen, is echt het beste in mijn leven. Ik
houd er niet van om te zien dat mensen andere mensen
haten. Het grote probleem in onze eeuw is dat we elkaar
niet liefhebben.’
Thora, Evangelie en Koran: 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal
De drie monotheïstische godsdiensten zijn godsdiensten
van het Boek. Het geloof in de Ene God die Zich via Profeten geopenbaard heeft, is het gemeenschappelijk kenmerk
van de drie tradities. Anton Wessels, emeritus hoogleraar
godsdienstwetenschap aan de VU, heeft zijn boek Thora,
Evangelie en Koran, als ondertitel meegegeven: 3 boeken,
2 steden, 1 verhaal. Hij schrijft: ‘Als de Koran verboden
zou moeten worden waarom dan ook de Bijbel niet? Deze
‘heilige’ boeken, de Tenach of het Oude Testament, het
Nieuwe Testament en de Koran, worden immers vaak gebruikt om geweld te verdedigen, kruistochten of heilige
oorlogen te legitimeren? Christenen hebben het eerste
deel van de Bijbel wel als oud in de zin van verouderd gezien of zelfs antisemitisch uitgelegd en joden en christenen zien de Koran soms als plagiaat, zoals er moslims zijn
die de Bijbel als vervalst en achterhaald beschouwen en in
ieder geval als definitief vervangen door de Koran.’

Fons Elders in gesprek met Reza Aslan, fragment uit Islam Unknown
(dvd, E.S. productions 2013)
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Wessels bepleit een ander perspectief: Mozes was immers geen ‘jood’, Jezus geen ‘christen’ en Mohammed
geen ‘moslim’. Deze drie vallen niet samen met wat respectievelijk jodendom, christendom en islam ervan gebrouwen hebben.

en vóór de Verlossing. Het behoort tot het dna van de
mens.

Amna Nusayr en Anton Wessels

Amna Nusayr beantwoordt mijn vraag over de vereenzelviging van macht, politiek en religie in Israël en het MiddenOosten met een beschouwing over de angst voor een burgeroorlog in Israël en de rol van Europa en de Verenigde
Staten in het vestigen en verdedigen van de staat Israël.
Om te beseffen hoe miljoenen Arabieren in het MiddenOosten over Israël en het Westen denken, citeer ik haar
uitvoerig. Het maakt duidelijk waarom een rechtvaardig
vredesverdrag tussen Israël en Palestina de onontkoombare voorwaarde is voor een duurzame vrede in het MiddenOosten.

Het betoog van Wessels om de drie openbaringen als één
verhaal te zien is Amna Nusayr uit het hart gegrepen. Zij
vertelt letterlijk: ‘Ik kan geen moslim worden zonder in alle
profeten van de joden en christenen te geloven. In de Koran staat iets heel belangrijks: Iakom dinakom walia dien.
Wel of geen christen zijn, moeten christenen zelf besluiten. Joods zijn is aan de joden. Wij moeten elkaars boeken openen en elkaars schrijvers lezen. Mensen, vooral
op het ogenblik, hebben dat lezen weer nodig, niet alleen
moslims, niet alleen christenen, maar alle mensen. Wij
hebben van onze profeet in de Koran geen toestemming
gekregen om u een Moslim te laten worden. Dat is verboden. Er is vrijheid voor iedereen.’
Het Oerverdrag
De historisch-psychologische werkelijkheid lijkt te wijzen in
een andere richting. Ieder van de drie openbaringsgodsdiensten schijnt voldoende te hebben aan de eigen waarheid, doorgaans met een ‘W’ geschreven. Het jodendom
claimt het geboorterecht van het Uitverkoren Volk; het
christendom de Verlossing door Christus, en de islam verwijst naar het Oerverdrag dat voorafgaat aan alle Profeten
en Heilige Boeken. De islam als derde in de trits maakt
een ‘sprong’ in de tijd naar een Oerverdrag dat alle mensen betreft, ongeacht hun levensbeschouwing. Het Oerverdrag gaat vooraf aan de schepping: vóór de Uitverkiezing

Hoe de vereenzelviging van macht, politiek en
religie te ontrafelen?

Professor Nusayr en professor Jahuda: een
gesprek dat geen gesprek is
Tijdens een bijeenkomst in Genève stond de vraag centraal of dien, het geloof of religie, het werkelijke probleem
in het Midden-Oosten is, of dat het probleem primair politiek van aard is. Het unanieme antwoord van de 25 deelnemers:
politiek.
Amna Nusayr ontmoette de Israëlische prof. Jahuda in
Genève. Zij vroeg hem: ‘Als jullie echt vrede willen, als
jullie echt willen dat andere landen jullie niet haten en als
jullie echt willen dat zij geen oorlog met jullie voeren, zijn
jullie klaar om te doen wat daarvoor nodig is? Hij gaf geen
antwoord... Ik ging verder en zei tegen hem: jullie kunnen
niet werkelijk je eigen leven beheren zonder in vrede te

leven met je buren. Zonder dat zullen jullie geen dag in
vrede leven. Macht zal jullie geen enkele vrede geven.
Jullie houden van deze oorlog, jullie houden van de omstandigheden waaronder jullie leven. Want als jullie vrede
sluiten met de Palestijnen, zullen jullie de dag erna onderling over Israël oorlog voeren. Jullie hebben verschillende
nationaliteiten en komen uit verschillende culturen. Jullie
zijn verschillende soorten mensen. Jullie zullen alles vernielen. Hij keek mij aan en zei: ‘Ja, U heeft gelijk.’ Laat het
mij dan afmaken, Jahuda. Europeanen laten ons de prijs
voor hun Holocaust betalen. Het andere ding is dat zij jullie dit land gaven, maar dit land is niet voor jullie, het behoort jullie niet toe. Het is helemaal niet jullie land. Die
grond, dat gebied is niet van jullie. Zij gaven het aan jullie.
Zij hebben jullie daar neergezet om klaar te zijn met jullie.
Omdat jullie een volk zijn dat van niemand houdt en er
niemand is die van jullie houdt. Ik zei in het Arabisch: Shabu-allaha almuchtar, het volk dat door God gekozen is. Dit
is de geschiedenis van het Joodse volk, zij voelen zich
beter dan de christenen, beter dan de moslims. Zij geloven dat zij de baas zijn over alle volken. Dat zeggen zij
steeds weer. Ze haten jullie omdat jullie niet van hen houden. Toen ik een moslim werd, moest ik alle profeten geloven. Dit is psychologisch erg belangrijk in mijn leven en in
mijn geloof en in mijn geest. Ik voel mij niet beter dan de
christenen, niet beter dan het Joodse volk.’ Nusayr eindigde haar betoog met de woorden: ‘We moeten het zelfzuchtige van de politici, van de machtigen verwerpen. We moeten met volwassen verstand naar elkaar kijken.’
De spirituele en fysieke jihad
Jihadisme is een term die regelmatig opduikt in de media,
recentelijk naar aanleiding van jongeren die in Syrië aan
de strijd tegen Basjar al-Assad deelnemen. Asma Barlas
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liet weten een probleem te hebben met het idee dat jihadisme een vorm van de islam is, hoewel de klassieke rechtsgeleerden een jihaddoctrine hebben. ‘Jihad is een oorlog,
maar geen heilige oorlog. Een zogenaamde heilige oorlog
was een Europese traditie, een oorlog om mensen te bekeren tot jullie religie. Welnu, de islam, als we over de islam
spreken als heilige schrift, verbiedt dat. Het concept heilige oorlog komt niet voor in de Koran of in de klassieke
wetsleer. In de klassieke moslimdoctrine van jihad moet je
heel veel beperkingen in acht nemen − in termen van
waar je wel en niet voor kunt strijden. Je kunt niet vechten
om andere mensen te bekeren. Je mag niet-strijders niet
doden. Je kunt de oogsten van de mensen niet in brand
steken, of hun huizen vernietigen.’
Amna Nusayr spreekt over de spirituele jihad, als zij zegt
van alle mensen te (moeten) houden: ‘Maar ik houd niet
van mensen die komen om oorlog te voeren in mijn land,
mijn huis af te nemen en mij haten in mijn religie. Hen kan
ik niet beminnen. Dat is normaal.’ Deze vijanden bestrijd je
in de fysieke jihad. De Tsjetsjenen die tegen de Russen
vechten voor hun onafhankelijkheid en voor hun geloof,
zijn voor het merendeel soefi’s. Nasr Abu Zayd zegt daarover dat de soefi’s, vooral in het koloniale tijdperk, zeer
betrokken waren bij de jihad, ofwel in spirituele zin of in
fysieke zin: ‘Zij zijn begonnen met het antikoloniale verzet
in Libië en Soedan. In Soedan is het dramatisch geweest.
Religie in de moderne tijd is sterk verbonden met het beschermen van de grenzen tegen buitenlandse invallen.
Deze savajah Zawayas, soeficentra, zijn gesticht op de
grenzen van ieder land. Je kunt niet zeggen: dit was een
militaire zaak, want het verenigde in een diepgaande synthese de strijd, de jihad, met het zelf en met de ander die
jouw grondgebied binnenvalt. Terrorisme of geweld kent
deze spirituele dimensie niet. Je gaat niet willekeurig moor-

den vanuit deze spirituele dimensie. Je vecht tegen een
vijand. Dat is anders.’ Reza Aslan constateert dat het Westen spreekt over de doelen, de politiek en de agenda's van
de jihadisten, niet de jihadisten zelf. ‘Het is moeilijk te bevatten, maar het jihadisme is voor een deel zo aantrekkelijk juist omdat het een geloofsovertuiging is met een enorme zuiverheid. Het bekommert zich niet om enige vorm
van materieel voordeel.’
Suzanne Mubarak
Amna Nusayr had voorafgaand aan ons gesprek een persoonlijke uitnodiging van Suzanne Mubarak, echtgenote
van ex-president Hosni Mubarak, voor mijn ogen verscheurd. Het was een uitnodiging voor een gesprek in het
paleis met enkele vooraanstaande dames. Een eerdere
bijeenkomst had echter geen werkelijk gesprek opgeleverd. Amna Nusayr weigerde het spel nog een keer te spelen. Een jaar later was de wereld getuige van de val van
het regime Mubarak.

Fons Elders in gesprek met Amna Nusayr, fragment uit Islam Unknown
(dvd, E.S. productions 2013)

Haar laatste zinnen: ‘Voordat ik dit leven verlaat, hoop ik
mee te maken dat de wereld weet wat belangrijk voor mensen is. Wat het belang van vrede is. Het is belangrijk voor
iedereen in dit gebied, dat ze recht hebben om te leven
zoals ze willen. En mijn beste wensen gaan naar alle mensen op alle plaatsen in de wereld, van elke nationaliteit en
van elk geloof.’

Anouar Majid
Biografie
Anouar Majid werd geboren in Tanger, Marokko. De stad
Tanger leerde hem de rijkdom en het belang van culturele
verschillen. Zijn boeken Wij zijn allen Moren en een Oproep tot ketterij zijn hartstochtelijke pleidooien voor diversiteit en pluralisme. Wij zijn allen Moren is een briljante beschrijving van de geschiedenis van Moren en Joden tijdens de verovering van Spanje door de katholieke koningen. Hun politiek was gebaseerd op ‘de zuiverheid van
bloed’ en ‘het christelijk geloof’. In het voetspoor van het
Spaanse voorbeeld werd Europa een continent van natiestaten. De constructie van nationale staten vereist en bevordert nationalistische gevoelens waarin het antisemitisme tegen Joden en/of moslims kan bloeien en door demagogen wordt gestimuleerd. De gevolgen van dit beleid verklaren het belang van ketterij. Professor Majid is directeur
van het Center for Global Humanities en Associate Provost for Global Initiatives aan de New England University
in de USA en Vice President for Global Affairs aan de campus van de Amerikaanse school in Tanger.
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Zandaqa
Op mijn vraag waarom zandaqa, ketterij, zo belangrijk is
voor een islamitische geleerde, volgt een boeiend betoog
over nut en noodzaak van ketterij: ‘Omdat een samenleving zonder veelsoortige meningen, standpunten en geloven een samenleving is die zichzelf veroordeelt tot stilstand, en dat is precies wat er in de geschiedenis van de
islam gebeurd is sinds ongeveer de 12e eeuw... Niet alleen de islam, maar alle systemen, of ze nu westers, economisch, of nationaal zijn, moeten de mogelijkheid van
vernieuwend denken toestaan. Systemen zonder pluralisme sterven. Diversiteit is het wezen van de biologie zelf.
Het is de essentie van leven.’ De toon voor ons gesprek is
gezet. We zijn allen Moren is een eyeopener. Het biedt
een visie op de Europese geschiedenis en Europese ‘identiteit’ die vergaand onbekend is, zelfs onder historici.
Spanje, initiator van Europa's nationalisme en
racisme: 1448-1609
We Are All Moors bevat een nieuw perspectief, in feite een
nieuw paradigma van Europa. We kunnen de oorsprong
van Europa’s nationalistische ideologieën in de 19e en
20e eeuw herleiden tot het etnisch en cultureel paradigma
van de Spaanse katholieke koningen. Dit paradigma vormde de motivatie en rechtvaardiging voor hun ambitie al-Andalus te heroveren. Het volstrekt nieuwe in het Spaanse
paradigma is de combinatie van twee kernideeën: de zuiverheid van het bloed (limpieza de sangre) van het Spaanse volk, en de K katholieke orthodoxie als de enige waarheid voor alle ‘Spanjaarden’. Het Edict van Toledo in 1448
vermeldt de limpieza de sangre en het christelijk geloof.
Deze ideeën, een eeneiige tweeling, vormen het fundament voor de toekomstige natiestaat Spanje. Zij bepalen
de toekomst van Spanje tot en met Generalissimo Franco

in de 20e eeuw. De verovering van Granada in 1492 gaat
gepaard met de verdrijving van Joden en Moren, en de
introductie van een Castiliaanse grammatica als de dominante taal voor het nieuwe Spanje. Philips II verklaart de
Moorse en Arabische cultuur tot misdaad, dezelfde Philips
die de Hertog van Alva naar de Republiek der Nederlanden stuurt met als opdracht de opstand van calvinisten in
de Lage Landen neer te slaan. De calvinisten waren de
taliban van de 16e eeuw. Zij vernietigden de sacrale beelden van de katholieken. Philips III, zoon van Philips II, verdrijft in 1609 een half miljoen Moren die leefden te midden
van acht miljoen Spanjaarden. Deze Moren wijken grotendeels uit naar de door Spanje veroverde gebieden in
Noord- en Zuid-Amerika om daar opnieuw, met de autochtone Amerikanen, het geweld te moeten ondergaan van de
Spaanse verovering van beide Amerika’s. De nazaten van
deze Moren demonstreren in de 21e eeuw in de straten
van Washington om erkend te worden als Amerikaans
staatsburger.
Een racistische staat
Rodrigo de Zayas noemt dit proces van natievorming de
stichting van een racistische staat. Dit alles gebeurde in
nog geen zeven generaties. Vervolgens duurt het zeventien generaties tot Hitler het Europese podium betreedt. In
ruim vier eeuwen maakt het nationalisme, eerst van bovenaf, dan doorsijpelend naar het volk, zich meester van het
collectieve bewustzijn in de landen van Europa, om ditzelfde Europa in de 20e eeuw tot de grens van haar collectieve zelfvernietiging te voeren. En nog is het eind niet in
zicht.

Islam en Europa: een archeologische benadering
Vanuit deze gegevens, en in het voetspoor van Michel Foucault, bepleit Anouar Majid een archeologische benadering
om de oorzaken te leren begrijpen van de huidige verhouding tussen de islam en Europa, respectievelijk de Verenigde Staten. ‘Mensen denken dat dit om vragen van nu gaat.
Dat zijn het niet. We moeten dieper graven in de geschiedenis om te begrijpen waar veel van onze problemen en
veel van onze uitdagingen vandaan komen. We moeten
het kritieke punt begrijpen waarop christelijk Europa en de
islam, in goede en slechte tijden, altijd botsten... Dat zou
ons helpen om veel andere problemen te begrijpen −
vraagstukken van immigratie; hoe minderheden in het
Westen behandeld zijn; betere manieren om onze identiteit in de nationale staat vast te stellen; of zelfs de vraag te
stellen of een nationale identiteit wenselijk is in het tijdperk
van globalisering. Al deze onderwerpen hebben een archeologische basis in de historische botsing tussen de islam
en christendom in de middeleeuwen.’
Jerusalem, het uiteindelijke doel van Columbus
Het verhaal is niet af. 1492 vertelt nog over een andere
ambitie. Als Columbus de haven van Cadiz verlaat, is zijn
bestemming het Oosten, en de verovering van Jeruzalem
het uiteindelijke doel: ‘Uit Christopher Columbus’ eigen
beschrijving blijkt dat de ontdekking van Amerika slechts
een stap was in een groter proces, waarvan het uiteindelijke doel de herovering van Jeruzalem was. We praten dus
over de verovering van Amerika als onderdeel van een
heilige oorlog tegen de islam. Amerika is zelf in die termen
geconcipieerd... Het Heilige Land heeft de Europeanen,
en later ook de Amerikanen, altijd enorm bezig gehouden.
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Door de geschiedenis heen willen beiden daar naar teruggaan en het heroveren. In veel beschrijvingen, lang voor
de 20e eeuw, lang voor de creatie van Israël, wilden veel
christelijke organisaties het Beloofde Land teruggeven aan
de Joden. De beweging werd restaurationisme genoemd
en vond plaats vóór de geboorte van de zionistische beweging. We moeten dus begrijpen dat het Heilige Land een
zeer conflictueuze plaats inneemt in de geschiedenis en
dat het niet begon in het midden van de 20e eeuw. Het
begon eeuwen eerder. Zelfs vóór Christopher Columbus
wilden veel christenen Jeruzalem heroveren voor een of
andere Europese, westerse mogendheid.’
De mythe van Islam versus de Joods-Christelijke traditie
Een saillant detail in het verhaal over Columbus en Jeruzalem is de overtuiging van het Spaanse volk en Columbus
dat God hen Amerika had laten ontdekken dankzij het feit
dat zij de Joden en Moren hadden verdreven. De liberale
politicus Hans Dijkstal kon terecht de huidige islamfobie in
Nederland vergelijken met het joodse antisemitisme van
vóór de Tweede Wereldoorlog. ‘De islam en het jodendom,
of het jodendom en de islam stonden een groot deel van
hun gezamenlijke geschiedenis veel dichter bij elkaar dan
één van hen bij het christendom. Tegenwoordig gebruiken
we de joods-christelijke traditie tegen de islam. Er is de
islam en er is de joods-christelijke traditie. Dat is een onjuiste en moderne en misleidende opvatting van wat er
gebeurd is. De waarheid van de geschiedenis is dat joden
en moslims bijna hetzelfde waren. Het antisemitisme, zo
heb ik ontdekt, werd nieuw leven ingeblazen door de eerste kruistocht. Het klassieke antisemitisme werd gerehabiliteerd omdat, in die tijd, joden op dezelfde manier bekeken
werden als moslims, maar met dit verschil dat joden thuis

woonden. Joden waren de ander. Moslims woonden nog
in islamitische landen, maar de joden in Europa werden
beschouwd als de natuurlijke bondgenoten van de moslims. Tijdens de kruistochten waren de joden de eersten
die vervolgd werden in pogroms toen de kruisvaarders
richting Jeruzalem marcheerden. Je ziet dan hoe joden en
moslims dit bondgenootschap ontwikkelen.’
We Are All Moors - We Zijn Allen Minderheden
Voor Anouar Majid is de moslim, de Moor, het archetype
van alle minderheden. De Moor volgt een lange weg tot in
de moderne geschiedenis: ‘De Europese identiteit ontstond in zijn strijd tegen de islam. Daarom werd de moslim
het prototype van alle minderheden in de moderne geschiedenis. Het begrip minderheid gaat uit van de fictie dat
de staat bestaat uit mensen die gelijk aan elkaar zijn en
dat slechts een paar mensen buiten deze hoofdgroep
staan... Het is een fictie die geleid heeft tot de verschrikkingen waarover we gesproken hebben. Van de genocide
van de inheemse Amerikanen tot aan de Holocaust; van
de behandeling van Afrikaanse slaven tot de behandeling
van Afrikanen in de Amerika’s, en tot talloze andere tragedies die onze moderne geschiedenis kenmerken... Laten
we onszelf zien als minderheid, we zijn allen vreemdelingen in deze wereld, wat − tussen haakjes − een erg gezonde manier van leven is. We zijn op doorreis in dit leven en
we zijn allemaal anders en al onze verschillen bij elkaar
creëren de schoonheid en de rijkdom dat het leven waard
maakt geleefd te worden.’

Fons Elders in gesprek met Anouar Majid, fragment uit Islam Unknown
(dvd, E.S. productions 2013)

Deel twee van de Onbekende Islam is ook als pdf
tekstboek of als een eBook tekst te downloaden.
De DVD box Islam Unknown staat o.a. op de site
van Fons Elders.

Postscriptum: De derde en laatste keer bespreek ik Ömer
Özsoy, Mehmet Asutay en Noam Chomsky. Deel I van deze
Inleiding is kunt u als pdf of eBook downloaden.
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Spinoza in bedrijf
Door: Marit Pepplinkhuizen

‘De filosoof der filosofen’, noemt Miriam van Reijen hem. Dat zijn niet mis te verstane woorden
over één van Neerlands bekendste filosofen. Maar

als gezondheid dat is voor een arts, wil Miriam
van Reijen mensen bewust maken van deze
onware emoties.

waarom komt juist Spinoza de titel filosoof der
filosofen toe?
‘Er zijn voor hem geen heilige huisjes’, zegt Miriam van Reijen in het filmpje dat gemaakt is bij
het heropende Spinozahuis in Rijnsburg, ‘daarom vind ik hem een echte filosoof’. Spinoza,
verketterd in zijn tijd vanwege zogenaamde
godslasterlijke opvattingen, vraagt zich constant af waar het kritisch denken iemand kan
brengen. Miriam van Reijen heeft zich dit stilstaan bij kritisch denken eigen gemaakt voor
haar filosofische oefeningen: ze maakt mensen
eerst bewust van hun eigen gedachten en emoties. Vervolgens bekijkt ze in dialoog of deze
emoties en gedachten wel waar zijn. Of emoties wel waar zijn? Ja, u leest het goed. Emoties kunnen volgens Spinoza en volgens Miriam van Reijen onwaar zijn. En aangezien waarheid voor een filosoof het hoogste goed is, zo16

Een mens hóeft geen irrationele begeertes
te hebben
Spinoza’s uitgangspunt in de Ethica is simpelweg ons helpen gelukkig te zijn. Begeertes die
bijdragen aan een gelukkig leven zijn rationeel
en begeertes die niet bijdragen aan een gelukkig leven irrationeel. Volgens Spinoza kan kennis van wat wel en niet bijdraagt aan een gelukkig leven alleen geen irrationele begeertes wegnemen. De enige rationele begeerte die echt in

Ga naar de ISVW-winkel voor ander werk van Miriam van Reijen
Videogesprek met Miriam van Reijen | G-Netwerk en Paul Troost

staat is irrationele begeertes weg te nemen is de begeerte God/Natuur
te kennen, want die vereist dat we een contemplatief leven leiden en
ons alleen inlaten met wereldlijke zaken in zoverre die nuttig zijn voor
een contemplatief leven. Volgens Spinoza zijn emoties gedachten die
zich vergissen. Het passieve door emoties gestuurde handelen (lijden)
kan onderscheiden worden van het door rede en inzicht ingegeven ‘actieve’ handelen (leiden).
Een contemplatief leven
Miriam van Reijen is van mening dat correctie van emoties door de rede mogelijk is. Zo vertelt ze in het filmpje over een studente die het
voorbeeld in bracht van haar trein die een half uur vertraging had, waardoor ze zat te balen omdat ze naar haar school wilde. Miriam van Reijen vraagt bij zulke voorbeelden door naar de gedachten die daaronder

liggen. De studente vertelde dat haar onderliggende gedachte was dat
haar trein geen vertraging mocht hebben. Terwijl de studente dit vertelde schoot ze zelf in de lach.
Miriam van Reijen wil graag een relativerende houding aanleren voor
dit soort situaties, zodat je bijvoorbeeld de emotie woede kunt voorkomen. Emoties als verdriet en woede moet je sowieso vermijden. Volgens Spinoza worden we er zelf niet gelukkiger van wanneer we anderen verdrietig maken. Spinoza’s remedie tegen de begeerte anderen
verdrietig te maken is, wederom, de begeerte een contemplatief leven
te leiden. Dat vereist dat we ‘haat met liefde beantwoorden’.t
Zie ook de opleiding Zelfkennis en zelfvertrouwen, door Miriam van Reijen

Jan Bransen: de alledaagsheid

van het onzichtbare

het Idee zelf, De
Kikker, die laat zich
niet zien. Die is
onzichtbaar. Die
moeten we
intellectueel
schouwen
Videocolumn van Jan Bransen | productie Paul Troost

afbeelding: vrij naar Max Velthuijs

Filosofie heeft vaak een grote aantrekkingskracht

wereld van Plato bestaat. In iedere concrete kikker kun je

zichtbare ten grondslag ligt. Dit onderwerp is ons begrippen-

op mensen die iets hebben met diepzinnigheid. Met

er een afschaduwing van zien, maar het Idee zelf, De Kik-

kader.

het mysterieuze, met het onzichtbare, met – om het zo

ker, die laat zich niet zien. Die is onzichtbaar. Die moeten

te noemen – de Ideeënwereld van Plato die je niet zin-

we intellectueel schouwen. En dat is niet alleen maar met

tuiglijk kunt waarnemen maar intellectueel moet schou-

het begrip KIKKER het geval, maar ook met PAARD, BO-

wen. Daar is op zich niets mis mee. Want het onzichtbare speelt inderdaad een grote rol in ons leven en al te nuchtere types gaan daar veel te gemakkelijk aan voorbij. Dat
neemt echter niet weg dat de diepzinnige types ook vaak
een vergissing maken en veel te snel over het onzichtbare
heen kijken omdat ze onterecht aannemen dat het onzicht-

TERHAM, COLUMN, VRIENDSCHAP, MENS, enzovoort.
Begrippen kun je niet zien. Simpel genoeg. En vanzelfsprekend genoeg. Begrippen moet je intellectueel schouwen.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat begrippen zich in
een andere werkelijkheid ophouden. Begrippen zijn heel
gewoon, heel alledaags.

bare zich in een andere werkelijkheid moet ophouden. Dat

Kijk, en zo functioneren ze. Als een kader. Een begrippen-

is een oude vergissing waar Aristoteles al op gewezen

kader. Maar ook als het visuele kader dat zelf niet zichbaar

heeft.

is, maar waardoor dat wat je ziet zichtbaar is, zich in zijn

Ik wil je deze vergissing laten ervaren. Vandaar dat ik nu
even onzichtbaar ben. Kijk maar goed. Zie hoe ik mij onzichtbaar aan jou presenteer in deze audiovisuele column.
Zie je wat je niet ziet?

zichtbaarheid kan tonen. Daar had je nog niet aan gedacht,
hè, dat het niet om mijn onzichtbaarheid ging, maar om de
onzichtbaarheid van het kader. En dat kader blijft onzichtbaar. Het is principieel onzichtbaar, want dit schilderijenlijstje dat ik gebruikte om je te laten zien dat je het kader van

Er is een prachtig woord voor dat we in het Nederlands frap-

deze audiovisuele column niet kunt zien, is natuurlijk dat

pant genoeg op precies de goede manier gebruiken om de

kader niet. Dit is gewoon een object, een lijstje dat ik je kan

onzichtbare Ideeënwereld mee aan te duiden. Ik ga je het

laten zien, precies doordat het kader van deze column zelf

woord zo laten zien, en dan begrijp je het onmiddellijk.

niet te zien is. Net zo min als het begrip LIJSTJE of het be-

Maar eerst ga ik er nog iets over vertellen door het over

grip KADER.

zo’n typisch Platoons Idee te hebben. Kijk, wat hebben we
hier? Dat is Kikker. Het is niet moeilijk je voor te stellen dat
deze een prototype is, zoals Max Velthuis hem in zijn kinderlijke abstractie heeft getekend. Dit is als het ware De
Kikker, het abstracte Idee KIKKER zoals dat in de Ideeën-

Filosofie heeft dus inderdaad wel iets met het onzichtbare.
Maar dat moeten we niet te snel mysterieus interpreteren,

Daar kun je nog diepzinnig genoeg over doen en ook dat
gebeurt vaker dan mij lief is. Daarom ga ik zo in beeld komen, gewoon ikzelf, helemaal, maar wel op een manier dat
je toch zult zien dat er iets dieps, iets intellectueels, iets
ongrijpbaars aan mijn verschijning kleeft. Heb je een idee?
Hier kom ik. Zie je het?
Ik zie je turen, peinzend. Toch kijk je er precies overheen.
Je moet niet hier kijken, maar daar! Wie zie je nooit in een
film? De cameraman. Precies. Maar toch is er nog iemand
anders die je ook nooit in een film ziet. Dat ben jij. De kijker.
Toch was jij de hele tijd aanwezig. En jouw verwachtingen
kleurden het beeld. Want alleen omdat je dacht dat je mij
zou zien, viel het op dat ik onzichtbaar was. Het is de kijker,
dus, die je nooit ziet. De kijker met zijn of haar blik. En zijn
of haar verwachtingen. Ook die zie je niet. Maar die zijn het
precies die je nodig hebt als je het wilt hebben over het onderwerp van de filosofie. Ons begrippenkader. Want dat
doet zijn werk in jouw verwachtingen. Daardoor zie je wat
je ziet. En wat niet.
Daar is niets mysterieus aan.
Diepzinnig hè!

omdat het onderwerp van de filosofie in feite heel alledaags
is, ook al is het onzichtbaar en ook al is het dat wat aan het
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Opgediept
Jan van der Veken
Filosofie, wetenschap en geloof
Door: Marit Pepplinkhuizen
Wat is de plaats van de mens in de kosmos? Dat is de
vraag die Jan van der Veken in zijn lezing aan de orde
stelt. Deze vraag is zowel positief-wetenschappelijk als
filosofisch. Van der Veken wil de samenhang aantonen
tussen het subject dat vragen stelt, en het grotere geheel, de kosmos. Dat is volgens hem ook een religieuze
vraag: ‘wat komen we in deze wereld eigenlijk doen?’
Biografie
Philippe Jean Van der Veken is emeritus hoogleraar filosofie van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij richtte het
Centrum voor Metafysica en Wijsgerige Godsleer op dat
een onderdeel is van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. In het Nederlandse taalgebied is hij onder meer bekend geworden door zijn publicaties over Alfred North
Whitehead. In de filosofie van Whitehead vindt hij een
conceptualiteit waarmee hij de hedendaagse relatie tussen filosofie, wetenschap en geloof scherper kan duiden.
Hij schreef een aantal boeken waaronder Denken aan al
wat is (1986), en Een kosmos om in te leven (1991).

Historische audio-opnames 1989-1990
De Bilthovense Wijsgerige Kring

Het antropisch principe
Om het verband tussen wetenschap, filosofie en religie
aan te tonen gaat Van der Veken uit van het zogenaamde ‘antropisch principe’. Volgens dit principe is er een
verband tussen ons mens-zijn en de eigenschappen van
het heelal. Wil de mens waarnemingen in het heelal kunnen doen, dan moet er intelligent leven zijn dat zich in de
kosmos heeft kunnen ontwikkelen.
Wetenschap en religie
Immanuel Kant heeft de scheiding tussen wetenschap
en religie scherp geformuleerd. Sindsdien is het onderscheid tussen theoretische en praktische rede, tussen
wetenschappelijk en filosofisch denken algemeen aanvaard. In de wetenschappen gaat het over how the heavens go (hoe het universum in elkaar zit) en in de religie
gaat het over how to go to heaven (over de zin van ons
leven). Van der Veken zet vraagtekens bij het rigoureuze
onderscheid tussen wetenschappen en religie. Religie en
wetenschap hebben verschillende functies en we hebben beide nodig. Het is dezelfde mens die vragen stelt
over zijn plaats in het heelal en die zich tegelijkertijd afvraagt wat de mens in die onmetelijke kosmos komt
doen.

De lezing van professor van der
Veken vindt u als i-Lecture in de
digitale winkel van de ISVW.

foto: privé archief

Jürgen Habermas

Erasmusprijs 2013

Schnabel, Gude en van Rompuy introduceren Habermas

Foto: P.E. Foundation

Dankwoord ontvangst Erasmusprĳs
Door: Jürgen Habermas
Majesteiten, Koninklijke Hoogheden, Excellenties, da-

bepaalde manier keert deze intern-theologische confronta-

Erasmus deelt Luthers kritiek op de rechtvaardiging op

mes en heren,

tie vandaag de dag in geseculariseerde gedaante terug. U

grond van goede werken alleen. Maar anders dan Luther

herinnert zich nog wel dat Luther in navolging van Augusti-

meent hij dat iedere zelfstandig denkende persoon in staat

De eerste in de rij van eminente persoonlijkheden die

nus leerde dat God zijn oordeel over verlossing of verdoe-

moet worden geacht om de plicht van de zedelijke gebo-

deze prijs mocht ontvangen was Karl Jaspers. Hij ap-

menis van de individuele gelovige al aan het begin der

den alleen door redelijk inzicht te aanvaarden. Die gedach-

pelleerde in 1946 met zijn prikkelende publicatie over

tijden heeft geveld. Erasmus wijst Luther op het Laatste

te zal Kant tweehonderd vijftig jaar later toespitsen op het

‘De schuldvraag’ aan het geweten van zijn Duitse me-

Oordeel en brengt tegen diens argumentatie het volgende

begrip autonomie: vrij is diegene die zijn wilsbesluiten ver-

deburgers. Zijn ruimdenkende, op rede en communica-

in: ‘Waarom zouden we nog voor de rechter moeten staan,

bindt met algemene wetten die hij zichzelf op goede gron-

tie gerichte geesteshouding heeft veel gemeen met

als niets zich volgens onze wil heeft voltrokken, maar alles

den heeft gegeven – namelijk omdat hij begrijpt wat in gelij-

die van de naamgever van de prijs. Die naamgever

uitsluitend het gevolg is van noodzakelijkheid?’

ke mate goed is voor iedereen. Daarmee kan hij zijn geluk

geeft de prijs, zoals de initiatiefnemers dat hebben gewild,

Luther baseert zijn standpunt in wezen op twee redenerin-

niet verdienen, hij kan alleen aantonen dat hij dat geluk

een dubbele oriëntatie: aansluiting bij de ideeën van Eras-

gen. Hij beroept zich allereerst op Paulus, met zijn opvat-

waardig is.

mus houdt in dat de eenwording van Europa in de geest

ting dat de zondige natuur van de mens zo door en door

Vandaag de dag zien we deze discussie tussen Erasmus

van humanistische studie en vorming moet worden bevor-

verdorven is dat onze wil op zichzelf, zonder de genade

en Luther op ironische wijze terugkeren. Aan de kant van

derd. Ik zou over beide aspecten graag iets willen zeggen

van de almachtige God, niets kan uitrichten. De tweede

Erasmus staan filosofen die volhouden dat de mens zelf

– natuurlijk over het thema Europa en over de toekomst

redenering is van morele aard en moet worden verbonden

op goede gronden onderscheidt maakt tussen goed en

van de democratie in Europa; maar ook over een humanis-

met de contemporaine context van een verwereldlijkte

kwaad. Aan de andere kant staan neurologen, die menen

me dat niet beperkt blijft tot een vage geest van tolerantie.

rooms-katholieke Kerk. Alleen wanneer ons heilslot op on-

dat wilsvrijheid een illusie is, omdat ze de steeds aanwezi-

Erasmus vocht voor posities die tot op heden omstreden

doorgrondelijke wijze is voorbeschikt, kunnen de motieven

ge causale verbinding van neuronale toestanden volgens

zijn.

die gelovigen aanzetten tot het leiden van een godgevallig

natuurwetten als equivalent beschouwen van Luthers heils-

leven gevrijwaard blijven van de egocentrische opzet om

determinisme. En ze dringen aan op hervorming van het

Ik beroep me op een van zijn beroemdste werken, De libe-

het eigen geluk te bevorderen. In feite blijft de morele bete-

strafrecht, alsof ze vooruitlopen op de vraag van Erasmus

ro arbitrio. Daarin verdedigt Erasmus zoals bekend de wils-

kenis van Gods geboden alleen intact wanneer die omwil-

waarom wij, als onvrije personen, dan überhaupt nog voor

vrijheid van het met verantwoordelijkheidsbesef handelen-

le van zichzelf worden nageleefd.

de rechter zouden moeten staan. Dit voorbeeld, dames en

de individu tegen de predestinatieleer van Luther. Op een

heren, toont aan dat het humanisme een vitale en nog al-
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tijd strijdbare positie is.

vreemde subculturen met andere religieuze levensvormen

laat combineren met de soevereiniteit van de lidstaten.

Maar de andere intentie die met het toekennen van de

te integreren. Dat is het ene probleem. Het andere pro-

Terwijl de volkeren onder druk van de crisis uiteendrijven

prijs kan worden verbonden is pas echt omstreden – de

bleem is de uitholling van de nationale democratieën. De

en elkaar vanuit hun eigen nationale publieke domeinen

eenwording van Europa in de geest van het humanisme.

burgers zien dat gebeuren en trekken zich als gevolg daar-

wederzijds stigmatiseren, wordt de technocratische ver-

In de tijd van Erasmus bestond dit probleem nog niet. On-

van terug in hun nationale bolwerk.

strengeling van de regeringen achter gesloten deuren
voortgezet. En daarvoor betalen de burgers een steeds

danks de ontdekking van Amerika was Europa nog de wereld; en de Latijn sprekende geleerde wereld kende geen

Omdat de wereldgemeenschap steeds meer aaneen-

hogere prijs, in de vorm van slinkende democratische

grenzen. De rooms-katholieke wereldkerk brak weliswaar

groeit, krimpt de politieke speelruimte van de regeringen

macht. We kunnen aan deze kwalijke vicieuze cirkel ontko-

in stukken, maar de confessionele scheuring betekende

en worden de nationale staten vandaag de dag genood-

men wanneer de naties zich voor elkaar openstellen en

nog geen afbrokkeling in naties die zich in die hoedanig-

zaakt tot steeds nauwere samenwerking in een snelgroei-

niet langer terugschrikken voor een hechtere politieke

heid van elkaar afgrensden. De bevolkingen moesten hun

end netwerk van internationale organisaties. Dat betekent

unie. Met welk project zou de nalatenschap van Erasmus

bewust beleefde nationale saamhorigheid pas veel later,

tegelijk dat de onderlinge horizontale afhankelijkheid van

grotere eer worden bewezen dan met de energieke poging

na de invoering van de algemene leerplicht en in het licht

de regeringen groter wordt. En zo komen, op basis van

om het verstoorde wederzijdse vertrouwen tussen het Eu-

van hun eigen nationale geschiedenis, cultuur en taal, ver-

internationale verdragsrelaties, steeds meer besluiten tot

ropese noorden en het Europese zuiden te herstellen?

werven, om als dienstplichtigen en masse tegen elkaar

stand waarop de burgers met hun democratische midde-

gemobiliseerd te kunnen worden. Vandaag de dag ligt het

len geen invloed meer kunnen uitoefenen. Voorlopig func-

einde van dit met het koloniale imperialisme verweven na-

tioneert de publieke menings- en wilsvorming immers nog

tionalisme alweer meer dan een halve eeuw achter ons.

uitsluitend binnen de grenzen van de nationale staat. Maar

Maar nog altijd stuiten we op de hardnekkigheid van natio-

aangezien wij het mondialiseringsproces niet ongedaan

nale grenzen. Met het Schengenakkoord zijn de slagbo-

kunnen en ook niet willen maken, kan de sluipende verdor-

men verdwenen; innerlijk worden ze weer neergezet.

ring van de democratie alleen door verlenging van de legitimatiewegen over de nationale grenzen heen worden te-

Want de mondialisering van economie en samenleving

gengegaan.
Holland Doc: Introductie op het werk van Habermas

heeft opnieuw reacties van wederzijdse afscherming uitgelokt, en wel om twee redenen. In de context van een toene-

De Europese Unie heeft op de weg naar die transnationali-

mende sociale ongelijkheid ervaren onze naties het pijnlij-

sering van de democratie vooropgelopen – iets waar haar

ke proces van de transformatie tot postkoloniale immigra-

burgers tot dusver trots op waren. Maar Europa is halver-

tiesamenlevingen. Relatief homogene meerderheidscultu-

wege blijven staan. Daaronder hebben vandaag de dag

ren worden door de toestroom van arbeids- armoede- en

met name de landen van de eurozone te lijden, omdat de

politieke immigranten voor het probleem geplaatst om

gemeenschappelijke munt zich in veel opzichten slecht
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E uropa-essaywedstrijd 2013
Scholier Michiel Polder won de Europa-essaywedstrijd
2013 met een Engelstalig essay over Hobbes, evolutie
en de Europese droom. Hij mocht zijn winnende essay
in het Paleis op de Dam uitreiken aan Prinses Beatrix
en aan de Duitse filosoof Jürgen Habermas.
Volgens Michiel Polder vergiste Hobbes zich toen hij ervan
uitging dat de mens van nature in oorlog is met zijn soortgenoten. Nieuw ethologisch onderzoek laat zien dat we
van nature juist tot samenwerking zijn geneigd. Maar wat
betekent dit nieuwe inzicht voor de droom van Europa?
U leest het in het winnende essay van een wedstrijd die

Foto: P.E. Foundation

georganiseerd werd door de ISVW, de Vereniging van Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs en de Stichting
Praemium Erasmianum.

THE  LEGITIMACY  OF  THE  STATE?
Prizewinning essay Europe essay contest 2013 organised by
the Internationale School voor Wijsbegeerte, the philosophy
teachers organisation VFVO and Stichting Praemium
Erasmianum.

Author: Michiel Polder
(VWO 6th grade, Emmaus College Rotterdam)

Introduction
For many years man has lived in states providing them with security and law, but as we know a state can also be a horror. When
Hitler reigned over Germany the youth were more or less forced to
join “the Hitler-Jugend”, in which they learned to be proud of their
nation and march in straight lines. This was part of what Hitler
called the “Gleichschaltung”. He even reformed the educational
system to teach his race-theory in biology class. But even if we
leave aside the possibility of political horror, even a benevolent
state has the possibility to use violence and to take away people’s
freedom. That alone requires some justification.
Social cooperation is based on rational calculation: Hobbes
So what could possibly justify that? An answer comes from the
English philosopher Thomas Hobbes, a thinker within the tradition
of social-contract. He claims that people live together in states because it’s in peoples own self-interest to do so. Hobbes argues that
in the “nature state”, the hypothetical state (not a state like the The
Kingdom of the Netherlands is a state, but a “state of being”)

where there is no state and people live on their own, life would
be terrible. He says “homo homini lupus” which translates to
“the man to the man a wolf”.
Let me illustrate this with an example: suppose we would be in
the nature state and I want to grow some pumpkins to eat for
myself and perhaps to trade for other products with other people
(arguably people wouldn’t trade in nature state of course). But if
we work together we can get a bigger profit. But I would never
do that, Hobbes argues. Because, if we finally harvest them,
how can I possibly know you will not kill me? You no longer
have any self-interest in letting me live. On the contrary, because I don’t need you anymore either you risk getting killed
yourself if you don’t kill me. This is not because mankind is evil,
it’s because mankind is rational, argues Hobbes. To counter this
we must make it rational for people to work together because in
the nature state it isn’t. We need the Leviathan, a monster so
terribly big and frightening that everybody will walk in line to
save their own lives and guarantee the possibility of their own
well-being. This is the state and you could say Leviathan is the
police, if you don’t walk in line you will be put in jail or in some
states put to death if the crime is sufficiently severe. The Leviathan makes it possible for us to trust each other and trusting
each other is a tremendous advantage.
Good by nature?
Note that Hobbes doesn’t really justify the state on it’s own but
the state is justified because the alternative, the nature state, is
way worse. But is the alternative really so bad? Studies in the
field of biology and even sociology and psychology show that in
contrast to Hobbes’s claims man is a social creature by nature
rather than an egoistic individual by nature. People naturally
have a certain sense of morals and justice.
An experiment from Frans de Waal illustrates this and leads to
the conclusion that man is actually good by nature. De Waal put
two monkeys in two cages next to each other. They both had to
perform a trick and then they would get a reward. The monkey
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in the left cage got a cucumber as reward and the monkey in
the right cage a grape. Note that for these monkeys a cucumber
is common food, like carrots for us, and grape is a real treat. At
first the monkey in the left kept performing, but when he noticed
the other monkey got a grape for the same thing he refused to
do the trick again and even threw the cucumber at the professor. The monkey understood that it wasn’t fair. For people it’s
the same; everybody would agree that discrimination is bad.
Under the same circumstances should follow an equal outcome.
It shouldn’t matter whether you are a man or a woman to get a
certain job but how you are qualified. You could point out that
man is in fact different from a woman but it’s not relevant for the
job just like the monkey sees it shouldn’t matter in which cage
he is.
If we study humans rather than primates, Peter Singer provides
us with a clear indication of the fact that man is moral by nature.
Suppose you walk by a pond and you see a small child drowning and you are walking by. You can either jump in the pond and
save the child but get your pants wet or you can walk by and
leave the child to drown but save your pants. Peter Singer, who
thought up this famous Child in the pond example, tested on his
site that 97% of people voted that it was obligatory to save the
child. Most people have the moral intuition that if you can do
something big for someone with relatively little effort you should
do it. And also, if we see someone suffer, it hurts us as well.
Even the suffering of animals causes us pain. Think for instance
of those commercials for animal rights with those little puppy
eyes looking at you or a dog bound to a street lantern left alone
to die. Man is emphatic by nature. Also think of all the money
we donate to charity-foundations. This all shows that when people see the suffering of others they want to end it.
Morality as self-betrayal. A Nietzschian hard question
However, you could wonder how selfless and social these people really are. Another explanation why you would save the child
is that if you wouldn’t, you would not be able to live with yourself. You don’t care about the child, in fact you only care about

self. You don’t care about the child, in fact you only care about
yourself. The charity donations can be explained the same way
and it also explains why people don’t donate so much when
they don’t actually see it but just hear of it. It’s to sooth your conscience.
Nietzsche would say that “we are the slaves of our own conscience”. Nietzsche sees to regard conscience as a kind of foreign power, repressing you. On the contrary philosophers like
Martha Nussbaum and Michael Sandel argue that our conscience is much closer to ourselves and that it is based on reason and arguments not irrational feeling . We have certain convictions because we see the merits of the arguments for example when you are in love. You can perfectly describe why she
isn’t like the rest, why she is different. When I was younger I
thought being in love was a sign that I was a nansipansi, weak.
Nietzsche is a bit like me when I was a kid. He perceives convictions as enforced by the public opinion and not as something of
your own. But the way we feel about things tells much more
about us than Nietzsche cares to admit. For example, when you
really love somebody you definitely won’t say that that is a result
of your culture or because, what some psychologists argue,
because he looks like your father or because of face-symmetry.
You will see this as a part of you, not an exterior force exercising over you. It is our experience that convictions are based on
rational thoughts. Feelings, intuitions or sentiments therefore
have a rational core.
However, you could argue that that experience is subjective,
and therefore not important. But we simply cannot ignore subjective experience as a source of knowledge as all scientific theories start with observations and subjective experience (for example; ‘I see a rock’). Therefore it is the basis for all our ideas on
reality. The fact that we experience convictions as our own
could be an illusion. But you would have to present compelling
evidence to validate that. Just as one would have to do if he
would argue that there might not be a rock despite the facts that
the rock can be seen, touched, felt and smelled.

the rock can be seen, touched, felt and smelled.
Is there compelling evidence?
Compelling evidence is scientific evidence but what is scientific
and what isn’t? An answer comes from the great Austrian philosopher Karl Popper, he argues that scientific theories need to
be falsifiable; if an idea cannot be disproven by empirical findings it is unscientific because scientific theories have to make
predictions. If they would not, they would not tell us anything.
And the more times a theory is tested and corroborates, “succeeds”, the stronger the theory as it has proven to provide good
predictions many times.
A simple example is the claim “Zeus must have been angry because I see a big lightning bolt in the sky”. One could argue that
there is a prediction here; when there is a lightning bolt in the
sky, Zeus is angry, but it’s unscientific because it’s not falsifiable
because when I see lightning I can’t check whether Zeus is angry or not therefore I do not know whether a lightning bolt
means that Zeus is angry.
Now let’s apply this to the idea of a subconscious. Suppose I
have a feeling and because I am a psychologist I think, “hey,
that must be my subconscious” and suppose I would do this
every time I have a feeling or a thought then how can I possibly
know that these thoughts and feelings do in fact come from my
subconscious? It’s just like the Zeus lightning-throwing claim, I
know I have a feeling but I have no way of checking whether it
comes from my subconscious, my subconscious is beyond my
consciousness and therefore by definition unreachable by self
reflection, and therefore saying it does come from my subconscious, is unscientific and pure speculation. It is therefore justified, at least for now, to believe our convictions are more than
chemistry and childhood trauma’s but are in fact rational.

Ultimately the position that man is purely rational seems untenable; while you could say that in the end it’s still all in your own
self-interest; you cannot deny that people are social and compassionate by nature and therefore gain access to all the benefits trust can give us. They might want to ease their own pain but
the fact that they initially feel pain is proof of the social nature of
man. And we shouldn’t forget that thoughts and convictions on
what’s good and right are much closer to ourselves than Nietzsche seems to claim and can be the outcome of a reasonable
conversation and not by definition determined by culture or the
time in which we live.
How to live together? Freedom.
Mankind is social by nature, but what does that mean for the
state? Should there be a state at all? The fact that we are social
by nature shifts the burden of proof. Living together is our predicament. But how should we live together. What values should
guide and inform our social cooperation? Our nationality? Our
ethnicity? No A more convincing answer is “Freedom”. But why
freedom?
Because wanting to be free is reasonable, it is reasonable because if I said I would not want to be free, I would want to not
want which is a contradiction and therefore unreasonable. It is
only reasonable to want to make your own decisions. Now you
could say; “So what, it’s unreasonable, why should I be reasonable”? But the funny thing is that you are already being reasonable as you are asking for justification as to why we should be
reasonable. But that doesn’t answer the question. So, why
should we be reasonable?
The reason we should all strive to be reasonable is because
you can’t argue not to be reasonable because reason is arguing
itself (reason is the principle that to establish A is different from
B requires a reason). So to argue against reason would be arguing against arguing which contradict itself because it refutes
what it presumes. In other words; it is giving an argument that

arguments don’t have validity but if arguments don’t have validity then this argument also has no validity. This shows that reason itself is irrefutable (because any refutation will refute itself)
and therefore we must be reasonable.
If reason is the fundamental value to which all humans should
strive then what does this mean for our social cooperation? It
means that we should strive to provide arguments for our political views, keep seeking justification, this however leads to a
problem; what is a good argument and why?
One could say a good argument is one where the conclusion
follows directly from the premises. An example would be the
premises “Socrates is human” and “Humans are mortal” with the
conclusion “Socrates is mortal”. While reason itself may be justified this way (as I have shown above) a lot of political decisionmaking isn’t logical necessary; ideas like property or a right to
privacy don’t follow directly from reason as irrefutable fundament. But neither are they unreasonable as they don’t contradict
themselves, they are what I call reason-neutral ideas. They
don’t have absolute validity but intersubjective validity, we understand the merit of the argument but it’s not rooted in reason. But
since these reason-neutral ideas don’t have absolute validity but
intersubjective validity we cannot oppose them on others because that would be saying they have to do something they
don’t reasonably, logically necessary, have to do. And this leads
us to freedom; people should be free to act as they wish as long
as they respect the freedom of others that means; don’t impose
reason-neutral ideas on others but always with their consent as
there is nothing wrong with upholding a view of which both see
the merits.
Furthermore, because of the intersubjective validity of most political ideas we should strive to understand each other, or strive
for Verständigung as Jürgen Habermas would say it, when it
comes to politics and not to compromise, which would be an
injustice to all. For everyone has to do something he doesn’t

agree with, nor is he bound by reason to do so.
Of course it would be practically impossible to get everyone behind a plan, hell it would even be impossible to properly hold a
discussion between 16 million people. Politicians should therefore defend the views of the people in all their diversity and because policymaking would be impossible if all politicians would
have to agree it is justified to have one or more parties have
power however, these parties must keep in mind that while they
may think to have the absolute answer they must acknowledge
the fallibility of their ideas and therefore continue to deliberate
and justify why they act why they do. This is an argument from
the great German philosopher Jürgen Habermas.
Despite arguments of fairness there are also pragmatic reasons
for freedom, the wisdom of the crowds argument states that a
majority of relative non-experts on a subject can provide better
answers if you divide them by the number of non-experts than
any expert individually can, if we apply this to politics the vote of
the people will lead to the best possible policy, but if we accept
this we make politics irrational because policy is no longer determined by arguments but by vote count, and it should be rational
because we must be reasonable. A more compelling argument
related to wisdom of the crowds is an argument from the English philosopher John Stuart Mill. He argues that democracy
works so well because arguments are constantly being criticized
and the more people engaging in politics, the more diverse the
arguments the stronger the leading argument will be, as it has
proven to be stronger than the others.
Another argument for freedom is that one can’t complain about
a free decision. Let me illustrate this with an example.
Suppose we have a group of twenty people who live together
and person A proposes to play cards. I think we can all see that
so far everything is fair but what If person A had said “We’re all
going to play cards” and person B had consented to play and

after a while he would get bored and say “this is lame I hate you
guys” we would all see that something went wrong. Person B
had given his consent to play and therefore, because he can
make his own decisions, has no right to complain because he
did it to himself. If people choose to participate they cannot complain, if they don’t like it they can get out. No one is forcing you
to do so.
There is also another important example why freedom is important. In reflective equilibrium we all share an important moral
intuition Rawls argues. Suppose my father killed a man and the
D.A’s office would prosecute me because I am his son. We
would all see the ridiculousness of this, because I cannot possibly be held accountable for my actions as for the simple reason
I have no control over them. I cannot possibly be hold responsible for something I didn’t choose to do. We can only hold people responsible for their choices and not for the circumstances
because they are out of our control.
The American philosopher John Rawls argues that therefore
laws should be made behind a “the veil of ignorance”. Behind
the veil of ignorance you don’t know your circumstances so you
can’t favour you own. For example the fact that smart people
should earn more money would not fly. Intelligence is a circumstance, you never asked or chose for your own intelligence so
you cannot possibly argue you should profit from it. Two principles can be deduced from the “veil of ignorance”. The first being
that opportunities should be equal for all because you can’t possibly know what you’re going to become. Freedom and equality
are no opposites. The second principle or difference principle
argues that “social-economical inequalities are only justified
when they are in favour of the least gifted”. People behind the
veil of “ignorance” don’t know their talents so you would think
everybody would get an equal amount but of course, if you’re
one of the least gifted you wouldn’t mind if other got a bit more if
you would also get a bit more.

Conclusion: The future of Europe
If we think about the future of European project we have to recognize first that social cooperation is, contrary to Hobbes, not
only a result of rational calculation and self-interest. Social cooperation is part of our humanity and deeply rooted in our nature.
However as Rawls shows this social cooperation should always
be guided by the ideas of freedom and equality. People should
therefore regulate their social cooperation not by manipulation
but by reasoning focused on mutual understanding. Thereby
freeing one another from the force of circumstances. Despite
some difference with Rawls, Habermas shares the fundamentals of this project with Rawls. Respecting freedom and equality
means abstaining from force and power and focusing on mutual
understanding and agreement. It also means that we have to try
to surpass circumstance, including different nationalities. Where
Rawls argues for an overlapping consensus, Habermas proposes a more active approach: we should solve our differences
by continuously trying to understand each other through reasonable argumentation. Since Habermas powerful work on this subject he has been joined on this point of view by Sandel and
Nussbaum. The future of Europe is democratic, but hopefully
more a democracy of debate than self-interested negotiation.
Michiel Polder

Daniel C. Dennett

De Amerikaanse
filosoof Daniel C. Dennett (1942) behoort
tot de belangrijkste
denkers op het
gebied van bewustzijn, kunstmatige
intelligentie.
Hij is als hoogleraar
filosofie aan de Tufts
University verbonden.
Hij maakte naam met
zijn boek Het bewustzijn verklaard en
Darwins gevaarlijke
idee.
In Nederland brak hij
door met de VPROserie Een schitterend
ongeluk.
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De vrije wil is niet in gevaar
Daniel C. Dennett

Terwijl neurowetenschappers beweren dat onze
gedachten gestuurd worden door processen in
ons brein, omarmt de Amerikaanse topfilosoof Daniel C. Dennett een oude stelling van Erasmus: de
vrije wil bestaat. Dennett trekt een parallel tussen
neurowetenschap en theologie. In Erasmus´ tijd
beweerden de theologen dat God almachtig was,
en dus ook onze gedachten stuurde, nu zijn het
neurowetenschappers die een almachtig brein ontwaren onder ons schedeldak. Het theologische determinisme van Luther, waar Erasmus zich tegen
keerde, hebben we vervangen door een even dubieus neurologisch determinisme. Zolang de neurobiologie ons niet precies kan uitleggen hoe onze
hersenen werken en het bestaan van God niet is
bewezen, blijft de vrije wil – of die nou bestaat of
niet – volgens Dennett een nuttig begrip.

We maken ons er allemaal terecht druk om onze integriteit
als besluitvormers te bewaren zodat we verantwoordelijk
kunnen zijn voor de handelingen waar onze lichamen bij
betrokken zijn – in andere woorden, zodat we geen marionetten zijn, van wie de handelingen door een ander gestuurd worden. Veel filosofische gedachte-experimenten
over de vrije wil doen een beroep op zo’n marionettenspeler (of een boosaardige neurochirurg) die iemand gemanipuleerd heeft om zijn of haar bevelen uit te voeren. De
moraal van deze griezelige verhalen is vermoedelijk dat
zelfs als er geen echte marionettenspeler is, het feit dat
ons gedrag wordt veroorzaakt door verschillende omgevingsfactoren, na verwerking door ons zintuiglijke systeem
en hersenen, laat zien dat er net zo goed een marionettenspeler had kunnen zijn. (De omslagillustratie van Sam Harris’ boekje Free Will toont twee paar marionettentouwtjes.)
Maar deze gesuggereerde conclusie is duidelijk een non
sequitur. Wanneer de ‘beheersing’ door de omgeving via
jouw goedwerkende zintuiglijke systeem en niet-misleide
hersenen verloopt, is er niets om bang voor te zijn; in feite
is niets wenselijker dan dat de dingen en gebeurtenissen
om ons heen de oorzaak vormen voor correcte overtuigingen over die dingen en gebeurtenissen, op grond waarvan
we vervolgens het voor ons meest voordelige gedrag bepalen! Fotonen die van luchtgaten in het natte zand terugkaatsen in mijn ogen, zorgen ervoor dat ik mijn kokkelhark
en -mand pak en begin te graven. Als dit is wat beheersing

door mijn omgeving betekent, dan ben ik er helemaal voor.
En, zoals de meeste mensen, voel ik me niet bedreigd of
gemanipuleerd wanneer mijn vrienden me een overvloedige maaltijd voorzetten in de wetenschap dat ik de verleiding om te eten niet zal kunnen weerstaan.
(…)
Niets dat we te weten zijn gekomen dankzij de neurowetenschappen brengt deze vorm van vrije wil in gevaar. Inderdaad, we weten dat neurowetenschappers soms, onder bijzondere omstandigheden, kunnen ‘voorspellen’ welke ‘willekeurige’ keuze we enkele seconden later zullen
maken. Dit leidt tot de volgende praktische raad: speel
nooit om geld ‘steen, papier, schaar’ als je hoofd zich in
een fMRI-scanner bevindt!18 Het feit dat onze besluiten
gebeurtenissen in onze hersenen zijn, veroorzaakt door
eerdere gebeurtenissen in onze hersenen veroorzaakt
door nog weer eerdere gebeurtenissen, en zelfs het feit
dat deze causale ketens ‘in principe’ voorspelbaar zijn –
ook al zijn ze in de praktijk niet voorspelbaar, nog niet –
leidt domweg niet tot de gevolgtrekking dat de vrije wil een
illusie is, tenzij je vrije wil op zo’n manier definieert dat deze triviale conclusie automatisch volgt, in welk geval het
aan jou is om te laten zien waarom de vrije wil op deze
manier gedefinieerd van enig belang is voor wie dan ook,
afgezien van enkele zich vervelende theologen en filosofen. Nog een tripje over de vijfhonderd jaar oude brug: in
Erasmus’ tijd maakten theologen zich druk om de voorkennis van God, en Gods vermogen (als Hij wilde) de besluitvorming van Zijn schepselen te manipuleren.
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Hoe dit er in de praktijk zou uitzien, was uiteraard een mysterie, een handig mysterie dat theologen in staat stelde
allerlei subtiele onderscheiden aan te brengen die – zo
beweerden ze met een zekere mate van overtuiging – de
rol van de mens in het nemen van besluiten waarvoor hij
verantwoordelijkheid droeg, niet volledig onderuit haalde.
Die theologische luxe hebben we niet meer; we komen
steeds meer te weten over de neurale mechanismen die
ten grondslag liggen aan de menselijke besluitvorming, en
de standaarden voor wetenschappelijke bewijsvoering stellen aanzienlijk hogere eisen dan die voor theologische
redeneringen, waarvan de meeste regels ad hoc werden
bedacht. Als Luther beweerde dat God je wil beheerste,
was er gewoon geen manier om die bewering empirisch te
toetsen, wat Luthers bewering tegen falsificatie beschermde, maar het voor zijn aanhangers ook makkelijk maakte
om in te stemmen met zijn conclusie en ondertussen te
blijven geloven dat ze de baas waren over hun eigen wil.
Wie wist tenslotte hoe het daadwerkelijk zat? In scherp
contrast, als onze neurochirurg jou vertelt dat ze je wil beheerst, kun je haar bewering eenvoudig genoeg en onbetwistbaar weerleggen – als je je niet laat overdonderen
door de autoriteit van haar witte jas en glimmende uitrusting – en natuurlijk, als ze kon aantonen dat ze toch gelijk
had, moest je maar hopen dat je vrienden je uit haar klauwen zouden kunnen bevrijden. Maar totdat die voorstelbare, logisch mogelijke maar uitzonderlijk onwaarschijnlijke
staat van de neurotechnologie bereikt is, kun je er rustig
op vertrouwen dat jouw vrije wil in het geheel geen illusie
is.

Foto: Pavel Gregoric
In 2012 kende de Stichting Praemium Erasmianum de prestigieuze Erasmusprijs toe aan Daniel C. Dennett. De lezing die
Dennett bij deze gelegenheid uitsprak, is deze maand verschenen onder de titel Erasmus en het gelijk van de spindoctor.
(ISVW uitgevers, hardcover met goudopdruk). De tekst hierboven is een fragment uit deze tekst.
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Eten, we kunnen er niet genoeg van krijgen. We leven ervan, we hunkeren ernaar, jawel, we zijn er zelfs bang van, en
praten erover. Zoals in het programma
‘Filosofie op het menu’ georganiseerd
door de NRC Academie en de ISVW. Vijf
dagen - van 14 tot 18 oktober - luisterde een gemêleerd gezelschap van zo’n
dertig deelnemers naar filosofen en deskundigen die vertelden over ons voedsel
en alles wat daarmee te maken heeft.
Niet alleen de voordrachten waren van
hoog niveau, ook uit de kwaliteit van de
discussies bleek dat de meeste deelnemers ter zake kundig waren. En natuurlijk waren de gerechten, bereid door
Aart Krijt, chef-kok van de ISvW,
culinair verantwoord en van een
tongstrelende kwaliteit.

Filosofie
op het menu:
eten in

verwarring

eten in verwarring
Door: Paul Troost

E

en overzicht van wat er allemaal rond voedsel speelt, gaf filosofe en weekvoorzitter
Annette van der Elst. ‘Eten is genot van een specifiek karakter en is ingebed in een sociaal systeem
, gereguleerd door rituelen, verboden, geboden
en regels. Die bezweren ook de inherente angst.’
Het gaat niet alleen over de productie en herkomst van onze eetwaar, over de trends die ons
eetgedrag richting geven, maar ook om zingeving,
persoonlijke identiteit en omgang met personen
met wie we aan tafel gaan.

terse mens blijkbaar niet kan ontkomen.
Leef je in gezegende omstandigheden in een welvarend deel van de wereld, dan is verwarring onontkoombaar. Wat mag ik eten, wat moet ik
eten? Voldoe ik aan de norm, ben ik wel ‘authentiek’ zoals al die anderen die hetzelfde nastreven?
Holbewoonster in een grote stad
Of lap ik alle trends aan mijn laars, zoals filosofe en
‘holbewoonster’ Marianne van Dijk die blootsvoets
door Amsterdam loopt en een jaarlang met een

Gastro-anomie

paleodieet experimenteert? Ze vertelde erover en

Werd voedsel ooit voor eigen gebruik in eigen

liet de deelnemers aan Filosofie op het menu in

omgeving verbouwd, langzaam maar zeker werd

opperste verbazing, misschien wel vertwijfeling,

eetwaar vermarkt waarbij winstmaximalisatie en

achter. Maar enkele uren later is het contrast

doelrationalisatie (Max Weber) de overhand kre-

groot als een bourgondische maaltijd wordt op-

gen. Het productieproces werd rationeel, techno-

gediend en de zalm en het speenvarken de eters

logisch en beheersbaar, de productie massaal,

met een doodse blik aanstaren als ze zonder me-

de smaak werd mondiaal en producten zijn te-

dedogen worden gevild en verorberd. Niemand

genwoordig onafhankelijk van het seizoen ver-

kan ontkennen dat hij weet wat hij eet.

krijgbaar. De regels van weleer zijn verdwenen:
gastro-anomie is het resultaat waaraan de wes32

Uiteenlopende visies

Korthals ethische invalshoek wordt nog eens aangescherpt door prof. Jozef

Netelige ethische kwesties zijn bij een copieuze maaltijd en een goed glas wijn

Keulartz die stelt dat we voldoende eten voor de gehele wereldbevolking pro-

meestal niet aan de orde, maar de ochtend na het diner is het goed raak. De

duceren, maar dat we slordig met ons surplus aan voedsel omgaan, terwijl we

vragen die prof. Michiel Korthals zijn toehoorders in welluidende bewoordin-

ook nog eens de aarde met onze technologische landbouw uitputten. Klein-

gen voorlegt, zetten aan het denken. Wat moet je eten als je rechtvaardigheid

schaligheid en ecologische landbouw dragen volgens hem bij tot een oplos-

nastreeft, kun je de productie van voedsel uitbesteden aan bedrijven in verre

sing. Hij zet zich daarbij af tegen Louise Fresco, hoogleraar aan de UvA

landen? vraagt Korthals zich af.

met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, die juist in moderne technologische toepassingen van
productie gelooft om de groeiende vraag naar voedsel te stillen. Want moeten
wij de bewoners van opkomende wereldmachten als India en Brazilië hun fel
begeerde biefstukje en entrecote ontzeggen? Keulartz daarentegen waarschuwt voor de gevolgen van Fresco’s ideeën, onder andere voor het ongebreidelde gebruik van onnatuurlijke hulpmiddelen die de grond vergiftigen. Hij
laat een film over Rachel Carlson zien die eind jaren vijftig van de vorige eeuw
al de desastreuze gevolgen van het overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen aantoonde.

Een politiek programma
‘Is de moderne mens dan grondeloos en van god los, zoals Nietzsche beweert?’ Met deze vraag benadrukte publicist Jan-Hendrik Bakker de wijsgerige dimensie van onze omgang met voedsel. Zijn ontworteling en onthechting
de grondoorzaken van onze vervreemding van de natuur en proppen we ons
daarom zonder al te veel nadenken vol met van alles en nog wat? Voedsel,
grond en gemeenschap hangen meer met elkaar samen dan de moderne
mens wil zien. ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’, brengt hij ons in herinnering.
Met zijn lezing zet Floris van den Berg, auteur van het onlangs verschenen
Filosofie op het menu, fotografie Paul Troost

boek De vrolijke veganist, Bakkers wijsgerige exercitie voort. Van den Berg is
een filosoof die wil leven naar zijn ideeën. Als veganist consumeert hij geen

’s Avonds pakt Korthals het thema wat luchtiger aan. Samen met sopraan Rei-

dierlijke voedingsmiddelen en draagt hij geen kleding waarvoor dierlijke produc-

na Boelens en pianist Vaughan Schlepp belicht hij met onder meer composi-

ten gebruikt zijn. Een tegendraadse levensopvattingen die consequenties

ties van Bernstein en liederen uit Don Giovanni de rol die eten in de muziek

heeft. Zijn kinderen bijvoorbeeld kregen tot voor kort geen bezoek van vriend-

speelt.

jes, want bij de Van den Bergjes houden ze er vreemde opvattingen op na.

Geen chips of pikante frikadellen bij een kinderfeestje. Een bewijs dat voedselgebruik

beeld op etiketten te wijzen op de echtheid en natuurlijke bereidingswijze van het pro-

ook een sociale dimensie kent. Een andere consequenties is dat Van den Berg de Par-

duct . Maarten Doorman, hoogleraar wijsbegeerte in Maastricht en Amsterdam en

tij van de Dieren met raad en daad ondersteunt. Uit zijn betoog bleek dat een duidelijk

auteur van onder andere Rousseau en ik, richt zijn pijlen op het begrip authenticiteit,

politiek programma ten grondslag aan de PvdD ligt, want het uitbannen van eten op

want dat willen we toch allemaal: onszelf zijn, een originele leefstijl, echt eten zoals

basis van vooral vlees heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. De

oma dat maakte, en authentieke drankjes zonder chemische toevoegingen? Door-

PvdD is de enige partij met een langetermijnvisie, weet Van den Berg met zekerheid.

man was kritisch door te stellen dat we het verleden absoluut niet moeten romantise-

Hij liet zijn publiek in verwarring en met heel veel vragen achter. Veel tijd om die te be-

ren, want zo goed hadden ze het vroeger nou ook weer niet, maar dat we het goede

antwoorden kregen de bezoekers niet, want de jongste imker (11) van Nederland zat

van vroeger op zijn waarde moeten schatten. Aan de moderne mens de taak te filoso-

met zijn moeder al klaar om ons te vertellen wat het is om imker te zijn, welke oplei-

feren over wat dat dan mag zijn.

ding daarvoor nodig is en hoe hij op het landgoed van ISvW de bijenkasten verzorgt.

Aansluitend gaf Erno Eskens, filosoof en programmadirecteur van de ISVW, direct
het goede voorbeeld door een methode te presenteren die door menigeen niet geschuwd wordt. Met de uitspraak van de Romein Plinius de Oudere ‘in vino veritas’, in
de wijn schuilt de waarheid, en met een glaasje erbij maakte hij een reis door de geschiedenis waarbij hij waarheid en wijn tot genoegen van zijn toehoorders met elkaar
in verband bracht. Aardige bijkomstigheid was dat de oude Romeinse moralist Plinius
het overdreven luxe leven van zijn tijdgenoten fel bekritiseerde en ook weinig waardering kon opbrengen voor de respectloze manier waarmee zijn tijdgenoten met de aarde omgingen. Wat dat betreft zou Plinius een gewaardeerde spreker bij Filosofie op
het menu geweest zijn.

Proeven met alle zintuigen
De gasten werden de laatste ochtend van de eetweek bij een smaakworkshop nog
verrast met een tafel vol vreemde gerechten en kleurrijke hapjes, soms onsmakelijk
Een goed filosoof is veganist, betoogt de Utrechtse Floris van den Berg. Het is namelijk irrationeel om
vlees te eten, omdat dit leed toebrengt aan dieren, het milieu verziekt en ook de eigen gezondheid
aantast. Bovendien is er geen enkele deugdelijk argument te geven om wél vlees of zuivelproducten
te eten. Floris van den Berg publiceerde deze maand het boek De vrolijke veganist.

opgemaakt als een bruin menselijk uitwerpsel. Bestaat er een verband tussen smaak
en opmaak van een gerecht? Spelen niet al onze zintuigen een rol bij ons eetgedrag?
Het zijn toch onze supermarkten die zogenaamde misvormde paprika’s en komkom-

’s Avonds bij het diner maken de eters kennis met milieuverantwoorde voeding van

mers als onverkoopbaar weggooien? ‘Wat is goed eten?’ vroeg Annette van der Elst

onder anderen Lisette Kreicher. Het is even wennen aan zeewier en de vegaburger,

tot slot aan haar gehoor. ‘Hebben we de vragen waarmee we vijf dagen geleden be-

maar ze smaken uitstekend.

gonnen beantwoord?’ Zeker niet, daarvoor is de kwestie te gecompliceerd. Hooguit
zijn de vele aspecten van het probleem, dikwijls op een smakelijke en gevarieerde ma-

Authentiek: dat moeten we zijn

nier, toegelicht en uitgediept. Met nog meer vragen dan bij binnenkomst, daar moes-

Dat de consument vermoedt dat er iets mis is met ons voedsel, weten producenten

ten de deelnemers aan Filosofie op het menu het meedoen. En met een hoop verwar-

ervan maar al te goed. Met reclame spelen ze graag in op onze twijfel door bijvoor-

ring, naar goed filosofisch gebruik.t
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boekbesprekingen, redactie Paul Troost

Signalement

Huibrecht Bos tijdensj de presentatie van Wijsheid in bedrijf.

Koop geen managementboeken...
Door: Thomas Heij
‘Koop geen boeken met de woorden ‘leiderschap’ of ‘management’ in de titel,’ stelt internetondernemer
Huibrecht Bos. Managementboeken presenteren namelijk pasklare succesformules waar we eigenlijk niet
op zitten te wachten. Op de boekpresentatie van Wijsheid in bedrijf bij de ISVW betoogde hij tegen dit
soort boeken.

Management is de dingen goed doen.
Leiderschap is de goede dingen doen.
Peter F. Druckere.

Voor inspiratie kunnen managers veel beter te rade gaan bij de verschillende wijsheidtradities. Het Hindoeïsme, Christendom, Humanisme, Jodendom, Boeddhisme, Confucianisme en Soefisme bieden inzichten die zinnig zijn voor het bedrijfsleven. Deze tradities hebben eeuwenlang en in verschillende culturen
mensen in beweging gezet en geïnspireerd. Ontdaan van dogma’s bieden de verhalen uit de wijsheidtradities ook vandaag de dag inzichten in het nemen dilemma’s.
Ieder hoofdstuk in Wijsheid in Bedrijf is geschreven door een expert op het gebied van een wijsheidtraditie en de toepassing ervan in het bedrijfsleven. Wat betekent het existentialisme van Camus bijvoorbeeld
voor menselijke waardigheid in een organisatie? En wat kunnen we leren van een absurde organisatie?
Waarom is management meer praktisch als het geïnspireerd op Chinese filosofie in plaats van Westerse
wetenschap? Op deze vragen en andere vraagstukken rond innovatie, duurzaamheid en verbindend leiderschap biedt Wijsheid in Bedrijf een antwoord. Allemaal met het oog op het nemen van wijze besluiten.

Achterflappen

Signalement

Govert den Hartogh e.a.
Wijsgerige ethiek. Hoofdvragen, discussies en inzichten.
Budel: Damon. 2013
Ethiek is een wijsgerige discipline
waarin de systematische normatieve
reflectie op ons praktische leven centraal staat. Hoe dienen we met elkaar
om te gaan? Wat is een zinvolle manier van leven? Welke waarden moeten we in onze samenleving hoog houden? Wat is juist en wat is niet juist?
Wat mag wel en wat mag niet?
Hierover nadenken is niet eenvoudig. De antwoorden die we geven,
hebben een groot gewicht, maar de middelen die we hebben om tot
zorgvuldige antwoorden te komen zijn beperkt. Ethiek heeft geen
formele methoden om iets te bewijzen zoals de wiskunde. Het enige
wat in de ethiek telt, is het gewicht van de argumenten die men gebruikt en de mate van verheldering die men weet te scheppen door
begrippen te analyseren, vooronderstellingen uit te leggen en systeem aan te brengen in een veelheid van overtuigingen.
Ethiek is een argumentatievak. Geen argumentatie in de zin van
een debating-wedstrijd of een kritiekloze uitwisseling van opvattingen, maar een serieuze zoektocht naar welonderbouwde antwoorden. Daarbij kunnen we putten uit het gedachtegoed van grote denkers en ons licht opsteken bij de hedendaagse discussies in de filosofische vakliteratuur.
In Wijsgerige ethiek. Hoofdvragen, discussies en inzichten vatten
drie oud-hoogleraren ethiek hun vak op hoofdpunten samen. Zij
baseren zich op jarenlang onderzoek en presenteren de laatste wetenschappelijke inzichten, maar ze vermijden filosofische geheimtaal
en onnodig vakjargon. Govert den Hartogh, Frans Jacobs en Theo
van Willigenburg bieden een kritische bespreking van de belangrijkste ethische theorieën, zonder dat zij een keuze maken voor of tegen een bepaalde theoretische invalshoek. De lezer wordt uitgenodigd om zelf te denken en een beredeneerde afweging te maken.

F.L van Holthoon.
Terug naar de Verlichting. Damon. 2013
De auteur neemt de lezer
mee terug naar de Verlichting van de achttiende
eeuw. Daarvoor is het
noodzakelijk oog te krijgen
voor wat de motieven van
de Verlichtingsdenkers
werkelijk waren en wat de
begrippen die zij hanteerden destijds betekenden. Dat is noodzakelijk want het
beeld dat wij van de Verlichting hebben, is achteraf
sterk ingekleurd door de negentiende eeuw. Het werd
onder meer vermengd met moderne democratische
idealen en met ideologieën van de maatschappelijke
maakbaarheid en vooruitgang.
In zijn hoofdstukken belicht Holthoon meerdere aspecten van wat de Verlichtingsdenkers bewoog. Lezing en
interpretatie van de teksten van de Verlichtingsfilosofen
zelf vormen daarbij telkens het vertrekpunt. Zo worden
ideeën van denkers als Rousseau, Montesquieu en
Hume van oude vernislagen ontdaan. Ook onderzoekt
de auteur in hoeverre Markies de Sade als een vertegenwoordiger van de Verlichting beschouwd mag worden.
Dit opgefriste beeld van de Verlichting daagt vervolgens
uit tot een nieuwe confrontatie met de grote politieke,
economische maar ook morele vragen waar wij in onze
tijd voor staan. Daartoe levert de auteur tot slot enige
aanzetten.
F.L. van Holthoon (1934) ) is emeritus hoogleraar Amerikanistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en actief lid
van de internationale Hume Society.

Albert Camus. De mythe
van Sisyphus. Een essay
over het absurde. Vertaling
C.N. Lijsen. Uitgeverij IJzer, 2013
‘Er bestaat maar één ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord.’ Met
de eerste zin van de essaybundel
De mythe van Sisyphus pakt Albert Camus de lezer direct bij de
strot. Zijn woorden dwingen om door
te lezen, want het gaat over de zin van ons bestaan. Doe ik
mee of kap ik ermee? Dit is dé kwestie waar het volgens Camus om gaat, al het andere behoort volgens de Franse filosoof
en romancier tot een lagere orde en is niet meer dan spel.
100 jaar geleden, om precies te zijn op 7 november 1913,
werd Albert Camus in Frans Algerije geboren. Hij overleed in
1960. Zijn geboortedag is voor uitgeverij IJzer aanleiding een
parel uit Camus’ werk opnieuw in vertaling uit te geven, De
mythe van Sisyphus, een essay over het absurde (1942).
De mythe van Sisyphus begint met de ervaring van het absurde. ‘Het absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens die
vraagt, en de wereld die op een onredelijke wijze zwijgt.’ De
vraag naar de zin van het bestaan kan ieder willekeurig mens
op elke willekeurige straathoek overvallen. Dit gevoel van absurditeit hangt nauw samen met de onvermijdelijkheid van
onze dood. Wij verlangen duidelijkheid omtrent ons bestaan
hier op aarde, maar deze duidelijkheid wordt ons niet gegeven.
Camus stelt dat wij onze sterfelijkheid bewust moeten beleven
en de absurditeit van ons bestaan moeten aanvaarden. De
levenshouding die Camus bepleit is die van vrijheid, bewust
leven en revolte. Ondanks de zinloosheid moeten we de aarde
trouw blijven en vanwege die trouw solidariteit en gerechtigheid praktiseren.
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programma 2013 - 2014

ISVW-kalender

december 2013
13/14

Wat is liefde? De antwoorden van de literatuur en filosofie

16

Van Mozes tot Mussar:een Joodse visie op persoonlijk meesterschap

27/30

Levinas: een beeld van de mens

27/30

NRC-academie: wat mag ik hopen?

27/29

Oud en nieuw denken.Sokratisch gesprek

29

Oudejaarsconference, Humor om te lachen

januari 2014
4/5

Start Basisopleiding filosofie en gezondheidszorg

4/5

Denken over ziekte

4/5

Start Basisopleiding Chinese filosofie

4/5

Leraar van tienduizend generaties:Confucius en zijn volgelingen

5

Filosoferen met kinderen

6/7

Start beroepsopleiding Kunst van het vragen stellen

11/12

Het schone;esthetica

15 t/m 17

Games of late Modernity:Johan Huizinga’s Homo Ludens

18/19

Start basisopleiding Religie en Filosofie

18/19

Actualiteit van het schone

18/19

Religie in de 21ste eeuw. Hoe denken filosofen daar nu over?

20

Zinvol organiseren met Albert Camus

20/21

Start Beroepsopleiding moreel beraad

21/22

Training in Helder Denken.Argumentenfabriek & Denkacademie

24/25

Oorlog en vrede in literatuur en filosofie

25

Kennismaking met Amartya Sen

25/26

Start Basisopleiding ethiek
klik hier voor meer informatie

april 2014

februari 2014
1/2

De hoogste goedheid is als water:de levensfilosofie van het taoïsme

6

Radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties

1/2

Praten over ziekte;concepten in de gezondheidszorg

12/13

De deontologische ethiek van Kant

9

Sokratische gespreksvoering en sokratische cafés

12/13

De eeuw van China? Moderne denkers

9

Open dag

18 t/m 21

G8 filosofentop (afterparty)

10/11

Kunst van het vragenstellen

28 /2 mei

NRC-academie Cultuurgeschiedenis

15/16

Verdieping:Zelfkennis geeft zelfvertrouwen

28 /2 mei

NRC-academie:Wat is liefde?

17/21

NRC-academie:Het onbegrepen heelal in met Govert Schilling

17/21

Nieuwe filosofische idealen

21/22

Het literaire en filosofische mensbeeld

22

Filosofisch café:Pioniers in de praktische filosofie

22/23

Het menselijke;van filosofische antropologie naar neurofilosofie

maart 2014

mei 2014
3/4

Over het einde van de kunst

4

Filosoferen met jongeren in lager en middelbaar beroepsonderwijs

10/11

De symbolen uit de godsdienstfilosofie

10/11

De consequentialistische ethiek van J.S.Mill

17/18

De aarde in je handpalm.China en de wereldfilosofie

17/18

Reframing met Karim Benammar:Werk

17/18

Verdieping:wat wil je nu werkelijk zelf?

24/25

Wat is de oorsprong van bewustzijn?

24/25

Filosofie en de kunst van het boogschieten

1/2

Ziel,geest,bewustzijn

1/2

Het landschap van religie en filosofie

1/2

Kom je Boeddha tegen? Dood hem! Paradoxen van het chanboeddhisme

1/2

Ethische kwesties in de gezondheidszorg

8/9

Over het sublieme in de kunst

8/9

De ethiek van blijmoedigheid van Spinoza

8/9

Reframing met Karim Benammar:Onderwijs

1

Ethisch stappenplan en morele dilemma training

14/15

De tijd in literatuur en filosofie

14/15

Godsdienst en rituelen

16

De filosofische praktijk

21/22

Verdieping:Spinoza in bedrijf,van passief naar actief

17/18

Kunst van het vragen stellen

21/22

Speciale thema’s rond bewustzijn

21/22

Nationale Filosofie Olympiade

21/22

De metafysische ethiek van Emmanuel Levinas

22/23

Wat is bewustzijn?

9

Start ISVW-summerschools

29/30

Morele ontwikkeling vraagt doordachte oefening

12/13

Verdieping:levenskunst in de 21ste e eeuw

29/30

Existentiële vragen rond ziekte

12/13

Speciale thema’s rond bewustzijn

29/30

Verdieping:Ken je eigen gedachten

29/30

Geschiedenis van de godsdienstfilosofie

juni/juli 2014

klik hier voor meer informatie

basisopleiding

uitgelicht Jan Flameling

Basisopleidingen

Ethiek, informatie over de

Jan Flameling geeft informatie over de basisopleiding Ethiek.

Over de basisopleiding Ethiek
Ethiek lijkt een vakgebied waarmee alleen beroepsfilosofen te maken hebben. Maar mensen die geen filosofie aan een universiteit gestudeerd hebben, hebben ook maar al te
vaak met ethische kwesties te maken. We oordelen elke dag over goed en kwaad, van
ons wordt verwacht mee te denken over een medische ingreep, over leven en dood of
over ontslag van personeel.
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Dilemma’s te over, ze vormen een essentieel aspect van ons leven. We ontdekken dat het bijzonder moeilijk is om een gefundeerd oordeel over een bepaalde
kwestie te formuleren. De vraag is dan: hoe moet ik moreel verantwoord handelen?
Zelf denken over ethisch handelen
Vanaf de Griekse oudheid hebben filosofen zich beziggehouden met ethische
richtlijnen voor menselijk handelen. Aristoteles formuleerde zijn deugdenethiek,
Immanuel Kant een plichtethiek, John Stuart Mill verdedigde een utilitaristisch
standpunt, Spinoza de ethiek van blijmoedigheid en voor Emmanuel Levinas
staat de ander centraal. De opvattingen van deze vijf wijsgeren komen aan de
orde in deze basisopleiding Ethiek die docent Jan Flameling verzorgt. In vijf
weekenden bestuderen de cursisten de ideeën en het begrippenkader van de
genoemde filosofen. Bovendien onderzoeken ze aan de hand van casuïstiek
de bruikbaarheid van de verschillende benaderingen, zodat de opleiding niet
louter theoretisch is, maar ook handvatten voor morele kwesties in het dagelijks leven biedt. De basisopleiding vormt ook een goede vooropleiding voor de
Beroepsopleiding Moreel Beraad die u ook aan de ISVW kunt volgen.
Programma:
Zaterdag 25 en zondag 26 januari 2014: de eudaimonistische ethiek van Aristoteles
Zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014: de ethiek van blijmoedigheid van Spinoza
Zaterdag 12 en zondag 13 april 2014: de deontologische ethiek van Immanuel Kant
Zaterdag 10 en zondag 11 mei 2014: de consequentialistische ethiek van John Stuart Mill
Zaterdag 21 en zondag 22 juni 2014: de metafysische ethiek van Emmanuel Levinas
Meer informatie over de opleiding vindt u op de ISVW website.
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ISVW-opleidingen

Basisopleidingen bronnen van de filosofie

Filosofie in de Praktijk

Basisopleiding Ethiek

Esthetica en Kunstfilosofie

Oosterse Filosofie

Systematiek van de Filosofie

Beroepopleiding
Filosoferen met Kinderen
en Jongeren

Beroepopleiding
Moreel Beraad

Beroepopleiding Visie
ontwikkeling

Beroepsopleidingen filosofie

Beroepopleiding
Filosofisch Practicus

Beroepopleiding
Sokratisch Gespreksleider
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