Voorwoord

In i-Filosofie #5 aandacht voor de Verlichting, voor Bert Keizer en René Gude over
de naderende dood. Verder Marli Huijer over Discipline, overleven in overvloed, de
column van Jan Bransen, een archiefopname van Samuel IJsseling en meer.
Met i-Filosofie gaat het overigens prima. Steeds meer mensen weten de weg naar het tijdschrift te vinden. Het tijdschrift is inmiddels zo gegroeid dat het tijd is voor een hoofdredacteur die wat meer tijd en liefde in het blad kan stoppen. Marlou van Paridon combineert filosofische kennis met journalistieke vaardigheden en het hoofdredacteurschap is vanaf heden bij
haar in goede handen. Ikzelf leg mij verder toe op mijn rol als uitgever. Natuurlijk blijf ik ook
boeken recenseren en stukken schrijven want, ja, de filosofie gaat mij aan het hart.

Erno Eskens, hoofdredacteur
Foto: i-Publishing, Landgoed ISVW
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Faits

Divers

Plato gedigitaliseerd
Door Thomas Heij

De Bodleian Library en de bibliotheek van
het Vaticaan digitaliseren 1,5 miljoen pagina’s van originele Hebreeuwse en Griekse
manuscripten en incunabelen (boeken gedrukt in de 15e eeuw). Onder de 5000 banden van het Vaticaan bevinden zich teksten
van Homerus, Sophocles en Plato.
Sinds 2012 werken beide bibliotheken aan
het Polonsky Foundation Digitization Project. Voor dit vierjarig project werd meer
dan 2,3 miljoen euro uitgetrokken. Met verschillende camera’s worden haarscherpe
foto’s gemaakt van de eeuwenoude teksten. De eerste teksten zijn inmiddels gratis
toegankelijk via de Bodleian website. t

Timothy Janz over het belang van het digitaliseren
van de teksten
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Gratie voor Alan Turing
Door Marit Pepplinkhuizen

Koningin Elizabeth heeft de beroemde Britse wiskundige
Alan Turing postuum gratie verleend. Turing werd in 1952
veroordeeld voor homoseksualiteit. Dankzij deze gratie heeft
hij eindelijk eerherstel gekregen. Turing pleegde in 1954 zelfmoord.
Turing heeft veel voor de wetenschap betekend, maar wellicht het bekendst is hij vanwege zijn werk als codekraker. Hij
was de man achter het kraken van de Enigmacode, de code
die door de nazi’s bij hun militaire communicatie werd gebruikt. Hierdoor konden de geallieerden de nazi’s dikwijls te
slim af zijn.
Binnen de filosofie is Turing vooral bekend door de Turingtest. De test bestaat uit drie kamers, een met een mens-ondervrager, een met een mens die de vragen beantwoordt, en
een met een computer die op de vragen reageert. Als de ondervrager het verschil tussen de mens en de computer niet
kan vaststellen, kunnen we volgens Turing computers als
intelligent beschouwen.
John Searle heeft later geprobeerd de Turingtest met het
experiment van de Chinese kamer te weerleggen. Hij wilde
daarmee bewijzen dat een computer nooit iets echt zal begrijpen. Ook Daniel Dennett heeft zich met de problematiek beziggehouden. Lees meer over de Chinese kamer en over
Dennett in de recensie van Dennetts boek Gereedschapskist
voor het Denken elders in deze editie van i-Filosofie. t
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20 beste ideeën app
Door Thomas Heij

Onze collega’s van Filosofie Magazine lanceerden onlangs de
mooie app ‘20 beste ideeën van de filosofie’. In deze app vindt u de
belangrijkste ideeën van Aristoteles tot Baudrillard, en van Ockham
tot Zizek. De app is niet alleen prachtig vormgegeven, maar ook
inhoudelijk interessant.
Bij ieder idee staat een inleidende tekst en daaronder twee
artikelen uit Filosofie Magazine over het betreffende idee.
Toonaangevende filosofen geven in die artikelen hun visie op het
idee. Bij ‘scheiding lichaam ziel’ van Descartes pleit bijvoorbeeld
Bert Keizer – die u in dit nummer van i-Filosofie in gesprek ziet met
René Gude – voor het bestaan van de ziel bij het idee van
Descartes.
De ideeën zijn ingedeeld in vier categorieën: In wat voor wereld
leven we?; Wat kan ik weten?; Wat moet ik doen? en Hoe kunnen
we samenleving. Hebt u altijd al een begrijpelijke samenvatting van
Kants Categorische imperatief willen lezen, of wilt u weten hoe de
smartphone onze wereld heeft veranderd? Download dan deze app
voor de iPad in de Appstore. t
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‘

Discipline

strookt niet met
de vrijheid die
we ons sinds de
jaren zestig
toegeëigend

’

hebben

Ritme is vrijheid

en discipline ineen

Door: Paul Troost

Op een ochtend ontwaakte Marli Huĳer
met in haar hoofd de eerste zin van het
boek dat ze wilde schrĳven: ritme is vrĳheid en discipline ineen. Haar eerder gepubliceerde boek Ritme op zoek naar een
terugkerende tijd had bĳ lezers de nodige
vragen over de verhouding tussen vrĳheid
en discipline opgeroepen. Voor Huĳer, arts
en filosoof, was dat een mooie aanleiding
om door te denken over haar proefschrift
De kunst gewoon te leven, aids en de bestaansesthetiek van Foucault (1996).

Paul Troost, Marli Huijer en Edu van de Walle.

Walle, directeur van het EuroCollege Hogeschool en EuroCollege Management School.
Voor Van de Walle is discipline een must om in
het leven iets te bereiken. Het onderwijs onderschat volgens hem het belang van discipline,
terwijl zijn particuliere opleiding juist de noodzaak van discipline benadrukt.

‘Ik ben een fan van Foucault, maar we leven
inmiddels veertig jaar na zijn spraakmakende
boek Discipline, toezicht en straf en misschien
is het goed mijn visie eens kritisch te bekijken.’
Het resultaat Discipline, overleven in overvloed
leidde tot een e-maildiscussie met Edu van de
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De verleiding is tegenwoordig overal aanwezig en het vraagt wat van
ons om de rug recht te houden. ‘Disciplinering zit niet in jezelf’, vindt
Huijer.’Dat moet je leren, ook van anderen,’ Ze wijst op het monumentale werk Het civilisatieproces van de socioloog Norbert Elias die het belang van de omgeving daarbij aantoont. Tot die omgeving behoort volgens Huijer ook de techniek die met onder meer apps kan helpen om
ons leven planmatig te ordenen.
Eigentĳdse zelfdiscipline

Videogesprek met Marli Huijer en Edu van de Walle | Paul Troost

Onzichtbare sturing
Met discipline hebben wij Nederlanders niet zoveel. We associëren het
begrip met de kaderdiscipline van onze oosterburen die in de Tweede
Wereldoorlog tot zo veel ellende heeft geleid. Discipline strookt ook
niet met de vrijheid die we ons sinds de jaren zestig toegeëigend hebben. Onze afkeer werd nog eens versterkt door de Franse filosoof Michel Foucault die ons in 1975 met zijn doorwrochte studie over discipline wreed de ogen opende: onze hele samenleving is doordrenkt van
discipline die onzichtbaar ons leven vorm geeft. Volgens Foucault moeten we onze vrijheid dan ook met de nodige scepsis bekijken.

Van de Walle kan zich daarin vinden, althans in de rol van de menselijke omgeving. ‘Het EuroCollege biedt studenten een duidelijke structuur van hard werken, lange dagen en presteren. Daaraan moeten onze
studenten zich onderwerpen. Ons beroepsonderwijs kent leermeesters
die hun sporen in het bedrijfsleven verdiend hebben en weten wat zich
daar afspeelt.’ Hij legt ook de nadruk op rolmodellen die zijn studenten
moeten inspireren.
Marli Huijer vreest dat de aanpak van het EuroCollege tot te veel gehoorzaamheid leidt en ziet meer in individuen die zelf hun mogelijkheden verkennen en samen met anderen en met behulp van eigentijdse
middelen zichzelf in een voortdurend veranderende samenleving leren
aanpassen. t

Verleiding
In haar boek gaat Marli Huijer verder dan Foucault door de overvloed
die we in de Westerse samenleving kennen bij de discussie te betrekken. Die overvloed is meer dan het gevarieerde aanbod van ontelbare
consumptiegoederen dat tot ongewenste gevolgen als obesitas kan
leiden, maar omvat ook immateriële zaken als de mogelijkheid all over
the world via internet relaties aan te gaan.
Edu van de Walle, directeur Eurocollege Hogeschool - Management School

Frans Jacobs

in gesprek met

Frans Jacobs is
emeritus hoogleraar
wijsgerige ethiek aan
de Universiteit van
Amsterdam en emeritus hoogleraar in de
wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates aan de
Universiteit Leiden.
Hij is voorzitter van
het Curatorium van
de ISVW en verzorgt
cursussen op het
raakvlak van ethiek,
rechtsfilosofie,
wijsgerige antropologie en literatuur.

Foto: i-Filosofie

In gesprek met Frans Jacobs over liefde
Paula Rehwinkel
Nu hij met emeritaat is, houdt Frans Jacobs zich
alleen nog maar bezig met onderwerpen die hij
echt interessant en leuk vindt. In de komende edities van i-Filosofie schenken we regelmatig aandacht aan de onderwerpen die hem bezighouden.
Een van die onderwerpen is de liefde. We hebben er
allemaal mee te maken, maar de aard van liefde is
moeilijk te doorgronden. Hoe rationeel is liefde eigenlijk? Waarom houden we van iemand? In zijn tekst Liefde en vriendschap exploreert Frans Jacobs een aantal
theorieën en verbindt daaraan zijn eigen conclusies.
Eerder schreef hij het boek Een filosofie van emotie en
verlangen (uitgeverij Nieuwezijds, 2008). De tekst Liefde en vriendschap, een bijdrage aan een educatieve
bundel die nog bij uitgeverij Boom moet verschijnen,
gaat specifiek in op de eigenschappentheorie van Simon Keller en de warepersoons-theorie.
In het gesprek gaan we niet specifiek in op die theorieën,
maar praten we meer associatief over liefde, losjes gebaseerd op zijn tekst, waarvan hier een kort fragment volgt.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt en het zit ons
misschien nog steeds dwars: je bent een tijdje met iemand opgetrokken in de hoop dat er een relatie aan het ontstaan is,
maar op een kwade dag laat ze je weten dat ze niet genoeg
van je houdt om je diepste wensen, die ze overigens respecteert, te honoreren. Maar ze wil je dolgraag als een goede
vriend blijven ontmoeten en hoopt dat je daartoe bereid bent.
Als je dan zo onverstandig bent om te vragen waarom je niet
geschikt bent als liefdespartner, maar wel als een goede vriend,
komen er louter onbevredigende verklaringen. Ze ontkent niet
dat je intelligent bent en geestig (daarom wil ze je niet als vriend
verliezen), maar dat is niet genoeg: er ontbreekt iets aan jou
waardoor ze niet helemaal aan jou verslingerd is geraakt. Op
de vraag wat dat dan wel is, volgt geen toereikend ant-

woord; misschien was het met jou te weinig spannend?,
oppert ze na enig peinzen. Als ze op een nog kwadere
dag met een andere geliefde op de proppen komt, is je
verbazing groot: is ze gek geworden om het aan te leggen
met iemand die geen spoor vertoont van intelligentie en
humor? Als je haar vraagt wat ze in hem ziet (jullie zijn
immers goede vrienden gebleven), beweert ze dat X best
ook intelligent is en geestig, en dat ze zich bij hem helemaal veilig voelt. Op de tegenwerping dat iemand bij wie
ze zich helemaal veilig voelt, toch niet spannend kan zijn,
en dat het ontbreken van spanning de reden was dat ze
met jou brak, staat ze met haar mond vol tanden. Ze houdt
gewoon meer van hem dan van jou. Op grond waarvan?
Dat voelt ze zo; ze kan het niet goed verwoorden.t
Fragment: LIEFDE EN VRIENDSCHAP Frans Jacobs
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De Verlichting:
kraamkamer of
ondergang?

ISVW
filosofisch
café

vlnr: Frits van Holthoon, Jan Wim Buisman, Jabik Veenbaas en Andreas Kinneging in debat.

De Verlichting: kraamkamer of ondergang?
Door Marit Pepplinkhuizen
De laatste maanden kwamen er opvallend veel boeken uit over de
Verlichting. Hume-vertaler Frits van Holthoon schreef Terug naar
de Verlichting. Kant-vertaler Jabik Veenbaas schreef De Verlichting
als Kraamkamer en docent Geschiedenis van het Christendom Jan
Wim Buisman bracht met zijn collega’s Verlichting in Nederland uit.
De boeken schetsen een nogal verschillend beeld van de Verlichting, maar over één ding blijken de auteurs, onder leiding van
rechtsfilosoof Andreas Kinneging bijeen in de Internationale
School voor Wijsbegeerte, het met elkaar eens. De Verlichting is
niet ‘de eeuw van de rede’.

DE VERLICHTING SPREEKT TOT DE VERBEELDING. HET IS DE TIJD VAN SALONS, VAN DE
VRIJHEID VAN MENINGSUITING, VAN DE OPKOMENDE WETENSCHAPPEN, MAAR WELLICHT
OOK DE TIJD WAARIN HET ‘VERLICHTINGSFUNDAMENTALISME’ IS GEBOREN EN WE ‘VAN
GOD LOS’ ZIJN GERAAKT? EEN GESPREK TUSSEN DRIE AUTEURS VAN VERLICHTINGSBOEKEN EN VERMAARD CRITICUS VAN DE VERLICHTING, ANDREAS KINNEGING.

Volgens Jabik Veenbaas kenmerkt de Verlichting zich door een
‘sceptische impasse’. De Verlichtingsdenkers beseﬀen dat het rationele denken, ondanks de succesvolle opkomst van de wetenschappen, uiteindelijk niet alle antwoorden kan bieden. De Verlichtingsdenkers werden gekweld door intense twijfels. Neem Descartes, die een experiment ondernam om alles te betwijfelen. Weliswaar wijst hij dan, met zijn befaamde adagium ‘Cogito, ergo sum’,
de ratio aan als het meest zekere in deze wereld, maar hij blijft
toch vooral een twijfelaar. En hij is niet de enige. Al zijn tijdgenoten
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geven blijk van lichte wanhoop. David Hume beschrijft bijvoorbeeld in
zijn Traktaat over de Menselijke Natuur hoe hij in de war raakt en in diepe
geestelijke duisternis belandt: ‘De onmogelijkheid om mijn gaven te verbeteren of corrigeren brengt mij bijna tot wanhoop en doet mij besluiten
om de dood te zoeken op de kale rots waarop ik nu zit, beter dan het ruime sop te kiezen op een oceaan die zich tot in de oneindigheid uitstrekt.’ Hier spreekt niet een zelfverzekerde, rationele geest. Hier spreekt
een twijfelaar, iemand die ondanks al zijn denkwerk geen vaste bodem
onder zijn voeten weet te krijgen.
Volgens Veenbaas is Hume’s verwarring de verwarring van de Verlichting. De denkers laten zich aanvankelijk meedrijven op de stroom van de
natuurwetenschappelijke vooruitgang, maar verliezen hun vertrouwen in
de rationaliteit als zaligmakend beginsel. Ze zoeken nieuwe houvast en
vinden die in de empirie, in de alledaagse ervaring. Als David Hume bijvoorbeeld weer eens last krijgt van ‘filosofische melancholie’, legt hij zijn
boeken terzijde en speelt hij een spelletje triktrak met vrienden. Ontspanning van de geest, lekker eten en kletsen met vrienden, is krachtiger dan
alle hersenspinsels.
00:01 -21:18 zie ook debatvideo over de verlichting, aandacht voor Hume

Hoever men gaat in de afkeer van rationaliteit, blijkt volgens Veenbaas
uit het feit dat filosofen hun eigen verhandelingen beginnen te wantrouwen. Een deel van de denkers gaat daarom satirische boeken schrijven.
Voltaire komt met zijn puntige Candide op de proppen en Jonathan Swift
publiceert het meesterwerk Gulliver’s Travels, opnieuw een werk waarin
spot de boventoon voert. De spotter is een scepticus, een twijfelaar: hij
neemt de menselijke tekorten op de korrel. In de satires spreekt niet de
rede, maar een op ervaring gebaseerde vorm van kennis.
Veenbaas stelt voor om de Verlichting de eeuw van de spotters te noemen. Frits van Holthoon prefereert een iets andere term. Als we ‘The Age
of Reason’, zoals het Verlichtingstijdperk doorgaans wordt genoemd, nu
eens vervangen door ‘The Age of Sentiment’, de eeuw van de ervaring?
Andreas Kinneging
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Verlichting en religie
Nu het grootste cliché over de Verlichting – ‘het tijdperk van de rede’ – is ondergraven, stellen de auteurs van de pas verschenen verlichtingsboeken
voor om ook die andere misvatting van tafel te vegen; de misvatting dat de
Verlichting atheïstisch is. In werkelijkheid kon je vrijwel alle Verlichtingsfilosofen op zondag in de kerk vinden. Ze keerden zich niet tegen het geloof,
maar tegen het bijgeloof; het geloof in wonderen en de overtuiging dat God
ingrijpt in de persoonlijke levens van mensen. God was volgens de Verlichtingsfilosofen degene die de wereld in gang zette en de boel vervolgens
overliet aan de mens. De seculiere reputatie van de Verlichting kan verklaard
worden vanuit de aandrang alle regels en kennis uit te bannen die niet tot
ervaringen kunnen worden herleid.
Veenbaas voegt hieraan toe dat de radicale filosoof Spinoza niet als de centrale figuur van de secularisatiebeweging kan worden beschouwd. De Britse
historicus Jonathan Israël beweert van wel, maar hij begaat volgens Veenbaas ‘een grove vorm van historische bluf’. Spinoza kan toch nauwelijks in
zijn eentje verantwoordelijk gehouden worden voor de seculiere kernwaarden van de hedendaagse samenleving. Spinoza zelf was namelijk helemaal
niet zo seculier, en hij was al helemaal geen atheïst, ook al stond hij misschien onder zijn vijanden zo bekend. Spinoza was geen voorstander van
de scheiding van kerk en staat en ‘God,’ zo stelt Veenbaas, ‘staat aan het
begin en eind van Spinoza’s wijsbegeerte.’
Jan Wim Buisman, samensteller van Verlichting in Nederland, stelt zelfs dat
de Verlichting in de kerk begonnen is. Veel mensen denken dat er een eeuwenlange ‘oorlog tussen wetenschap en religie’ wordt uitgevochten, waarin
de Verlichting een beslissende veldslag is, maar zo is het niet. Het schema
rationalistisch-verlicht versus religieus-onverlicht is te simpel en past de belangrijkste denkers van de Verlichting niet. Als wij ergens de bronnen van
ons moderne, individuele denken moeten zoeken, dan wel in de religie en in
de kerkbanken.

Frits van Holthoon

Dat veel mensen clichématig spreken over de Verlichting, zegt vooral veel
over ons en ons tijdperk, stelt Buisman. Wij kijken naar de Verlichting vanuit
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een twintigste-eeuws secularisme en een negentiende-eeuws evolutionair
moderniseringsperspectief. We zien hierdoor tegenstellingen die in de beleving van de achttiende-eeuwer helemaal niet bestonden.
21:18 -28:00 zie ook debatvideo over de verlichting, aandacht voor religie en de kerk

Was de Verlichting een ramp?
Volgens Andreas Kinneging neemt dit alles niet weg dat de Verlichting een
ramp is. Met de Verlichting ontstaat namelijk het idee dat vroeger alle mensen gek waren. Als het om de belangrijkste zaken in het leven gaat, weten
we volgens Kinneging juist minder dan vroeger. De morele standaarden zijn
namelijk in de Verlichting en in de daaropvolgende Romantiek verdwenen.
Het romantische denken was daarbij volgens Kinneging een radicalisering
van allerlei Verlichtingsgedachten: het idee van uniciteit, de absolute autonomie en de intrinsieke goedheid van elk individu werden gemengd met het
idee dat ieder voor zichzelf bepaalt wat goed is en kwaad. Dat alles bij elkaar vormt tot in onze tijd een desastreuze cocktail. Buisman kan het hier
ten dele mee eens zijn. Er wordt nu inderdaad vooral gedacht vanuit het individu. Men roept graag ‘Ik zeg wat ik denk’ en doet soms geen poging meer
om meningen te verankeren in een objectief kenbare orde. Maar dat deed
men in de Verlichting nu juist weer beter. ‘De natuur leert ons’, zeiden de
vroege Verlichtingsdenkers. ‘Tot de scepsis toesloeg’ , vult Veenbaas aan.

Videoverslag Verlichtingsdebat | prod. Marit Pepplinkhuizen

Is er nog iets positiefs te melden over de Verlichting? Natuurlijk wel. De Verlichting heeft allerlei mooie ideeën voortgebracht, zoals de scheiding der
machten, mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de geloofsvrijheid. Volgens Veenbaas moet dat toch voldoende zijn om de Verlichting als
een waardevol tijdperk aan te merken. Maar als de Verlichting iets waardevols heeft voortgebracht, zo zegt Buisman, dan is het toch wel de ‘kritiek’ .
Het begrip is populair geworden door de filosofie van Kant, die zei dat alle
standpunten voor de ‘rechtbank van de rede’ gebracht moeten worden.
Daarin ligt de werkelijke blijvende waarde van de Verlichting: dat er een publieke ruimte is ontstaan waarin ideeën vrij besproken kunnen worden. En
daar zijn alle auteurs, inclusief Kinneging, het dan weer mee eens. t
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“Er bestaat niet iets
tegen doodgaan”, zegt Bert
Keizer in zijn nieuwste boek
Tumult bij de uitgang.
Er is geen omweg, geen
manier om het beter of
chiquer te doen. De enige
troost die we nú hebben is
dat het besef van je eigen
sterfelijkheid het beste
medicijn is om het leven
draaglijk te houden.

Tumult
bij de uitgang
Gude en
Keizer in
debat

Tumult bij de uitgang
Door: Marlou van Paridon

Wat doet een oncoloog

Bert Keizer signeert bij de uitgang

aan humeurmanagement?

“Er valt vrijwel niets te verwachten”, is het ant-

In de laatste fase van een mensenleven zijn er
veel omstanders in het speelveld. Bert Keizer,
filosoof en verpleeghuisarts, ontmoet in zijn
werk dagelijks patiënten, collega's, zieken,
filosofen, verpleegkundigen, predikers en wijzen die allemaal een duit in het zakje doen.
“Hoe ver ga je als arts in het emotioneel begeleiden van je patiënt?” Vraagt filosoof en patiënt René Gude zich in bijgaand interview af.
“Wat mag je van een oncoloog verwachten op
het gebied van humeurmanagement van de
betrokkenen en maakt de arts onderscheid in
zijn benadering van de patiënt, zijn geliefden
en de mantelzorgers?”

woord van Keizer. “Een arts is vooral trots op
zijn medische kennis. Kennis is macht en daar
gaat het om. Vroeger konden artsen in de terminale fase medisch gezien niets bijdragen.
Hun waarde lag vooral in hun geruststellende
aanwezigheid. ’Bedside manners’ was de belangrijkste vaardigheid. Tegenwoordig is er tot
op het laatste moment van alles te onderzoeken en scannen en dát is wat artsen bezighoudt. Ze kaarten liever de hele middag met
scans, dan dat ze 12 minuten de hand van
een patiënt vasthouden”, zegt Keizer. “Toen ik
eens tegen een internist in opleiding zei dat er
een moment komt dat je moet ophouden met
scannen zei die jongeman: “Als ik iets anders
had willen doen, dan was ik wel predikant geworden”.
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Een wandelend placebo
‘En dit zijn géén nare mensen” vervolgt Bert Keizer. Zowel in dit interview als in zijn boek benadert Keizer de werkelijkheid met een mild
realisme en met humor.
In zijn boek weegt hij aan de hand van anekdotes en inzichten bijvoorbeeld verschillende ethische visies op menselijk contact tegen elkaar
af. Zo spreekt hij over het ‘dikke contact’ van mens tot mens dat een
katholieke herkomst heeft. Hierin worden mensen geacht ‘iedereen
lief te hebben gelijk zichzelve.’ Daartegenover staat het dunne contact, waarbij het gireren van geld al voldoende is om naastenliefde te
betuigen.

“Een arts moet als het ware de dunne en de dikke vorm van contact
combineren”, zegt Keizer. Het ene moment moet hij al zijn medische

brille inzetten om tot een goede diagnose te komen, het andere moment moet hij niet anders doen dan troost bieden.
“Er zijn van die zeldzame artsen die een troostende blik in hun ogen
hebben”, voegt Keizer eraan toe. “Dat zijn wandelende placebo’s. Bij
zo iemand hebben patiënten veel minder pijnstillers nodig. Een dergelijke vorm van ‘zachte machtsuitoefening’ is weinigen gegeven. Het is
dan ook een eindeloos grote vraag die bij de arts wordt neergelegd:
‘hoe moeten we jouw ziel een plek geven ten opzichte van dat lijf dat
je aan het verraden is?’” t

René Gude en Bert Keizer in debat over Tumult bij de uitgang | opname 7-12-2013
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De Onbekende ISLAM, introductie III
door: Fons Elders
Inleiding
Mijn laatste bijdrage schetst niet alleen een beeld van de ideeën van Ömer
Özsoy, Mehmet Asutay en Noam Chomsky, maar beoogt ook een legitimatie
te zijn van de titel: Islam als synthese van filosofie en spiritualiteit.!
SOMMIGE WAARHEDEN, DE BELANGRIJKSTE, DE
WERKELIJK MAGISCHE, ZIJN VOORBEHOUDEN AAN
DE LIEFDEVOLLE BLIK. EN JA, DIE KUN JE, NEE, DIE
MOET JE OEFENEN.
Roel Bentz van den Berg | De Gids, nummer 6 - 2013 - p.39

Hoofd en hart van wereldbeelden
foto: Cindy Marler

Voor de derde en laatste keer citeer ik Roel Bentz van den Berg.
Driemaal is scheepsrecht, een zegswijze waarmee men een derde herhaling rechtvaardigt of bespot, aldus Van Dale. De keus tussen rechtvaardiging en bespotting is niet aan mij, maar aan de lezer(es) die met
die keus een oordeel velt over zichzelf. Waarom? Omdat het citaat een
symbiose is van het Socratisch bewuste niet-weten (fase 2) en het
niet-weten dat je weet (fase 3).

Zo'n titel is een ongebruikelijke benadering, zowel vanuit de eigentijdse filosofie
als vanuit eigentijdse opinies over Islam. Dus op het eerste oog een dubbele handicap om clichés, oordelen en vooroordelen te pareren. Maar zodra we filosofie
benaderen in het gezelschap van Pierre Hadot, Noam Chomsky, Michel Foucault,
Karl Popper, Arne Naess, David Bohm en talloze anderen als hoofd en hart van
wereldbeelden, dus van visies waarin theorie en praxis elkaar van binnenuit doordringen, ontstaat een volstrekt nieuwe situatie. We kunnen ons dan bewust worden dat de Europese filosofie vanaf het prille begin in Griekenland, grenzend aan
die buitengewone mediterrane culturele ruimte, zo'n diepgang en hoogte bereikt
heeft door juist geen smetvrees te tonen voor de meest uiteenlopende vragen en
hun onderlinge samenhang. Het geheim van die filosofen? Wandelen en oraal
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communiceren. Vanaf de Griekse oudheid tot Napoleon
trokken filosofen en soldaten te voet van grens tot grens
als we dat woord niet te ernstig nemen, want de gangbare
borden van nu ontbraken. En ik vermoed: ook minder borden in de hoofden.
Wereldburgers, woestijnen en zeeën
De wereldzwervers van vroeger zijn op hun best de wereldburgers van nu, en andersom. Onze Hollandse en Zeeuwse voorouders waren zwervers op de wereldzeeën, maar
van die avontuurlijke mentaliteit is weinig overgebleven.
Het ruimtelijk besef van de zwervers van duizenden jaren
geleden tot in de vroege middeleeuwen, heeft in diverse
Europese landen plaatsgemaakt voor benauwende vormen van landinwaarts denken, een ander woord voor nationalisme. Om landinwaarts denken tegen te gaan, hebben we behoefte aan woestijnen en zeeën die ons lichamelijk bewustzijn via de huid penetreren. Zo ontstaat een
nieuw besef van ruimte waardoor we de essentie van de
islam kunnen ontdekken, en die essentie is: een allesomvattende ruimte.
Ruimte en Tijd: Islam en Christendom / Verlichting
Voor wie het leven ter harte gaat, en voor wie dat wil doorgronden vanuit de oude filosofische tradities, raad ik in
beide gevallen aan te beginnen met oefeningen in ruimtelijk denken. Dus niet in tijd zoals onze cultuur dat vanaf
1700 gepassioneerd doet, maar meditaties over ruimte.
Alleen zo ontstaat inzicht in het diepgaande verschil tussen de islam enerzijds, en het christendom, de verlichting
of het vooruitgangsdenken anderzijds. Zowel het christendom als de verlichting zijn 'verlossing- religies' met tijd als
de droom voor een betere toekomst. Dit in tegenstelling tot
de islam waarin de cirkel al rond is, want aarde en mens

zijn van meet af aan, van ‘nature’, doortrokken van een
oerverbond tussen mens en God, ofwel: Het Al Is Eén. De
islam kent geen zondeval, geen Christus als verlosser en
dus geen Kerk als bemiddelaar, maar alleen een alles
doordringende Eenheid die ruimtelijk beleefd wordt. Er is
geen mediator tussen mens en tawhῑd. Hieruit volgt vanuit
de oorspronkelijke islam dat kennis die niet leidt tot inzichtelijk handelen, geen ruimtelijke kennis is; geen kennis die
de moeite waard is om te delen. De islam is een filosofische en spirituele traditie, waarin dit ruimtelijk besef springlevend is.
De onbekende Islam
De gesprekken in De onbekende Islam bieden perspectieven die het landinwaarts denken met zijn nadruk op tijd en
eigen volk kunnen transformeren tot een nieuw ruimtelijk
bewustzijn. Vanuit zo'n ruimtelijk bewustzijn ontstaat een
spontane symbiose van filosofie en spiritualiteit, want een
dergelijk filosofisch bewustzijn is hoofd en hart, inzicht en
praxis. Het woord 'spiritualiteit' verwijst niet langer naar
een autonoom domein, maar naar integraal filosoferen
gericht op inzicht. Dit in tegenstelling tot ‘doxa’s’, opinies,
dogma’s en een geloof op basis van autoriteit dat voor zijn
gelijk afhankelijk is van een nabije of verre toekomst, al of
niet in deze of gene wereld. Er spreekt uit de acht gesprekken een vergaand oorspronkelijke visie. Maar de schoonheid ervan moet ons niet doen vergeten dat religie is wat
mensen ervan maken, aldus Nasr Abu Zayd.

ÖMER ÖZSOY
Biografie
Ömer Özsoy werd geboren in Kayseri, Anatolië, Turkije.
De theoloog Özsoy maakt een onderscheid tussen de goddelijke dimensie van de openbaring in de Koran en de taal
waarin de openbaring wordt uitgedrukt, in dit geval Arabisch.
Moslims, aldus Ömer Özsoy, geloven in een oorspronkelijk
verbond tussen God en mens. De profeten herinneren de
mensen aan dit oorspronkelijke verdrag. God manifesteert
zichzelf door de Koran zoals God dit deed door de Tenach, het Oude en Nieuwe Testament. Maar het inzicht in
de openbaring blijft een menselijke aangelegenheid. De
mens is begrensd; God is onbegrensd.
Özsoy beargumenteert dat het debat over sluier of hoofddoek een discussie moet zijn over mensenrechten, niet
over de Koran. De gewoonte om een sluier of hoofddoek
te dragen dateert van vóór de islam.
Een ieder die het vervolg leest, zal waarschijnlijk mijn verbazing delen over het betoog van deze islamitische theoloog, en begrijpen waarom de gesprekken met Ömer Özsoy en zijn collega’s terecht de titel dragenn: De onbekende Islam.
Ömer Özsoy is professor in Islamitische theologie aan de
Goethe Universiteit in Frankfurt am Mainz, Duitsland.
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De Koran herinnert de mensen aan het vergeten oerverdrag
Wat betekent het woord 'openbaring'? Eenzelfde vraag is
gesteld aan Asma Barlas, Nasr Abu Zayd, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Amna Nusayr en nu aan Özsoy. Hun antwoorden verschillen in toon en kleur, maar niet op een dieper niveau. Ömer Özsoy beantwoordt de vraag naar de
openbaring met de woorden: het goddelijke is naar het
menselijke, het absolute naar het historische gezonden.
Deze formulering is moeilijk te begrijpen als we de termen
'goddelijk' en 'het absolute' onafhankelijk van hun context
lezen. Ik hoop hun mogelijke betekenis in de drie volgende
paragrafen te verduidelijken.
De natuur houdt ervan zich te verbergen
Het monotheïsme als 'openbaring' is een betoog, zo men
wil 'discours', dat sinds de 18e eeuw, en in toenemende
mate sinds de tweede helft van de 19e eeuw, voor velen
ontoegankelijk is geworden. Maar hetzelfde geldt voor uitspraken uit de voorsocratische traditie en niet-westerse
wereldbeelden. Een voorbeeld van het ontoegankelijk worden van eeuwenoude kennis en inzichten, is de uitspraak
van Heraclitus: De natuur houdt ervan zich te verbergen.
Pierre Hadot beschrijft in Le Voile d'Isis (De sluier van Isis)
de 'lotgevallen' van Heraclitus' inzicht. De verborgen dimensie van de natuur begeleidt de mens vanaf zijn oorsprong, want de mens participeert in die mysterieuze en
numineuze natuur tijdens zijn sterven en voorafgaand aan
het sterfbed van een geliefde. In nature's infinite book of
secrecy A little I can read, aldus William Shakespeare.
Maar Hadot constateert dat in de tweede helft van de 19e
eeuw dit inzicht van Heraclitus niet meer begrepen wordt.
Het bewuste niet-weten maakt plaats voor het besef dat
het een kwestie van tijd is om alle raadsels op te lossen,

een positivistische houding die nog steeds dominant is.
Hadots beschrijving is even onthullend als schokkend:
men begrijpt niet meer wat men gedurende 2500 jaar wel
begreep.
Paradigma-wisseling
In de wetenschapsfilosofie heet dit een 'paradigm-shift',
een diepgaande transformatie van een bestaand paradigma, waardoor datgene wat eeuwenlang evident is geweest, onbegrijpelijk wordt. Renaissancefilosofie en -symboliek hebben dit lot ondergaan door Reformatie en Contrareformatie. Ficino, Pico della Mirandola of Leone Ebreo
waren nog in staat het betoog van Griekse en Romeinse
filosofen, teksten uit de hermetische gnosis, joodse kabbalistiek, en Arabisch-islamitische filosofie te begrijpen en
daarop een eigen stempel te drukken. Ook Spinoza's filosofie lijkt deels te herleiden tot een zekere affiniteit met het
kosmische wereldbeeld van bijvoorbeeld Leone Ebreo,
zoals Spinoza's Deus sive Natura (God hetzij Natuur) in
essentie niet verschilt van Ibn al-'Arabi's (1165-1240) interpretatie van de sjahada. Maar de 'moderniteit' of 'postmoderniteit' lijkt vanuit een kunstmatig gedefinieerd isolement
de verbeeldingskracht te missen om te streven naar inzichten aan de grens van het onkenbare, zoals verwoord door
Heraclitus in fragment 45: Je zult de grenzen van de psyche op je reis niet vinden, zelfs als je de hele weg zou
gaan. Zo diep is zijn 'logos' (inzicht/rede).
Maar de 'moderniteit' of 'post-moderniteit' lijkt vanuit een
kunstmatig gedefinieerd isolement de verbeeldingskracht
te missen om te streven naar inzichten aan de grens van
het onkenbare, zoals verwoord door Heraclitus in fragment
45: Je zult de grenzen van de psyche op je reis niet vinden, zelfs als je de hele weg zou gaan. Zo diep is zijn 'logos' (inzicht/rede).

Een God-gecentreerd wereldbeeld
Als het discours uit de Europese renaissance een bijna
gesloten boek is voor de '(post)moderne' mens, geldt dit
evenzeer, zo niet meer, voor een betoog waarin sprake is
van een God-gecentreerd wereldbeeld, hoe men ook het
begrip 'God' interpreteert. Het woord 'God' is al genoeg, al
komt het uit de mond van Spinoza, om secularisten en
humanisten kopschuw te maken, met name hen die hun
visie definiëren via de omweg van het atheïsme. Collega
Paul Cliteur was verbaasd te ontdekken dat het boeddhisme een filosofisch-spiritueel wereldbeeld is dat zich niet
uitlaat over het bestaan van een god. Het was een ontdekking voor hem, en ik voeg eraan toe: een belangrijke ontdekking. En toch heeft hij zoals vele secularisten en humanisten en anders dan boeddhisten, het atheïsme nodig om
zijn levensbeschouwelijke positie te definiëren. Cliteurs
houding ten opzichte van het atheïsme lijkt niet echt verschillend van Europa's behoefte aan de islam, als alter
ego van Europa.
De Europese 'geest' en 'de ander'
De analyses in i-Filosofie over de islam als synthese van
filosofie en spiritualiteit [I, II,III] leiden tot analoge conclusies als de uitsluiting- en repressie theorieën van Michel
Foucault. Hij analyseert genadeloos hoe vrijheid en kennis
elkaar uitsluiten. Vanuit zijn positivistisch perspectief op de
Europese cultuur in de 19e en 20e eeuw is uitsluiting en
repressie van ‘de ander’ kenmerkend voor de Europese
‘geest’. Ik zoek echter de bron voor de uitsluiting van 'de
ander' op een dieper niveau dan Michel Foucault dit doet
in zijn paradigma's zonder dat beide benaderingen elkaar
uitsluiten. Integendeel.
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Diagnose: er is iets grondig mis met onze Europese, c.q. Westerse cultuur?
Als er iets 'grondig' mis lijkt, moet je niet naar buiten of
naar de ander kijken, maar introspectie plegen. Dat wil
zeggen: de vraag stellen naar 'hoe kijk ik; hoe denk ik; hoe
voel ik'. Want de vormen waarin en waardoor het bewustzijn communiceert, bepalen het werkelijkheidsbeeld. Het
onmiddellijke, onbevooroordeelde zien is alleen een pasgeborene of een verlicht mens gegeven.
Het Europese bewustzijn blijkt al eeuwen geïnfecteerd
door de aanwezigheid van 'de ander' in zijn collectieve
bewustzijn. Waarom? Omdat het onmachtig lijkt - behalve
op een hoog juridisch en ethisch abstractieniveau - zich te
onttrekken aan het denken in vermeende identiteiten, contradicties en uitgesloten derden.
Aristoteles' beginselen van identiteit, niettegenstrijdigheid en uitgesloten derde
Men lijkt niet te beseffen dat Aristoteles' beginselen van
identiteit, niet-tegenstrijdigheid en uitgesloten derde strikt
logische beginselen, dus denkvormen of denkgestalten
zijn. De Europese 'geest' heeft Aristoteles' beginselen getransformeerd tot ontologische, politieke en psychologische percepties, en daarmee de toegang geblokkeerd tot
een kosmisch wereldbeeld waarin geldt: Het Al is Eén.
Vanuit dit beginsel te leven en te denken, is weinigen gegeven, maar de transformatie van logische beginselen tot
realiteitsprincipes impliceert onontkoombaar allerlei mechanismen van uitsluiting, negatie en blikvernauwing. De Europese 'geest' heeft via Aristoteles' logica een mentale gevangenis geconstrueerd die alleen van binnenuit valt open
te breken. Vrijheid en openheid zijn schijngestalten aan
het worden, ook zonder NSA en AIVD.

Terug naar het oerverdrag
Op mijn vraag hoe Tawhῑd: God als Eenheid zich onderscheidt van de visie op God in het jodendom en christendom, antwoordt Özsoy dat dit een moeilijke vraag is. "Losjes vergeleken, sprak God volgens het jodendom op de
dag dat Hij de aarde schiep en die datum werd opgeschreven. In het christendom sprak God aan het kruis. Maar in
de islam is de openbaring echt prehistorisch. Dit betekent
dat, zelfs voordat er mensen op aarde waren, zij aangesproken en gevraagd werden: Ben Ik uw Heer? en zij getuigden: Ja, U bent onze Heer. Dit is het oerverdrag, dat
teruggaat op de oorspronkelijke identiteit van alle mensen,
van moslims en niet-moslims, gelovigen, polytheïsten enzovoort. De taalloze oorspronkelijke openbaring van God
bestond eerder dan de Koran, de Bijbel, de Tenach, de
Thora, de Psalmen en het Evangelie, ofschoon niet in geschreven vorm... De islam heeft dus een ander begrip van
de mens dan het christendom, namelijk dat de mens van
nature, als gevolg van zijn schepping, in staat is de Eenheid van God, ethische verplichtingen en idealen als rechtvaardigheid, goedheid en schoonheid te herkennen. Om
die reden is de mens niet afhankelijk van de Koran, het
Evangelie, de Heilige Schrift en Profeten. God zond die ter
ondersteuning..."
Van Plato's ideeënleer tot Chomsky's aangeboren intuïties
Ömer Özsoy's beschrijving van het 'oerverdrag' gaat uit
van een intrinsieke verwantschap van kosmos, natuur en
mens, waarin de mens ook zonder de Thora, het Evangelie of de Koran het vermogen en de verplichting heeft om
Het Al is Eén te herkennen en in al zijn diversiteit en onderlinge samenhang te respecteren. Özsoy spreekt over de
identiteit van alle mensen, voorafgaand aan welk onder-

scheid dan ook. De Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens veronderstelt eenzelfde uitgangspunt als het
oerverdrag in de islam. Dit oerverdrag en de Universele
Verklaring reiken verder dan alles wat Jean Jacques Rousseau in zijn stoutste dromen heeft durven dromen. Een
bespreking van Chomsky’s filosofisch rationalisme volgt
op die van Mehmet Asutay.
Het oerverdrag is een theologische expressie
van filosofisch rationalisme
Het mag duidelijk zijn dat Öszoy's betoog over het oerverdrag een metaforisch verhaal is. Ik lees zijn betoog over
het oerverdrag als de theologische expressie van het aloude filosofisch rationalisme dat talloze variaties kent, maar
wereldwijd, inclusief Europa, tot de wijsheidstradities behoort. Vanaf de 18e (David Hume) tot in de 20e eeuw zullen empirisme, positivisme, logisch positivisme en behaviorisme het rationalisme van de aangeboren intuïties vaarwel zeggen ten gunste van het gezichtspunt dat ervaringen, observaties en zintuiglijke gegevens de enige of in
ieder geval de belangrijkste manier zijn om kennis te verwerven. Met als dramatisch gevolg dat de menselijke natuur gereduceerd wordt tot een tabula rasa, een onbeschreven lei, en daardoor in toenemende mate onderhevig
raakt aan conditionerende theorieën vanuit het adagium:
kennis is macht.
De Koran is niet het laatste woord
"Wat we lezen in de Koran is niet echt de absolute wil van
God. De Koran is niet het laatste woord. De uitspraken in
de Koran zijn geen definitieve uitspraken. Zij wijzen in een
bepaalde richting."
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Deze uitspraak van de theoloog Öszoy vloeit voort uit eenzelfde interpretatie van de Koran als die van Asma Barlas,
Nasr Abu Zayd, Abdullahi An-Na'im en Amna Nusayr: de
boodschap van de Koran is goddelijk, maar zijn interpretatie menselijk.
Transcendentie en immanentie: een twee-eenheid
Om deze twee-eenheid te begrijpen is een onderscheid
vereist tussen het transcendente en immanente maar ook
het besef van de onontkoombare intrinsieke symbiose van
beiden.
Het woord 'transcendentie' verwijst naar de allesomvattende Eenheid, Tawhῑd, buiten plaats en tijd; zonder grenzen
of limieten; menselijkerwijs niet te bevatten. Op mijn vraag
of "Eenheid en de verschillende soorten van bestaan in de
natuur elkaar noodzakelijkerwijs insluiten en (dus) niet uitsluiten", antwoordt Özsoy: "Ik ben niet gekwalificeerd deze
vraag te beantwoorden op een ontologisch niveau, omdat
het niet alleen een grote filosofische diepgang veronderstelt, maar ook een mystieke ervaring met en binnen de
Waarheid.

Ik ben niet gekwalificeerd deze vraag te beantwoorden op het ontologisch niveau
Dit antwoord van Özsoy is opmerkelijk. Hij zegt niet dat hij
geen antwoord kan geven, maar dat hij niet gekwalificeerd
is, dit in tegenstelling tot een antwoord op kentheoretisch
of epistemologisch niveau. De reden is dat het ontologisch
niveau een zijnservaring impliceert die zo overweldigend
is dat het ‘hartverscheurend’ is. Hetzelfde geldt voor het
bereiken van verlichting binnen de boeddhistische tradities. Ook deze weg van verlichting leidt tot een transformatie van het hele wezen van een mens. Het onderscheid
tussen filosofie en spiritualiteit komt daarmee te vervallen:
inzicht en levende praxis zijn onverbrekelijk verbonden
geraakt. Wij dragen allen de goddelijke adem in ons. Mystici begrijpen dit. Daarom zegt Özsoy, evenals Abdul AnNaím, Nasr Abu Zayd of Reza Aslan: "wij dragen allen de
goddelijke adem in ons. Mystici begrijpen dit. Het staat in
verband met wat ik daarnet zei, namelijk dat volgens het
denkbeeld van de Koran de mens geen verdere openbaring nodig heeft, maar dat de historische openbaringen
van God een extra steun zijn."

Ik ben niet zeker of het pluralistische gezicht van de ene,
enkele Waarheid ook van toepassing is op het ontologisch
niveau, maar op het niveau van kennis moet het wel zo
verklaard worden. Ik verwijs nu naar het kennistheoretisch
niveau.”

MEHMET ASUTAY
Biografie
Mehmet Asutay werd geboren in Kir, in Koerdisch OostTurkije. Zijn ouders verhuisden naar Istanbul toen hij drie
jaar was. Dit confronteerde hem op jonge leeftijd met het
kemalisme, het uniforme, jakobijnse secularisme van Kemal Atatürk, de grondlegger van het moderne
Turkije.Asutay studeerde politieke economie, en specialiseerde zich in publieke financiën, islamitische financiën en
islamitisch bankieren. Hij is een criticus van de gebruikelijke praktijken in het islamitisch bankieren. Deze kritiek motiveert hem en collega's een islamitische morele economie
te ontwikkelen. Zo'n economie bestrijkt het totale spectrum
van economische activiteiten. Zijn voornaamste kritiek op
de actuele financiële crisis is de vergaande ontkoppeling
van de financiële sector ten opzichte van de reële economie.
Dr. Mehmet Asutay doceert aan het Institute for Middle
Eastern and Islamic Studies; School for Government and
International Affairs, Durham Universiteit, Groot-Brittannië.

Een feodaal kapitalisme op wereldschaal

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

Het gesprek met Mehmet Asutay was het laatste in een
reeks van acht. Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op teksten van hem die mij intrigeerden. Want waar vandaag de
dag vind je de intellectueel die bijna single-handed het
inzicht en de moed heeft de wereldomspannende kapitalistische economie te herijken op basis van ethische beginselen en radicaal democratische waarden?
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Het laat zien dat de islam van mijn gesprekspartners een
bron van vernieuwing kan worden. Zij zijn in de ware zin
van het woord de verlichtingsdenkers van de 21e eeuw
door een diepgaande synthese te schetsen van de islam
van Mekka, het secularisme van het Westen en hun symbiose van filosofie en spiritualiteit.
De 21e eeuw heeft een dergelijke visie hard nodig om zich
te kunnen ontworstelen aan het recente feodale kapitalisme op wereldschaal. Dit internationaal opererend systeem
van banken en multinationals, een product van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europese landen, onttrekt
zich in essentie aan elke politieke, fiscale en juridische
controle dankzij vormen van ‘legalistisch rationalisme’.
Kemalisme
Asutay toont zich buitengewoon kritisch ten aanzien van
het kemalisme, de radicale vernieuwingspolitiek van Kemal Atatürk sinds 1923. Kemal Atatürk en zijn officieren
lieten zich inspireren door het Franse jakobijnse secularisme uit de meest gewelddadige fase van de Franse Revolutie, het terreurbewind van Robespierre in 1793-1794. De
jakobijnen wisten wat goed was voor het volk. Dit type secularisme werd de Fransen opgedrongen als ideaalbeeld
voor de nieuwe samenleving ter vervanging van prerevolutionaire tradities. Dit autoritaire Franse secularisme speelt
nog steeds een rol in de definitie van de openbare ruimte
in Frankrijk; over wat wel of niet kan worden toegestaan.
Turkije heeft zijn secularisme geënt op deze Franse traditie om alle Turken te dwingen tot seculiere model burgers
in het nieuwe Turkije.
“In alle natiestaten in ontwikkelingslanden worden identiteiten eerder geconstrueerd dan dat men hen toestaat te leven in hun eigen omgeving. Veel ontwikkelingslanden, en

vooral landen in het Midden- Oosten, zijn bezig met het
creëren van een maatschappij. Wanneer je probeert een
denkbeeldige maatschappij te creëren volgens de denkbeelden van een elite, dan ontwikkelt die poging zich in
een bepaalde richting. Dat brengt natuurlijk etnische kwesties met zich mee die op hun beurt religiositeit insluiten.
Wanneer er verschillende naties in één gebied liggen, moeten ze allemaal in het sociaal gefrabiceerde paradigma
passen. Als je niet in dat paradigma past of ervan afwijkt,
heeft dat consequenties… Deze denkbeeldige maatschappij is een dwangbuis voor de Turkse maatschappij en de
oorzaak van de moeilijkheden in de moderne republiek
sinds 1923.”
Neo-Ottomanisme
Op een vraag of het neo-Ottomanisme een afwijking dan
wel een poging is de kemalistische politiek te corrigeren,
antwoordt Asutay: “Dat moet nog blijken. Maar het is niet
waarschijnlijk dat dit nieuwe ‘Ottomanisme’ of hoe we het
ook noemen, de idee van een verenigde staat zal opgeven. Zonder dat idee op te geven, is het niet mogelijk dat
meerdere maatschappijen en meerdere etniciteiten en religies samenleven. De dynamische term is dus eerder een
pluralistisch begrip dan de erkenning van een etnisch dominante natiestaat. En met de term ‘pluralistisch’ bedoel ik
niet tolerantie. Ik vind tolerantie een erg problematisch
woord, omdat het uitgaat van hiërarchie: wie tolereert wie?
Het geeft een hogere positie aan degene die anderen tolereert. Ik heb het over de erkenning van anderen om als
gelijken op elk gebied te kunnen leven.”
Hier spreekt Mehmet Asutay, een democraat in hart en
nieren. Zijn verdediging van pluralisme als radicale gelijkheid keert terug in zijn morele islamitische economie. Daarin is sprake van radicale gelijkheid tussen alle mensen

onderling ongeacht hun sociale achtergrond of religie. Hetzelfde geldt voor hun relatie tot God als allesomvattende
Eenheid. Daar staat niemand tussen. In die zin is de islam
bij uitstek een democratische religie.
Europese Unie, Europeanen en Amerikanen
Terwijl Asutay vertelt over de noodzaak van verdere democratisering, valt het woord ‘martelingen’. Deze vinden
plaats binnen een kader. “Hoe moeten we met dat kader
omgaan? Wanneer het daarom gaat, kan ik jammer genoeg niet zeggen dat de Europese Unie of om het even de
westerse partners van Turkije, inclusief de Verenigde Staten, eerlijk geweest zijn in het identificeren van de bron
van het probleem, wegens hun onjuist begrip of het verkeerd interpreteren van de kemalistische verbeelding.” Op
mijn vraag of dit betekent dat de Europese Unie en Europese staten moeten begrijpen dat hun angst voor de islam
in dit verband misplaatst is, evenals hun bewondering voor
de seculiere politiek die zij zien als een bescherming tegen het islamisme, is zijn antwoord dat men niet de aandacht wilde vestigen op het kemalisme uit angst voor wat
er vervolgens zou kunnen gebeuren. Hoe bijvoorbeeld de
religieus georiënteerde individuen, inclusief islamisten, de
macht zouden kunnen veroveren en Turkije in iets islamitisch veranderen. Een dergelijke visie miskent volgens
hem het bestaan van een Turkse islam.
Europa’s inconsistentie tegenover Turkije
Asutay wijst nadrukkelijk op de inconsistente houding van
Europa tegenover Turkije. “Aan de ene kant dwingt Europa Turkije zich open te stellen en verder te gaan, zodat het
de openbare ruimte openstelt voor Koerden, Alawieten,
enzovoort. Aan de andere kant zegt ze: dit is onze openbare ruimte en daar willen wij geen islam. Dat is onzinnig.
Hoe kun je aan andere landen vragen om jou als voor26

beeld van democratisering te nemen, wanneer je bezig
bent om jezelf op te sluiten? …Het is gewoon een politieke
denkfout. Het is rechtse politieke manipulatie; dit is, om
eerlijk te zijn en zonder enige aarzeling, de opkomst van
fascisme.”
De Turkse Islam is in essentie seculier
"De Turkse islam is door zijn eigen aard - en ik probeer het
niet te verdedigen mar als een academicus te observeren
- in essentie seculier. Ik noem het Turks islamisme. Het is
heel pragmatisch, heel cultureel. Want wanneer we naar
de politieke aspiraties en zelfs de politieke aspiraties van
de zogenaamde islamisten kijken, zie je niet het idee van
een door sharia bestuurde islamitische staat. Zelfs als ze
dat naar voren brengen, is hun definitie van sharia anders.
Als je naar de grotere delen van Anatolië kijkt, zie je dat de
ervaring van het alledaagse leven met de islam heel verschillend is van de expliciete ideeën van moellahs die in
Istanbul of Ankara de macht komen grijpen. Hun dagelijks
leven is heel pragmatisch zoals ik zojuist zei over de Turkse islam...
Islamitische financiering
Ik heb onderzoek gedaan naar islamitische financiering,
en me afgevraagd waarom islamitische financiering in Turkije niet populair geweest is, ongeacht bepaalde teksten
uit verschillende kringen die denken dat de opkomst van
islamitisch bankieren in Turkije rechtstreeks verband houdt
met de politieke islam, waaruit zou volgen dat de AKP de
vertegenwoordiger van de politieke islam is. Welnu, de
correlatie werkt niet. De AKP heeft bij de laatste verkiezingen 47 procent van de stemmen gekregen. Als er een dergelijke samenhang was tussen het dagelijks leven, inclusief bankieren zoals islamitisch bankieren, en de zogenaamde politieke islam als zodanig, hoe kun je dan verkla-

ren dat in Turkije de rol van islamitische financiering maar
3 procent is vergeleken met 30 procent in Maleisië? Turkije en Maleisië zijn tegelijk, in het begin van de jaren 80
van de 20e eeuw, begonnen met islamitische financiering.
En in Maleisië bestaat bijna 30 procent van het financiële
systeem volledig uit islamitische transacties, maar in Turkije is het slechts 3 procent."
De Turkse Islam en maatschappij zijn volledig
pragmatisch
"Wanneer we daarom kijken naar het leven van moslims
vanuit een homogeen gezichtspunt, dan werkt dat niet.
Het is verkeerd, en ongelukkigerwijs leidt het en heeft het
geleid tot verkeerde beleidsvorming in het westerse deel
van de wereld. Elke samenleving moet vanuit haar eigen
dynamiek begrepen worden. De Turkse maatschappij en
islam zijn pragmatisch, volledig pragmatisch. Ja, religie
speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de identiteit in
het grootste deel van Anatolië, het vasteland. Maar wanneer het gaat om politieke articulatie, zie je dat niet. Je ziet
zelfs dat bepaalde islamitische groeperingen zich niet
noodzakelijkerwijs aansluiten bij Erdogans partijtraditie of
Erdogans AKP. Soms sluiten zij zich aan bij seculiere partijen. Het is dus een heel pragmatische maatschappij."
Het recente kapitalisme
Het hele begrip van economie en financiering is vergaand
veranderd tussen de 19e en 20e eeuw. "Denk aan 1929,
hoe de economie ineenstortte. Er vond een plotselinge en
grote verschuiving plaats in de manier waarop wij omgingen met economie en financiering. Dat is waarschijnlijk het
probleem...de creatie van die massaconsumptiemaatschappij zonder enige erkenning van iets buiten zichzelf,

die rechten van anderen niet ziet maar slechts geobsedeerd wordt door zichzelf."
Deze opmerking bevat twee elementen: een andere benadering van economie en het financieren ervan, maar ook
een morele dimensie, alsof een samenleving transformeert in individuen die geobsedeerd worden "door ieder
voor zich", gesymboliseerd in de homo economicus. In de
mate dat dit een adequate observatie is, betekent het dat
het vermogen van een samenleving om vanuit een groter
geheel te denken, zowel in generaties als vanuit milieu,
ecologie en mensheid, een mentale kortsluiting doormaakt. Dit roept het gevoel op dat de westerse cultuur
zich in een cul-de-sac, een doodlopende steeg, bevindt.
De hierboven beschreven transformatie van Aristoteles'
logische beginselen in ontologische, politieke en psychologische percepties speelt hierin een beslissende rol. Het
lijkt op een collectieve bewustzijnsvernauwing die we met
elkaar delen en dus niet langer doorzien.
Hedgefunds en het scheiden van financiering
en economie
Asutay: "Als je de activa van de banken, bijvoorbeeld in de
Verenigde Staten, bij elkaar optelt, zul je waarschijnlijk
zien dat hun totale activa veel groter zijn dan het BNP van
de Verenigde Staten...Verschillende instrumenten zoals
hedgefonds en andere derivaten hebben hetzelfde effect.
Al die idiote, radicaal nieuwe producten participeren ook in
dit proces en halen de interfinanciering onderuit. De breuk
tussen echte economie en financiering is een belangrijk
gevolg daarvan." Mijn vraag aan Asutay is, hoe we de morele verantwoordelijkheid nog langer op individuen kunnen
afschuiven, als de macht van het kapitaal de financiële
macht van staten overtreft; als multinationals machtiger
zijn dan nationale overheden, en er nationale staten be27

staan waarin de politieke en militaire macht de economie
en media overheersen.
Het is ook het falen van individuen
"Ik zie dit niet alleen als het falen van het financiële systeem, als het falen van de homo economicus. Het is ook
het falen van individuen. Ieder van ons heeft op een of
andere manier als individu op straat, als consument, bijgedragen aan dit falen, en natuurlijk hebben ook financiers
en bankiers hun aandeel in dit proces. De voortdurende,
massale propaganda van de kapitalistische economie, niet
alleen de financiën van de kapitalistische economie,
dwingt mensen tot consumeren. Dat is het ingewikkelde
deel van de ontwikkeling die we gekend hebben sinds de
verschrikkelijke turbo-industrialisatie, turbo-urbanisatie en
turbo-massaconsumptie van de gehele maatschappij."
Een patstelling op wereldschaal
De antwoorden op mijn vragen over het westers kapitalisme - de feitelijke glorietijd van de Europese koloniale wereldmacht en zijn cultuur, gevolgd door het imperialisme
van de Verenigde Staten - laten een onbevredigend gevoel achter. Het is alsof je een gesloten systeem binnenstapt. Daarbinnen ontdek je financiële machtsconcentraties van banken, hedgefonds en multinationals. Zij oefenen, afzonderlijk en gezamenlijk, de feitelijke macht uit,
daarbij gesteund door zichtbare en onzichtbare legalistische systemen die zich vergaand onttrekken aan het zicht
en dus aan controle van burgers en zelfs staten. Het is
een patstelling op wereldschaal. Waar men ook in dit gesloten systeem van binnenuit een poging doet enige grip al was het slechts enig inzicht - te verwerven, overvalt je
een gevoel van machteloosheid. De myopische groeitheorie in het hart van dit kapitalisme, gebaseerd op de mathematische tijdopvatting van Isaac Barrow en Isaac Newton,

ligt ten grondslag aan een ongekende en niet te beheersen explosie. Dit kapitalisme is een pure abstractie. Het
streeft naar de hoogste winst waarvoor geen enkel extern
criterium geldt en dus geen hoogste getal bestaat. De
mens als burger én consument is de dienaar van dit kapitalisme, niet het centrum of doel.
Een feodaal kapitalisme op wereldschaal
Duizend jaar lang werd Europa gekenmerkt door een feodale samenlevingsstructuur met in de top van de sociale
piramide keizer- en koningschap, adel, paus en geestelijkheid, eveneens afkomstig uit de hoge adel, gevolgd door
een derde stand van monniken, burgers en boeren die
zich bevrijdden van de standenmaatschappij in de 18de
en 19de eeuw. De Verenigde Staten ging Europa daarin
voor, zoals het Europa opnieuw voorging in een feodaal
kapitalisme op wereldschaal. Hoe men de betekenis en
macht van de bestaande parlementaire democratieën inschat, hangt daarom vergaand af van de plaats die men
onze democratieën toekent binnen het kader van het huidige feodale kapitalisme. Dit type kapitalisme erkent geen
staatkundige grenzen, enerzijds door die legaal te omzeilen; anderzijds door er juist gebruik van te maken met medewerking van staten, zoals bijvoorbeeld Nederland en
Ierland.
Sociale rechtvaardigheid als hoogste morele
intuïtie
Mijn schets van de westerse wereld als een gesloten systeem, terwijl het zichzelf tegenover de rest van de wereld
afficheert als een open systeem,
lijkt een tegenstrijdigheid te bevatten, maar doet dit niet.
Hoe men het Westen ziet, hangt voornamelijk af vanuit

welk perspectief men ernaar kijkt. Doet men dit vanuit een
radicaal democratisch machtsperspectief, dan is de stand
van zaken niet rooskleurig, ook al steekt het gunstig af ten
opzichte van China, maar China is niet mijn maatstaf. Welke maatstaf dan wel? Dat is de hamvraag.
Het Al is Eén
Ik ga die vraag niet zelf beantwoorden. Ik zou dat ook niet
kunnen, of bedacht kunnen hebben. Ik wil het doen aan de
hand van het verhaal van Mehmet Asutay over het kader
waarbinnen een rechtvaardige samenleving zou moeten
omgaan met zijn investeringen in het nastreven van adalla, ofwel sociale rechtvaardigheid. Sociale rechtvaardigheid is het hoogste doel in de drie monotheïstische religies
zoals het dit vanouds is in alle levensbeschouwingen, vanaf animisme tot en met humanisme en secularisme. Het
behoort tot de basisbehoeften en hoogste morele intuïties
van elk zichzelf respecterend volk. Niet alleen bij Asutay.
Ook bij Abdullahi Ahmed An-Na'im, Nasr Abu Zayd, Ömer
Özsoy en Noam Chomsky is het besef van de fundamentele gelijkheid van alle mensen, ongeacht religie en klasse,
een gegeven dat inherent is aan het mens-zijn, zowel ten
opzichte van elkaar als ten opzichte van hun positie binnen de kosmos.
Islamitisch morele economie
In de mate dat het feodale kapitalisme de scepter zwaait,
is de eerste opgaaf van ieder weldenkend mens zich af te
vragen, hoe we dat type kapitalisme weer ondergeschikt
kunnen maken aan de mens in plaats van de mens aan dit
kapitalisme.
"Mijn benadering is enigszins anders dan wat we om ons
heen zien aan islamitisch bankieren. Ik probeer het hele
idee in een groter kader te plaatsen onder de naam: islami28

tische morele economie. Dat is belangrijker dan het financieringsdeel ervan. Met andere woorden, het doel is een
morele economie te vestigen, en binnen de morele economie zijn er instituten zoals banken die werken binnen het
paradigma van die morele economie en dagelijkse transacties uitvoeren. De essentie van deze morele economie is
sociale rechtvaardigheid. We noemen het adalla, de horizontale, morele dimensie van de islamitische morele economie. Met andere woorden, individuen, ongeacht wie zij
zijn, zijn gelijkwaardig aan elkaar en hebben derhalve gelijke kansen op bronnen, op kansen in het algemeen, enzovoorts. Dan is er natuurlijk ook de verticale gelijkheid,
waarin individuen ongeacht hun verschillen gelijkwaardig
zijn in hun relatie tot God. Er is dus evenmin hiërarchie in
dat proces. Het doel van morele economie is het bereiken
van ichsan, dat wil zeggen: weldadigheid, goedheid...
Onafhankelijk van hun geloof of klasse?
Onafhankelijk, zeker, onafhankelijk van klasse, sociale
achtergrond, nationaliteit, enzovoort, want dit is de positie
van de Koran. Waarschijnlijk klinkt die boodschap niet
door, maar de Koran verwijst niet naar moslims, maar naar
mensen, hamnass, alle mensen. Dat is een belangrijk aspect van dit ene aspect: de horizontale relatie.
Dan is er de verticale relatie waarin individuen ongeacht
hun verschillen gelijk zijn in hun relatie tot God. Er is dus
ook in dat proces geen hiërarchie. Dat is de verticale
tawhῑd-relatie, de eenheid van God, en daarom zijn alle
individuen gelijk in de ogen van God en in hun relatie tot
God.
Het charitatieve en het verplichte aandeel

de verplichting als de belasting in het Westen. Want mensen die zich dat kunnen veroorloven moeten - na een bepaald drempelinkomen en dito rijkdom - een deel afstaan
aan het grotere geheel van de maatschappij die dat niet
heeft. Je geeft de maatschappij haar aandeel, want het is
het recht van de maatschappij dat je teruggeeft aan de
maatschappij. De spirituele dimensie van het verplicht delen komt voort uit het besef dat een mens deel heeft aan
Tawhῑd, de alomvattende Eenheid. En dat besef raakt de
kern van het oerverbond, waarover Ömer Özsoy vertelde.
Fons Elders in gesprek met Mehmet Asutay fragment uit Islam Unknown

Vertrouwen is het essentiële deel van de economie
Islam kent behalve het charitatieve delen van je rijkdom
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maatschappij. De spirituele dimensie van het verplicht delen komt voort uit het besef dat een mens deel heeft aan
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kern van het oerverbond, waarover Ömer Özsoy vertelde.

(dvd, E.S. productions 2013)

NOAM CHOMSKY
Biografie
Het vertrekpunt in Noam Chomsky's wereldbeeld is het
gegeven dat de menselijke natuur een objectief bestaande
realiteit is, waardoor alle mensen elkaars deelgenoot zijn
in deze menselijke natuur met zijn aangeboren ideeën en
aangeboren structuren. De rationalist Chomsky is een universalistisch denker in de diepste betekenis van het woord
universalisme. Universalist, omdat ieder menselijk wezen
met alle anderen aangeboren ideeën en intuïties deelt, de
bron van het vermogen een eigen leven te organiseren, en
daardoor een menselijk, creatief leven te leiden. Waarden
als vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid hebben hun
oorsprong in deze schatkamer. De menselijke natuur is de
bron van menselijk verlangen naar een wereld die rechtvaardiger is dan de bestaande. Het taalgebruik van mensen getuigt dagelijks van dit in oorsprong creatieve bewustzijn.

Islam kent behalve het charitatieve delen van je rijkdom
ook de verplichting om te delen, op het eerste oog eenzelf29

Het gesprek met Noam Chomsky vond plaats in het Massachusetts Institute for Technology (MIT) in Cambridge,
USA.
Hoewel dit gesprek oorspronkelijk de proloog was tot de
TV-gesprekken met de acht Moslim intellectuelen, publiceer ik Chomsky's bijdrage nu als Postscript, aangezien
zijn wereldbeeld na lezing van de eerdere bijdragen nog
meer tot de verbeelding spreekt.

Enkele pijnpunten in het collectieve bewustzijn van het Westen
Ik heb in de islam als synthese van filosofie en spiritualiteit
diverse pijnpunten genoemd. Eén van die pijnpunten in
onze collectieve perceptie is het denken in uitgesloten derden. We manifesteren dit dagelijks als burgers in onze politieke machteloosheid tegenover de Europese Unie, alsof
het een of-of keuze is in plaats van én-én. Er is echter nog
een ander tekort, even fundamenteel en kwaadaardig als
de mentale gevangenis van het denken in identiteiten en
contradicties, namelijk het gestaalde empirisme en behaviorisme. Het woord 'gestaald' is geen sympathiek woord.
Het doet denken aan Stalins 'gestaalde' kaders en zo is
het ook bedoeld. Niet zozeer in morele zin, maar in psychologische zin, want als generaties getraind kunnen worden om wetenschap op een ideologische manier te beoefenen en uit angst, onmacht en zelfcensuur daaraan gevolg
geven, moeten we niet denken dat dit alleen aan gene
zijde van het IJzeren Gordijn kon gebeuren. Het vrije Westen maakte onderdeel uit van die angst, onmacht en
zelfcensuur. Eén van de intellectuelen die tegen de verblindheid in eigen huis al meer dan zestig jaar zijn pen en
computer in stelling brengt, is Noam Chomsky.

Een filosofisch rationalist
Chomsky's belangrijkste bijdrage aan de open maatschappij van Karl Popper, een kritisch rationalist, is zijn verdediging van het klassieke rationalisme. Ik gebruik bewust het
woord 'klassiek' om aan te geven dat Chomsky in een lange traditie staat waarin de menselijke natuur, en daarmee
het menselijk bewustzijn, geen onbeschreven lei is, maar
deel uitmaakt van een intrinsiek ken- en leervermogen
waardoor de mens het heelal bij nacht en dag bewust kan
observeren. Let op het woord 'bewust'. Het impliceert de
enige unieke kwaliteit van de mens in vergelijking met
broeder ezel of halfbroer aap.
Als de menselijke geest leeg is, kan niets zich
ontwikkelen
Chomsky's idee over de intrinsiek aanwezige creativiteit in
de menselijke natuur beargumenteert hij als volgt:
"We moeten hier twee vraagstukken onderscheiden. Eén
is het geloof dat de menselijke geest leeg is. Hij zou van
alles en nog wat kunnen worden of zich daarbinnen ontwikkelen. Dat is zuivere mystiek. Als de menselijke geest leeg
is, kan niets zich ontwikkelen. Dan blijft de vraag over: wat
is aangeboren menselijke natuur? Je kunt zijn bestaan
niet op een logische manier ontkennen, net zo min als je
de aangeboren natuur van een bij logisch kunt ontkennen.
Dan blijft alleen de vraag over: wat is het? Zijn elementen
als sympathie en mededogen fundamentele onderdelen
van de menselijke natuur of niet? En dat is een kwestie
van onderzoek.
Mensen als Adam Smith, David Hume en anderen namen
zonder meer aan dat sympathie en solidariteit fundamentele onderdelen van de menselijke natuur zijn. Leidende figu-

ren uit de 18e-eeuwse verlichting en van de romantische
periode namen aan dat de noodzaak voor creatieve arbeid
onder je eigen controle een fundamentele eigenschap van
de menselijke natuur is. We kunnen onderzoeken of dat
waar is, maar we kunnen het vraagstuk of de aanname
dat er geen menselijke natuur bestaat niet onderzoeken,
omdat het niet logisch is. We kunnen ons dus afvragen
wat de menselijke natuur precies is, en dat is een serieus
onderwerp van onderzoek."
Rationalisme en empirisme - Chomsky en Foucault
Het fameuze debat tussen Chomsky en Foucault in Het
Internationaal Filosofen Project [1971] laat zien hoe diep
de kloof is tussen beide filosofen zodra de status van 'menselijke natuur' ter sprake komt. Het thema bevat de grondslag van twee tegengestelde paradigma's binnen de westerse filosofie. Alleen al om die reden kan de betekenis
van dit debat moeilijk overschat worden.
Foucault wil een geschiedenis construeren zonder menselijke natuur, aldus Jules Vuillemen bij de presentatie van
de kandidatuur van Foucault voor het Collège de France.
Foucault beschouwt Chomsky's menselijke natuur als een
voorbeeld van 'antropologische sluimering'. We moeten uit
die 'sluimering' wakker worden om vanuit de Dood-van-deMens over te gaan naar Nietzsches era van Superman,
een nieuwe mens. Toen ik deze thematiek in het debat ter
sprake bracht, bleek de sprong te groot. Chomsky vat de
onderlinge verschillen samen door te zeggen dat zijn bijzondere belangstelling ligt bij de intrinsieke capaciteiten
van de geest, and Foucaults belangstelling bij een specifieke organisatie van sociale en economische condities.
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Maar Chomsky gaat verder. Een paar minuten later oefent
hij forse kritiek uit op het behaviorisme dat sommige zeer
vreemde beperkingen oplegt aan wetenschappelijke theorie constructies. Hij stelt voor het behaviorisme volledig en
samen met de algehele empiristische traditie waaruit het is
voortgekomen, te negeren. Dit is niet en niets minder dan
een revolutie ten opzichte van empirisme en behaviorisme
in de traditie van de westerse kennis.
Noam Chomsky's geloof in morele vooruitgang
Hoe kan één van de meest radicale critici van de westerse
wereld toch vertouwen hebben in de vooruitgang van onze
morele horizon?
De reden: de menselijke geest is niet leeg! Ieder kind komt
ter aarde met een schat aan potenties en verlangens die
het deelt met alle andere kinderen. De morele toestand
die een kind bij het volwassen worden aantreft, is geen
hermetisch gesloten domein. Er is vanuit de diepte van
geest en hart een verwantschap met alle leven. Ömer Özsoy spreekt over het oerverbond. Boeddhisten over de
boeddhanatuur die alom tegenwoordig is. Animisten over
de cirkelgang van alle leven. Het besef deel uit te maken
van de totaliteit van het leven is een geluksbron die niet
ophoudt bij de dood, want niets en niemand kan volledig
uit het ZIJN 'vallen'. Er is alleen sprake van fundamentele
transformaties. De concentratie op het eigen geluk is een
gegarandeerd recept voor teleurstelling. Ook dit is één van
de pijnpunten in het gecollectiviseerde individualisme. Het
NRC Handelsblad staat er bol van.

9/11 - het verhaal tweemaal verteld

War on Terror

Gevraagd naar zijn interpretatie van 9/11, gaf Chomsky
een tweeledig antwoord. Enerzijds was het uniek, want het
was voor het eerst dat het territorium van de Verenigde
Staten werd aangevallen sinds de Britten in 1812 regeringsgebouwen in Washington hadden afgebrand. En het
was een misdadige aanval. De reactie van de wereld die
niet vergaand was ondergedompeld in de koloniale ideologie, was woede over de misdaad, en sympathie met de
slachtoffers, aldus Chomsky.

Op mijn vraag of hij in de oorlog tegen het terrorisme zou
willen bemiddelen, was zijn antwoord: ze hebben mijn bemiddeling niet nodig. Ook hier blijken praktijk en ideologie
'tegen terreur' van langere adem. Georg Bush verklaarde
de oorlog tegen het terrorisme niet op de elfde september
2001, hij verklaarde hem opnieuw. Ronald Reagan noemde twintig jaar eerder het gevecht tegen het internationaal
terrorisme de focus van de buitenlandse politiek van de
VS - een oorlog tegen 'een terugkeer naar het barbarisme
in onze tijd'. De aanval op Irak in 2003 heeft volgens twee
terrorisme specialisten van de VS geleid tot een zevenvoudige toename van het terrorisme. "Maar we worden niet
verondersteld het daarover te hebben. Want ons terrorisme is geen terrorisme, het is zoals je weet bevrijding of
zoiets. Maar een manier om terrorisme te verminderen is
ophouden eraan deel te nemen, ophouden het te steunen."

"Maar ook iets anders: welkom bij de club. Hoe jullie nu
lijden, is een klein deel van wat jullie ons jarenlang hebben
aangedaan. Laten we er in feite specifiek over zijn. Laten
we ons het volgende voorstellen. Stel dat Al Qaida Washington had gebombardeerd, het Witte Huis had gebombardeerd, de president had gedood, een militaire coup had
ingezet, een wrede dictatuur had ingesteld die 50.000 tot
100.000 mensen doodde en 700.000 martelde. Een groot
internationaal terroristisch centrum had opgezet dat sluipmoorden over de hele wereld hielp uitvoeren, neonaziachtige staten in het gebied hielp stichten, enzovoort. Stel ze
hadden een groep economen naar voren geschoven, ik
noem ze de Kandahar-boys, die de economie in misschien
de ergste economische recessie uit zijn geschiedenis
brachten. Stel dát alles zo was gebeurd."
En zo vervolgt hij zijn verhaal: het is gebeurd op 9/11 1973
in Chili. "Het enige wat ik veranderd heb zijn de equivalenten per hoofd van de bevolking, wat de juiste soort vergelijking geeft qua aantallen."

Noam Chomsky in 'a nutshell'
Ik heb nog niets gezegd over Chomsky's baanbrekende
invloed op het gebied van de linguïstiek; zijn visie op het
zionisme en Israël als offshoresatelliet van de VS; Afghanistan, of zijn genuanceerde manier van denken en analyseren. Dit blijkt bijvoorbeeld aan het eind van het debat met
Michel Foucault in zijn analyse van de begrippen 'legaliteit'
en 'rechtvaardigheid': the concept of legality and the concept of justice are not identical, they're not entirely distinct
either. Very often, when I do something which the state
thinks is illegal, I regard it as legal because I regard the
state as criminal.

Juist het klassieke rationalisme is in staat de empirische
stand van zaken, historisch en anderszins, te (leren) relativeren.
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Gemeenschappelijke kenmerken van de negen gesprekspartners

Een wens aan het slot van mĳn drievoudige
bĳdrage aan I-filosofie.

Het is bij Chomsky nooit: alles of niets, maar een voortdurende afweging op basis van een waardeschaal, waarin
rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid een onafscheidelijke triangel vormen, niet verschillend van die bij de andere
gesprekspartners in De onbekende islam. De mensheid
staat bij hen allen centraal zoals ook het vertrouwen dat
de morele horizon van de mens niet gedoemd is op het
niveau van de barbarij van de laatste eeuwen te blijven
steken, maar in staat is - juist dankzij de intrinsieke kwaliteiten van onze menselijke natuur - zich te vernieuwen.

Ik hoop dat mijn beschrijvingen van personen en thematieken jullie creatieve verbeelding geprikkeld heeft. Zo ja,
ben ik in mijn opzet geslaagd, want de vragen die daaruit
voortkomen, zijn belangrijker dan de antwoorden. De creatieve verbeelding is het hoogste kenorgaan van de mens.
Het bestaat - schematisch weergegeven - uit zes lagen.
Als die zes lagen onderling vrijelijk communiceren, zijn we
op weg naar de beleving van een allesomvattende ruimte,
hét kenmerk van een bevrijd bewustzijn. t

Chomsky wordt geroemd als de belangrijkste intellectueel
van deze tijd. Maar hij zelf beseft dat hij in vroegere tijden
een profeet zou worden genoemd, wegens zijn niet aflatende 'geseling' van de wandaden van zijn tijdgenoten, zijn
eigen volk incluis. Als we het woord 'justice' in die context
zouden vertalen, zouden we het eerder 'gerechtigheid' dan
'rechtvaardigheid' kunnen noemen om het een boven alle
mensen uitgaande waarde toe te kennen.
Chomsky wordt geroemd als de belangrijkste intellectueel
van deze tijd. Maar hij zelf beseft dat hij in vroegere tijden
een profeet zou worden genoemd, wegens zijn niet aflatende 'geseling' van de wandaden van zijn tijdgenoten, zijn
eigen volk incluis. Als we het woord 'justice' in die context
zouden vertalen, zouden we het eerder 'gerechtigheid' dan
'rechtvaardigheid' kunnen noemen om het een boven alle
mensen uitgaande waarde toe te kennen.

Fons Elders
Kapberg, Warder

22-01-2014

Deel een en twee van de Onbekende Islam zijn 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.
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Hoe Samuel Ĳsseling de waarheid besluipt

Signalement

boekbesprekingen, redactie Paul Troost

door Erno Eskens
In de jaren tachtig introduceerde Samuel IJsseling de nieuwe Franse filosofie in
het Nederlandse taalgebied. Vooral het
werk van Jacques Derrida bracht hij
over het voetlicht. Ger Groot, die eerder
een hoofdwerk (Éperons) van Derrida
vertaalde, interviewt IJsseling in dit boek
over zijn leven als filosoof en over de
waarde van de Franse filosofie. Wat
heeft het allemaal opgeleverd?
IJsseling studeerde theologie, maar hij
voelde zich al snel meer thuis in de filosofie. Hij promoveerde op het werk van
Martin Heidegger, die hij ook verschillende malen bezocht. Mede door zijn studie van de Franse filosofie vervreemdde
hij gaandeweg van het katholicisme. Op
latere leeftijd begon hij zich polytheïst te
noemen. Het meergodendom past volgens hem goed bij de grondgedachte
van de moderne Franse filosofie dat het
noodzakelijk is om kwesties vanuit meerdere perspectieven te verwoorden.
Journalist, filosoof en hoogleraar Ger
Groot, die zelf ook katholieke roots
heeft, legt IJsseling het vuur aan de
schenen als het gaat om diens meergodendom en perspectivisme. Leidt het
niet tot relativisme?

Is er niet toch een soort verankering
van Waarheid nodig? Maar IJsseling
houdt voet bij stuk. Je kunt de Waarheid niet direct benaderen. Juist in de
veelvoud van verhalen die we vertellen klinkt altijd iets van die Waarheid
door. Il faût la Verité, zegt Derrida hierover: er bestaat een behoefte aan de
waarheid, de waarheid is een must,
en als je een goed verhaal vertelt, laat
je dan ook altijd iets van die Waarheid
doorschemeren. Misschien kun je
Waarheid niet beetpakken, maar je
kunt haar wel in het vizier krijgen door
een kwestie vanuit meerdere perspectieven, via een keur aan verhalen, te
besluipen.
Dankbaar en aandachtig biedt een
mooie inleiding in het werk van IJsseling, maar ook in dat van Heidegger
en Derrida. Maar het is vooral een
mooi eerbetoon aan de man die de
complexe Franse filosofie in de Nederland en Vlaanderen helder introduceerde en daarbij zijn publiek nooit uit het
oog verloor.
Ger Groot: Dankbaar en aandachtig. In
gesprek met Samuel IJsseling. Met voorwoord van Hans Achterhuis, uitg. Klement/Pelckmans, isbn 9789086871278,
Zoetermeer 2013. t

Erno Eskens interviewt Harm van der Gaag over zijn aanpak in de filosofische praktijk.

Wie het niet weet mag het zeggen
Wat gebeurt er in de spreekkamer van een filosofische praktijk? Wie gaat daar
naartoe voor een serie gesprekken? Wat is het verschil met psychotherapie?
Moet je veel van filosofie weten om er iets aan te hebben?
In dit boek, dat als manifest van een jong ambacht mag gelden, beschrijft Harm
van der Gaag de werkwijze die hij in tien jaar praktijkvoering ontwikkelde. Daarbij
staat de vraag centraal, niet als middel, maar als doel. In de vraag, niet in het
antwoord, schuilt wijsheid.
Het boek bevat voorbeelddialogen, uitleg en bespiegelingen. Zo verschijnt een
manier van denken en van spreken die teruggaat tot Socrates en die nu
opnieuw vorm krijgt: als filosofie in de praktijk.
Harm van der Gaag: Wie het niet weet mag het zeggen, uitg. ISVW uitgevers,
isbn 9789491693199, Leusden 2014. t
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Knutselen aan de Chinese kamer
Door Anton Jumelet
Scheermes en bezem

Hoogtepunten

Denken kan, volgens Dennett, alleen ergens toe leiden als we
gebruikmaken van hulpmiddelen. Een soort denkgereedschappen of cognitieve prothesen. Denkgereedschap dat we als vanzelfsprekend gebruiken zijn taal, schrift, labels, getallen, voorbeelden, illustraties, grafieken en kaarten. Dennetts boek trapt
af met een bespreking van een dozijn van zulke algemene
denkgereedschappen dat minder bekendheid geniet. Zo noemt
hij als nuttig denkgereedschap Ockhams scheermes, de vuistregel die stelt dat de eenvoudige verklaring of theorie de betere
is. Dennett besteedt evenwel ook aandacht aan gereedschap
dat meer kwaad dan goed doet. Een voorbeeld hiervan is Ockhams bezem waarmee we vaak feiten die niet passen in onze
theorie onder het tapijt vegen.

Dennett is op zijn best als hij een specifieke intuïtiepomp ontleedt en eraan gaat knutselen. Op die manier maakt hij bijvoorbeeld duidelijk waarom het bekende gedachte-experiment van
de Chinese kamer faalt. Als je enkele (schijnbaar) irrelevante
details in het verhaal aanpast, blijkt al gauw dat hij een heel
andere intuïtie pompt. Niet alleen is zijn uitleg bijzonder toegankelijk en eenvoudig te begrijpen, maar hij komt ook tot inzichten
die zo diepzinnig zijn als je ze maar krijgen kunt. Wat Dennett
bijvoorbeeld zegt over de evolutie van redenen en vrije wil is
zowel helder als zeer subtiel. Wat dit boek nog extra aardig
maakt, is dat je het ook kunt lezen als een mooie bloemlezing
van (bijna) alle hoogtepunten uit het oeuvre van Dennett. Iedereen die benieuwd is naar het denken van Dennett zelf kan het
best bij Gereedschapskist voor het denken beginnen.

Intuïtiepomp
Containerbegrip

Stel, je hebt een filosofische vraag. Bijvoorbeeld, hebben we een vrije wil? Hoe kan een filosoof zo’n vraag
dan beantwoorden? In de regel komt hier geen laboratorium, microscoop, rekenmachine, computersimulatie, MRI-scan, enquête of archiefonderzoek bij kijken.
Wat doet een filosoof in plaats daarvan? Diep nadenken, het liefst inclusief frons en getroebleerde blik. De
Amerikaanse filosoof Daniel Dennett schreef met Gereedschapskist voor het denken een leerzaam boek
over hoe dat ‘diep nadenken’ precies in zijn werk gaat.

Vervolgens gaat Dennett in op wat hij als het filosofische denkgereedschap pur sang beschouwt: de intuïtiepomp. Een intuïtiepomp is een gedachte-experiment, verhaaltje, model of vergelijking die een duidelijk oordeel of heldere intuïtie uitlokt. En op
basis van zo’n opgeroepen intuïtie kunnen we dan beginnen
met het beantwoorden van een filosofische vraag. Dennett
geeft in zijn boek tientallen voorbeelden van intuïtiepompen,
vaak voorzien van opvallende titels als ‘moerasman’, ‘de quineaanse kruiswoordpuzzel’, ‘Mary de kleurenwetenschapper’ en
‘schmaakwaarheden’. Dennetts bespreking laat zien hoe filosofie bedreven wordt en wat dit oplevert. Het gesleutel aan allerhande intuïtiepompen toont hoe de meeste filosofen werken en
hoe deze manier van werken onze begrippen kan verhelderen.
Omdat Dennett de intuïtiepompen ordent aan de hand van de
thema’s betekenis, evolutie, bewustzijn en vrije wil, biedt dit
boek ook een korte inleiding in de wijsgerige disciplines die deze onderwerpen behandelen.

Dat betekent niet dat dit boek geen problemen kent. Wat de
professionele filosoof in elk geval zal missen, is een serieuze
analyse van wat een intuïtiepomp precies is. Dennett gebruikt
het als een containerbegrip voor van alles en nog wat: van het
onderscheid tussen het manifeste en wetenschappelijke wereldbeeld van de filosoof Wilfrid Sellars tot het computerspel Life
van de wiskundige John Conway. Dennett zou het begrip meer
inhoud kunnen geven als hij het wat beperkter zou toepassen.
Bovendien is hij nooit helemaal duidelijk over de bedoeling van
een intuïtiepomp. Soms lijkt hij de pomp enkel te zien als een
handig retorisch trucje om je publiek in te palmen. Op andere
momenten, echter, meent hij dat intuïtiepompen leiden tot een
diepe waarheid over (ons begrip van) de wereld. Maar hoe
werkt dat dan precies? Immers, als iets intuïtief is, is het nog
niet per se waar.
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Het probleem waar de amateurfilosoof tegenaan kan lopen, is
het gebrek aan samenhang tussen de hoofdstukken. Hoewel
de intuïtiepompen per thema zijn verdeeld, lijkt Dennett binnen
zo’n thema vaak van de hak op de tak te springen. Een lezer
die minder goed in de materie is ingevoerd, kan zich daardoor
terecht afvragen, bijvoorbeeld na het lezen van het laatste
hoofdstuk over betekenis, wat hij nu precies over dat begrip
heeft geleerd. Het was een aardige verzameling verhaaltjes,
maar het ging niet echt ergens heen.

meer van Daniel Dennett

Great communicator
Niettemin is dit boek een aanrader. Het is een van de betere
boeken over denkgereedschap. Dennett is tig keer beter dan
andere, meer dubieuze docenten in het denken, zoals Edward
de Bono of Tony Buzan. Daarnaast doet het boek meer recht
aan de filosofische praktijk dan menig ander toegankelijk geschreven boek over deze materie, zoals Denkgereedschap 2.0
van Paul Wouters of Het laboratorium in je hoofd van Sebastien Valkenberg. Dennett toont zich eens te meer de great communicator van de hedendaagse filosofie met zijn informele
toon, goedmoedige humor, concrete voorbeelden en heldere
uitleg. En omdat hij tegelijkertijd een serieuze denker is met
een lage tolerantie voor onzin en een groot respect voor wetenschap is dit des te knapper. t
Daniel C. Dennett, Gereedschapskist voor het denken (2013).
Uitgeverij Atlas Contact, 512 pagina’s. Vertaling: Miebeth van
Horn, Annoesjka Oostindiër en Daniëlle Stensen.

Daniel Dennett op youtube
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Achterflappen

Signalement

Fred van Iersel, René de Boer (red.).. Trouw aan jezelf. Hoe de geestelijke verzorging kan bijdragen aan de morele vorming van militairen. 160 pp. Damon, 2013
Militairen kunnen voor gecompliceerde morele keuzes geplaatst worden.
Trouw aan jezelf is een praktijkboek dat in opdracht van de Dienst Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht door uitgeverij Damon is uitgegeven. Gezien de toenemende rol die de Nederlandse krijgsmacht bij missies in het
buitenland speelt, voorziet dit boek in een groeiende behoefte.
Trouw aan jezelf gaat over de praktijk van morele vorming. Naast uitgebreide casuïstiek geeft het boek ook modellen voor de praktijk. Vier auteurs
behandelen de problematiek. Natasja Rietveld deed onderzoek bij veteranen en beschrijft hoe moreel besef bij militairen ontstaat en waarop specifieke morele vorming zich moet richten. De rol van de deugdethiek bij de
karaktervorming van militairen komt bij Pieter Vos aan de orde. Fred van
Iersel behandelt een case-study met daarin aandacht voor de interactie
tussen militair en geestelijke verzorger. Militairen opereren vooral in groepsverband. Jan-Hein Mooren laat zien hoe groepsgedrag kan ontsporen en
welke preventieve maatregelen noodzakelijk zijn. t

Joseph Vogl. Het spook van het kapitaal. 180 pp. Boom. 2013

Joseph Vogl, hoogleraar literatuurwetenschap aan de Humboldt Universiteit Berlijn, bekijkt in Het spook van het kapitaal onze economie met de
nodige scepsis. Van het neoliberalisme met zijn ongebreidelde geloof in
de markt laat hij geen spaan over. Ook de beurs moet eraan geloven. Wie
gelooft dat op de beursvloer rationeel gehandeld wordt, moet volgens
Vogl wel erg naïef zijn. Er speelt meer, veel meer dan we als argeloze burgers doorhebben. Met Het spook van het kapitaal bekritiseert Vogl tegelijk
de economie als wetenschap. Met zijn boek wil Vogl ons aansporen de
economie met een kritische, zelfs argwanende blik te bekijken. Zijn boek
is daarvoor de eerste stap. t
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Achterflappen

Signalement

L. Laeyendecker.. Kritische stemmen. Maatschappijkritiek van oudheid tot heden. Damon, 2013, 802 pp.
Maatschappijkritiek is van alle tijden. Dat blijkt uit Kritische stemmen, maatschappijkritiek van oudheid tot heden. In dit indrukwekkende boek neemt
L. Laeyendecker, emeritus-hoogleraar Algemene Sociologie aan de Universiteit Leiden, de lezer mee door de geschiedenis van de kritiek op de samenleving: van apocalyptiek in de oudheid en middeleeuwen, via de utopieën van de renaissance en de verlichting, naar de problemen van de ‘moderniteit’. In de apocalyptiek ziet men het kwaad in de wereld als het werk
van satan waaraan alleen God een eind kan en zal maken. Dat verandert
in de renaissance. Utopieën fungeren als kritische spiegels en houden het
perspectief van een betere wereld open. Mensen kunnen daaraan zelf bouwen. In de verlichting groeit dit zelfvertrouwen. Geleid door de rede komen
mensen tot vrijheid, de wereld is maakbaar, vooruitgang staat vast. Daarop
valt wel wat aan te merken, zoals de kritische maatschappijwetenschap al
in de 19e eeuw stelt. De klassieke sociologen rond 1900 wijzen op de negatieve kanten van de modernisering, vooral waar het de rol van wetenschap, techniek en economie betreft. Ze zien deze systemen, die elkaar
beïnvloeden, de vrijheid van mensen in toenemende mate bedreigen. t

Aristoteles. Over de ziel. 504 pp. Klement. 2013
Aristoteles’ Over de ziel is zonder enige twijfel een van de diepste, oorspronkelijkste en invloedrijkste teksten uit de geschiedenis van de filosofie.
Aristoteles stelt de vraag wat de ziel is en formuleert een antwoord dat ons
nog steeds te denken geeft. Wat hij in dit werk over waarnemen, verbeelding en denken zegt, heeft tot in onze tijd de filosofische discussie daarover bepaald.
Over de ziel is door uitgeverij Klement als tweetalig boek (Grieks en Nederlands) uitgegeven. Ben Schomakers vertaalde dit meesterwerk, verzorgde
de inleiding en voorzag het van aantekeningen
Over de vertaler:
Ben Schomakers (1960) is opgeleid als wiskundige, classicus en filosoof en promoveerde op een proefschrift over Parmenides. Hij vertaalt filosofische teksten uit
de Griekse oudheid. Meest recent verschenen van hem De taal van de hemel en
een vertaling van Sophocles’ Oedipus heerst. t
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De waarheden van Badiou
Begin mei 1968 organiseerde
Alain Badiou, toen 31 jaar,
met een paar vrienden een
van de eerste studentenopstanden in Frankrijk. De studenten kwamen oog in oog
met fabrieksarbeiders en gebroederlijk trokken ze samen
op in het protest. Dit evenement en het gevoel van verbondenheid tussen studenten en arbeiders heeft Badiou
niet meer losgelaten. Sindsdien inspireert Badiou op zijn
beurt hedendaagse revolutionairen. In Badiou schetst
Joost de Bloois het denken
van deze levende legende en
kopstuk van de Franse filosofie.
foto: EGS Saas-Fee

De waarheden van Badiou
door Thomas Heij
In vele opzichten is Badiou een typisch voorbeeld
van een Franse filosoof. Hij werd opgeleid aan de
École normale supérieure en was politiek actief in
de communistische partij. Badiou’s oeuvre is
groot en bestaat uit filosofische werken en artikelen, maar ook uit enkele romans en theaterstukken. Zijn schrijfstijl is voor sommigen poëtisch en
inspirerend, voor anderen cryptisch en ondoorgrondelijk. Wie zich verdiept in Badiou zal hoe
dan ook een goede inleiding in zijn denken nodig
hebben.
De moeilijkheid van Badiou zit hem voor een
groot deel in de begrippen die hij hanteert. Badiou vormt niet alleen nieuwe begrippen, zoals
‘waarheidsprocedures’ en het ‘evenement’, maar
maakt ook gebruik van bestaande concepten die
hij eigenzinnig inkleurt. Begrippen als ‘subject’ of
‘democratie’ worden al eeuwen gebruikt in de
filosofie. Door Badiou worden ze – met opzet en
nadruk – totaal anders ingevuld. Wie Badiou
leest, moet daarom constant op zijn hoede zijn.
Waarheidsprocedures
Een goed begin is de vierdeling die hij maakt. De
filosofie kan volgens hem vier domeinen onderscheiden waarin de waarheid tot stand kan komen: politiek, wetenschap, liefde en kunst. Dit
noemt Badiou waarheidsprocedures. De politiek
draait om collectief handelen, de wetenschap om
kennis, de liefde om intense gevoelens en de
kunst om de zintuigen. Binnen die waarheidspro-

cedures is er strijd en verandering, en kan er een
evenement ontstaan. Het evenement is een gebeurtenis die de oude wereld doorbreekt, een mogelijkheid voor een geheel nieuw idee. Dat kan
een politieke revolutie, een doorbraak in de wetenschap, de ontmoeting van twee geliefden of een
nieuw idee in de kunst zijn. Niet iedere revolutie is
voor Badiou een evenement: er zijn volgens hem
ook tijdperken zonder evenementen. Er is pas
sprake van een evenement, wanneer er een waarheid uit spreekt die door een subject vorm krijgt.
Het subject als vormgever
Het ‘subject’ is een goed voorbeeld van een begrip dat Badiou anders invult. Doorgaans is het
subject in de filosofie simpel gezegd dat wat
waarneemt, ervaringen heeft en bewust is, een
ik. Daartegenover staan een of meer objecten die
waargenomen kunnen worden. Voor Badiou is
het subject echter iets wat verschijnt door een
evenement, iets wat vorm geeft aan de waarheid
van het evenement en blijft bestaan door trouw
aan die waarheid. Niet bepaald het subject uit de
alledaagse taal dus.
De Bloois legt uit dat Badiou de verzamelingenleer van Cantor of de muziek van Schönberg ziet
als evenementen waarin een bepaalde waarheid
gestalte krijgt. De waarheid die eruit naar voren
komt, een radicaal vernieuwend idee, moet in
stand gehouden worden. Er moet een bepaalde
kracht zijn die deze waarheid blijft maken. Als de
verzamelingenleer van Cantor vergeten wordt, of
als de muziek van Schönberg vergaat, blijft er
niets meer van over – noch van de idee, noch
van het subject. Het subject kan een wetenschapper zijn, of een groep kunstenaars, maar ook een

theoretisch werk of het systeem tussen twee geliefden.
Radicale vernieuwingen
De kern van Badiou’s filosofie is de verhouding
tussen het evenement, het subject en waarheid.
Net als het subject vult Badiou ook ‘waarheid’ in
op een eigenzinnige manier. Het evenement is de
kans op een waarheid die door het subject in
stand gehouden wordt. Voor Badiou is er dus
niet één vaststaande waarheid, maar een meervoudige waarheid en is ze altijd een proces – vandaar dat hij spreekt van waarheidsprocedures.
De filosoof heeft vervolgens als taak de waarheden te duiden en concepten te vormen om nieuwe mogelijkheden te denken. Iedereen die waarheid duidt is een filosoof en de filosoof ontleent
zijn legitimiteit aan het benoemen van de waarheid. Badiou’s filosofie staat dus in het teken van
het vat krijgen op radicale vernieuwingen, door
de juiste vormen en concepten te scheppen. Wat
dat concreet betekent, zien we het best in zijn
politieke ideeën.
Management van het bestaande
Badiou is vooral een politiek denker. Zijn begrippenapparaat van de waarheidsprocedures – het
evenement, waarheid en het subject – is bedoeld
om het politieke evenement van 1968 te duiden.
Maar Badiou zou Badiou niet zijn als hij zich zomaar ‘politiek filosoof’ zou laten noemen. Hedendaagse politiek filosofen zijn geen echte politiek
filosofen, en hedendaagse politiek is geen echte
politiek. Wat deze vermeende politieke filosofen
volgens Badiou doen is de politiek ondergeschikt
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maken aan de ethiek: ze keuren als het ware of
de politiek het nog wel goed doet of niet. De
meetlat staat daarbij van tevoren vast: dat is namelijk de vraag of iets binnen de kapitalistische
parlementaire democratie past. Op die manier
vindt er volgens hem nooit een echte vernieuwing
plaats.
Wat moet er dan wel gebeuren? Je zou verwachten dat Badiou als communist zijn pijlen richt op
het kapitalisme (dat doet hij ook), maar hij valt
vooral de parlementaire democratie aan. De democratie is verworden tot het management van
belangen door de staat. Deze democratie sluit
groepen als ‘allochtonen’, ‘moslims’, ‘joden’ of
‘de hardwerkende Nederlander’ uit. Democratie
moet volgens Badiou juist los komen te staan van
de staat en opengebroken worden. Je zou het
kunnen zien als een puzzel. De huidige parlementaire democratie puzzelt met bestaande stukjes,
de democratie die Badiou beoogt, vraagt om
nieuwe stukjes.
Mei 1968 was voor Badiou een politiek evenement dat de oude wereld openbrak, met als waarheid de communistische idee. Het subject (het
nieuwe puzzelstukje) was daarbij het proletariaat.
Hedendaagse opstanden, zoals Occupy en de
Arabische Lente zijn volgens Badiou nog geen
politieke evenementen. Het laten voortduren van
het evenement ontbreekt vooralsnog. De huidige
opstanden hebben behoefte aan een subject dat
hun waarheid in stand houdt – zoals de communistische partij dat deed na 1968. Met dit ingewikkelde maar intrigerende conceptuele kader voor
vernieuwingen inspireert Badiou politiek activisten, kunstenaars, wetenschappers en wie weet
ook geliefden.

Gegoochel met begrippen
De verdienste van De Bloois is dat hij ons Badiou
vrij direct laat proeven, door veel te parafraseren
en te citeren. De Bloois vangt ongeveer 35 werken in een boekje van 170 pagina’s. Hij legt Badiou niet uit, maar illustreert hem wel zo nu en dan.
Dat betekent enerzijds dat ‘paradoxale retroactief-anticiperende logica’ een wonderlijke reeks
letters blijft, anderzijds dat je went aan dit soort
jargon en gegoochel met begrippen.
Dat het moeilijk is om tot de kern van Badiou’s
denken door te dringen, blijkt ook uit De Bloois’
inleiding. Vaak worden bepaalde uitspraken door
De Bloois bestempeld als ‘hoofdthema’, een ‘centrale gedachte’ of ‘grondgedachte’, ‘fundamentele denkfiguur’, ‘essentieel’, ‘cruciaal’. Op een zeker moment wordt iets zelfs een ‘centrale gedachte in de kern van het denken van …’. Dit is een
teken van De Bloois’ enthousiasme, die de lezer
lijkt aan te raden om zich te verdiepen in álle werken van Badiou. t

Interview: Georg Weinand; Camera/montage: Jeanette Groenendaal
en Zoot Derks Lente 2007, European Graduate School.

Foto’s: Nationaal Archief, Parijs mei1968.
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Jan Bransen: de tragiek van

de tunnelman

Het is zonder
meer het mooiste
woord voor de
functie die een
filosoof in de
hedendaagse
samenleving kan
hebben:
tunnelman.
Videocolumn van Jan Bransen | productie Paul Troost

De tragiek van de tunnelman

herinneren aan de noodzaak van een leven lang leren. Misschien ken je dit stapsgewijze model van deskundigheids-

Voor mij is dit een karakterprobleem. Een tunnelman moet
tevreden kunnen zijn met zijn negatieve rol. Hij heeft geen

Met Het is zonder meer het mooiste woord voor de functie

bevordering wel. Het begint in zalige onwetendheid, omdat
je onbewust onbekwaam bent. Als zich dan een taak aandient, word je bewust onbekwaam. Dat is wel handig, want
als je je realiseert dat je iets niet kunt of niet weet, dan kun
je daar iets aan gaan doen. Doordat je leert, word je bewust bekwaam. Prettig, maar best vermoeiend, omdat de
taak voortdurend al jouw aandacht opeist. Het ideaal komt
daarna pas, als je onbewust bekwaam bent. Dan beheers
je de taak gewoon, zoals jij nu zonder aandacht mijn Nederlands kunt lezen. Denk echter niet dat je er dan bent, zo
vertelt jou de tunnelman. Want als je denkt dat je aan een
half woord genoeg hebt, dan sluipen de vergissingen, vooroordelen en onjuiste aannames vanzelf naar binnen om al
die halve woorden stilzwijgend aan te vullen. In slaap gesukkelde deskundigheid vervormt zich zo tot misplaatste
vooringenomenheid. Gelukkig, maar, dus, dat er filosofen
zijn die als een tunnelman door onze taal struinen en ons
op al die dubieuze vanzelfsprekendheden wijzen.

positief verhaal, geen positieve theorie. Hij geeft geen antwoorden, maar stelt vragen. Hij moet er tegen kunnen dat
hij niet tot de elite hoort die het voor het zeggen heeft. Hij
zal niet populair moeten willen zijn, er tegen moeten kunnen dat hij niet welkom is, dat hij een boodschap heeft die
anderen liever niet willen horen. De tunnelman moet in de
buurt van de ironie rondhangen, hij moet oprecht met zelfspot kunnen reageren, niet houden van zijn eigen gelijk,
maar tegelijkertijd toch een grote, diepe, omvattende zelfstandigheid en onafhankelijkheid bezitten.

die een filosoof in de hedendaagse samenleving kan hebben: tunnelman. Het lijkt al weer half vergeten, maar de
afgelopen jaren zijn er diverse moordzaken geweest waarbij het rechercheteam dat een zaak onderzocht last had
van een zogenaamde 'tunnelvisie'. Ze wisten gewoon zeker
wie het gedaan had en zochten naar het ontbrekende bewijsmateriaal om de dader definitief te kunnen arresteren
en veroordelen. Zo'n visie leidt tot het soort kat- en muisspel dat een detectiveserie als Prime Suspect eertijds zijn
geweldige spanning gaf. Maar in de gewone wereld zorgt
de 'tunnelvisie' vooral voor gerechtelijke blunders. En dat is
niet prettig voor een rechtsstaat. Vandaar dat tegenwoordig
aan een rechercheteam standaard een tunnelman toegevoegd wordt, iemand wiens enige taak is te voorkomen dat
het team een tunnelvisie ontwikkelt.
De tunnelman haalt stilzwijgende vooronderstellingen onderuit. De tunnelman laat zien dat wat vanzelf spreekt helemaal niet vanzelfsprekend is. De tunnelman ondermijnt de
dominante standaardvisie van het team. De tunnelman lijkt
wel een filosoof, een kritische dwarsdenker. Hij is een ironische Socrates die betweterig het bloed onder je nagels vandaan haalt met zijn irritante vragen of een recalcitrante
Nietzsche die met zijn hamer jouw hele culturele bouwwerk
genadeloos aan diggelen slaat en dan vergenoegd toekijkt
hoe jij tussen de scherven probeert op te krabbelen.
Zo'n tunnelman! Heerlijk. Mijn held! En we hebben zo'n
tunnelman ook nodig, als taalgemeenschap. Hij moet ons

Maar je moet er wel het juiste karakter voor hebben, als
tunnelman, want anders is de tragiek niet om aan te zien.
Dan word je, als tunnelman, namelijk een heel zielig hoopje
betweterigheid. En dat heb je dan niet eens door. Dan loop
je hautain de diepzinnige wijsneus uit te hangen, terwijl je
zelf eigenlijk het hardst een tunnelman nodig hebt. Daar zit
hem in feite precies het probleem van de filosofie, een probleem dat Juvenalis al lang geleden op een andere manier
aan de orde stelde: wie bewaakt de bewakers? Oftewel:
hoe lukt het de tunnelman om te slagen als tunnelman zonder zelf ook een tunnelman te hebben?

Dat valt niet mee. Dat is best een klus. Vooral als je overtuigd bent geraakt van je eigen gelijk, als je moe bent geworden van je eigen vragen omdat je ondertussen echt de
antwoorden wel kent. En het wordt helemaal lastig als je
vooral mensen tegenkomt die zelf geen idee hebben, die
vragen stellen om antwoorden te horen, die snakken naar
een antwoord. Dan kom je in gevaarlijk vaarwater. Dan
loop je het risico om de wijsheid waarvan jouw vragen getuigen aan te zien voor een wijsheid die jouw een toegang tot
de antwoorden geeft. Dan loop je het risico te buigen voor
de verlokkingen van het applaus.Maar applaus krijg je nooit
als tunnelman. Zodra er geklapt wordt, moet je op je hoede
zijn. En dat is veel gevraagd, hoor: omwille van het kritische denkvermogen van je publiek niet van hun applaus
houden. t
Jan Bransen
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Historische audio-opnames 1989-1990
De Bilthovense Wijsgerige Kring

Het conflict tussen retorica en filosofie
Door: Marit Pepplinkhuizen

Hermeneutiek en retorica

Retorica is geen ijdele versiering van de nuchtere waarachtigheid
van de taal, maar ze is de uitdrukkingskracht van de taal zelf. In
deze lezing verkende IJsseling de retorica met het oog op de
spanningsverhouding tussen filosofie en retorica.

In onze hedendaagse tijd gaat er veel aandacht uit naar hermeneutiek.
Ijsseling stelt dat retorica veel interessanter is. De hermeneutiek is interpretatieleer en gaat over het verstaan. De retorica gaat over het verwoorden. Dat verwoorden interessanter is dan verstaan, maakt Ijsseling duidelijk aan de hand van de volgende zin: ‘God heeft de wereld in 6 dagen
geschapen’. We kunnen daarover direct zeggen: ‘Dat is niet waar’. Je
kunt ook zeggen: ‘Wat betekent het, wat wordt ermee bedoeld?’ Dat is
de hermeneutische vraag. Maar je kunt je ook afvragen: ‘Hoe is zo’n
tekst tot stand gekomen en wat heeft het allemaal uitgericht in de geschiedenis? Dat is de retorische vraag.

Samuel IJsseling was van 1969 tot 1997 hoogleraar aan het Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven, waar hij geschiedenis
van de hedendaagse wijsbegeerte en filosofie van de taal doceerde.
IJsseling laat zich in zijn denken vooral inspireren door Heidegger, het
hedendaagse Franse denken en de geschiedenis van de retorica. In
zijn nog altijd veelgelezen studie Retoriek en filosofie, rehabiliteert
Ijsseling de retorica tegenover de wijsbegeerte.
Retorica als belangrijkste discipline
Het conflict tussen filosofie en retorica bestaat erin dat beiden de pretentie hebben aanspraak te kunnen doen op wat allesomvattend is.
De retoricus kan namelijk over elk mogelijk onderwerp een redevoering houden, en de filosoof wil over al het Zijn kunnen spreken. Omdat
de retoricus ook over filosofische onderwerpen redevoeringen kan
houden, is de filosofie ondergeschikt aan de retorica. Retorica mag
dan een slechtere naam hebben dan de filosofie, omdat filosofie over
de Waarheid en het Goede zou gaan en retorica alleen maar mooi
sprekerij zou zijn. Maar, zo vraagt Ijsseling zich af, is het wel mogelijk
om over de Waarheid en het Goede te spreken? Is het niet veeleer
het verschijnen van de dingen, de waarschijnlijkheid in plaats van
waarheid, waar wij over kunnen spreken?

De verwijten jegens de retorica
Ijsseling bespreekt terloops wat we tegenwerpingen of verwijten jegens
de retorica kunnen noemen. Is het bijvoorbeeld ethisch verantwoord om
propaganda te maken? Om dit concreet te maken geeft hij het voorbeeld
van het nationaal-socialisme. Er gebeuren in alle propaganda, ook de
nationaal-socialistische, altijd vier dingen: ten eerste wordt de inhoud
gesimplificeerd zodat iedereen het kan begrijpen. Ten tweede wordt er
een zondebok aangewezen. Verder wordt er voortdurend herhaald en als
laatste wordt het betoog zo opgezet dat er geen mogelijkheid is voor een
tegenbetoog. De filosofische vraag is dan of het ethisch verantwoord is
om op deze wijze te werk te gaan om een gehoor te overtuigen. Ijsseling’s antwoord is verrassend: juist vanuit kennis van deze retorische
trucs kunnen we onszelf beschermen. Als je deze trucs kent, weet je ‘nu
wordt er herhaald’ of ‘nu wordt er gesimplificeerd’. Hierdoor verwerf je
een zekere vrijheid of distantie. Ijsseling werd bij zijn afscheid in Leuven
niet voor niets de ‘verdediger van de retoriek’ genoemd. t
De lezing van Samuel IJsseling vindt u als i-Lecture in
de digitale winkel van de ISVW.

foto: campus Gelbergen

Bijna Honderd jaar ISVW

een internationale academie

foto: R.U.nl

Luitzen Egbertus Jan Brouwer, Universiteit van Amsterdam

L.E.J. Brouwer

Begrĳpen doe je met je intuïtie

Door: André de Vries
Wie het hoofdgebouw van de Internationale School

De stichters

voor Wijsbegeerte (ISVW) binnenwandelt en rechts het

In zijn denken vond Brouwer een geestverwant in de taalfi-

gangpad inloopt, treft een zaal aan die vernoemd is

losoof en schrijver Frederik van Eeden. De herkenning

naar de Nederlandse wiskundige L.E.J. Brouwer

van geestverwantschap was wederzijds. Over Brouwer

(1881-1966). Afgezien van de grote rol die Brouwer

heeft Van Eeden het volgende geschreven:

speelde op het gebied van de grondslagen van de wis-

Consequenties van het intuïtionisme
Brouwer ontwikkelde een geheel nieuwe stroming binnen
de grondslagen van de wiskunde door alle wiskunde te
funderen op een zogenoemde ‘oer-intuïtie’ van de tijdsbele-

kunde, stond hij aan de wieg van de ISVW. De motiva-

“Hij is een groot beminnelijk kind, in zijn gesprek vol onver-

ving. Het resultaat van een dergelijke filosofie, die de

tie die Brouwer had om zich in te spannen voor de op-

wachte wendingen en diepe geest. Ik voel zeer tot hem

naam ‘intuïtionisme’ heeft gekregen, is dat alleen die wis-

richting van een Internationale academie voor practi-

aangetrokken. Hij is een van de weinige menschen. Hij

kunde kan worden geaccepteerd die, vanuit de genoemde

sche Wijsbegeerte en Sociologie, de naam die in de

hoort in den Kring”.

oer-intuïtie, geconstrueerd is. Wiskunde wordt dus niet

begintijd van de ISVW circuleerde, hangt nauw samen
met zijn wereldbeschouwelijke, sociale en filosofische
opvattingen (ten aanzien van de wiskunde).

(Met de ‘Kring’ bedoelt Van Eeden de Forte-Kring, genoemd naar de plaats van samenkomst Forte dei Mami bij
Pisa, waar hij deel van uitmaakte.)
Van Eeden en Brouwer waren de grondleggers van een
onderwijsinstelling (1916) die op weg is naar de viering
van haar 100-jarig bestaan. Frederik van Eeden geniet
nog altijd een grote bekendheid vanwege o.a. het boek
De kleine Johannes (1906) en zijn rol in de Signifische
Kring die later in 1922 werd opgericht. Maar wat waren de
taal- en sociaal-filosofische opvattingen van Brouwer die
hem ertoe brachten om een internationale academie te

ontdekt, zoals echte platonisten (o.a. Kurt Gödel) denken,
maar spruit volledig voort uit de creatieve geest van de
individuele mens en is volledig taalloos. Taal vormt slechts
een hulpmiddel om met elkaar van gedachten te kunnen
wisselen over wiskundige ideeën en kan dienst doen als
ondersteuning van het eigen geheugen. Het uitvoeren van
wiskundige redenaties en berekeningen is een pure geestelijke aangelegenheid die plaatsvindt onder begeleiding
van taal. Het intuïtionisme van Brouwer, een stroming die
startte met zijn proefschrift Over de grondslagen der wiskunde (1907), heeft verstrekkende consequenties. We zullen er een paar nader bekijken.

stichten? Een deel van het antwoord is terug te voeren op
de rol die hij als wiskundige voor zichzelf weggelegd zag.
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Uitgesloten derde

de aangezien deze tak van wiskunde nog niet bestond.)

voor wijsbegeerte werd gerealiseerd in Amersfoort. De

Eén van de concrete implicaties van Brouwers filosofische

Brouwer heeft voldoende aan de categorie ‘tijd’ om zijn

school, die nog steeds bestaat onder de naam Internatio-

opvattingen is dat de klassieke wet van de uitgesloten der-

intuïtionisme vorm te geven en de wiskunde van een fun-

nale School voor Wijsbegeerte en inmiddels gevestigd is

de niet kan worden ingezet bij het uitvoeren van redenerin-

dament te voorzien. Het betreft hier een exercitie die zich

in Leusden, maakt de oorspronkelijke ambities van Brou-

gen, als zijnde niet-constructivistisch. De wet van de uitge-

afspeelt op het gebied van de theoretische filosofie. Maar

wer niet helemaal waar. Echter, ze heeft de potentie in

sloten derde (‘A of niet-A’) leert ons dat uit de bewering

ook voor de praktische filosofie en het dagelijks leven

zich om alsnog uit te groeien tot een grote Academie waar

‘niet-niet-A’ de bewering A kan worden afgeleid. Minder

heeft het denken en de filosofie van Brouwer specifieke

niet alleen volwassenenonderwijs wordt verzorgd, maar

abstract geformuleerd, wanneer iemand bijvoorbeeld zegt

consequenties.

waar ook onderzoek wordt gedaan ten behoeve van het

‘Het is niet zo dat het niet regent.’, dan zegt deze persoon
volgens de klassieke logica dat het regent. Echter, naar

Internationale taalgemeenschap

dagelijkse en praktische leven.

Brouwers uitgangspunt, dat taal (wiskundige) redenerin-

Toekomst

gen ‘slechts’ begeleidt en niet constitueert, ligt ook ten

Afgezien van Brouwers persoonlijke opvattingen ten aan-

grondslag aan het ideaal dat hij voor ogen had bij het stich-

zien van taal en wiskunde is zijn gedachte over het oprui-

ten van een ‘Internationale academie voor practische Wijs-

men van conceptuele en epistemologische verwarringen,

begeerte en Sociologie’. Een dergelijke academie zou een

door grondig taalonderzoek en intensieve communicatie,

groep zelfstandige denkers moeten huisvesten die door

springlevend gebleven. Ook binnen de wetenschapsfiloso-

een gezamenlijk kenproces en intensieve communicatie

fie is het zoeken naar een intersubjectieve basis voor (we-

tot een hechte taalgemeenschap zou kunnen uitgroeien.

tenschappelijke) kennis nog steeds een belangrijk onder-

Pas wanneer aan deze condities wordt voldaan kunnen er

werp van gesprek. In een tijd, waarin de rol van globalise-

nieuwe inzichten worden verkregen, zo meende Brouwer.

ring, ICT en de specialisatie van kennis voor het dagelijks

Het opdoen van gemeenschappelijke ervaringen en het

leven steeds groter wordt, dienen we de beweegredenen

Fundament

ontwikkelen van een taal die verwarringen wegneemt in

van Brouwer om te starten met een grote Academie mis-

Historisch en filosofisch gezien is het interessant om te

plaats van ze te kweken, diende naar Brouwers overtui-

schien wel meer te koesteren dan ooit. Een noodzakelijke

constateren dat de filosofie van Brouwer gezien kan wor-

ging een internationale basis te hebben. In de statuten van

voorwaarde om dat te kunnen doen is dat de ISVW ook na

den als een correctie van het werk van I. Kant (1724-

de Academie is dan ook te lezen dat de meerderheid van

het eeuwfeest in 2016 haar educatieve en maatschappelij-

1804). Immers, Kant meende dat er twee aanschouwings-

de academieleden uit het buitenland moest komen.

ke rol kan blijven vervullen.t

Groeipotentie

Voor meer informatie over het Brouwers intuïtionisme: zie de

Alle perikelen rond de totstandkoming van de ‘Internationa-

World for Thinkers website.

Brouwers idee is de bewering ‘Het regent.’ in dit geval niet
geldig omdat een constructief bewijs ontbreekt. Veel van
de bestaande wiskunde komt, wat betreft haar bestaansrecht, door de dwingende eis van geconstrueerd zijn onder druk te staan. Voor de intuïtionist moeten er nieuwe
bewijzen worden ontwikkeld om delen van de wiskunde te
‘redden’. Een positieve bijkomstigheid van deze onderneming is dat de computerwetenschappen flink van deze
intuïtionistische en vooral constructivistische noodzaak
hebben kunnen profiteren.

vormen (‘Anschauungsformen’) nodig waren om de wiskunde te funderen, namelijk ‘tijd’ en ‘ruimte’. (De driedimensionale euclidische ruimte was volgens Kant a priori gegeven. Hij was nog niet bekend met niet-euclidische wiskun-

le academie voor practische Wijsbegeerte en Sociologie’
leidde er o.a. toe dat er in 1916 een internationale school
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programma 2014

ISVW-kalender

februari 2014
9
9
10/11
15/16
17
17/21
17/21
21/22
22
22/23

Sokratische gespreksvoering en sokratische cafés
Open dag
Kunst van het vragenstellen
Verdieping:Zelfkennis geeft zelfvertrouwen
De Denkclub: keuzes en keuzestress
NRC-academie:Het onbegrepen heelal in met Govert Schilling
Nieuwe filosofische idealen
Het literaire en filosofische mensbeeld
Filosofisch café:Pioniers in de praktische filosofie
Het menselijke;van filosofische antropologie naar neurofilosofie

maart 2014
1/2
1/2
1/2
3
8/9
8/9
8/9
14/15
16
17/18
17/18
21/22
22/23
24
29/30
29/30
29/30
31

Ziel,geest,bewustzijn
Het landschap van religie en filosofie
Kom je Boeddha tegen? Dood hem! Paradoxen van het chanboeddhisme
De Denkclub: Geld en waarde
Over het sublieme in de kunst
De ethiek van blijmoedigheid van Spinoza
Reframing met Karim Benammar:Onderwijs
De tijd in literatuur en filosofie
De filosofische praktijk
De Denkclub: vrijheid en vrijheidspraktijken
Kunst van het vragen stellen
Nationale Filosofie Olympiade
Wat is bewustzijn?
Over goed bestuur en toezicht
Morele ontwikkeling vraagt doordachte oefening
Verdieping:Ken je eigen gedachten
Geschiedenis van de godsdienstfilosofie
De Denkclub: Genoeg hebben en verdeling
klik hier voor meer informatie

april 2014
6
12/13
12/13
14
18 t/m 21
28 /2 mei
28 /2 mei

Radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties
De deontologische ethiek van Kant
De eeuw van China? Moderne denkers
De Denkclub: Doelen en projecten
G8 filosofentop (afterparty)
NRC-academie Cultuurgeschiedenis
NRC-academie:Wat is liefde?

mei 2014
3/4
4
10/11
10/11
12
17/18
17/18
17/18
24/25
24/25
26
27

Over het einde van de kunst
Filosoferen met jongeren in lager en middelbaar beroepsonderwijs
De symbolen uit de godsdienstfilosofie
De consequentialistische ethiek van J.S.Mill
De Denkclub: Homo creator
De aarde in je handpalm.China en de wereldfilosofie
Reframing met Karim Benammar:Werk
Verdieping:wat wil je nu werkelijk zelf?
Wat is de oorsprong van bewustzijn?
Filosofie en de kunst van het boogschieten
De Denkclub: Waarheid begrijpen en waarheid spreken
Maatschappijbewust coachen

juni/juli 2014
1
14/15
16
21/22
21/22
21/22
30
12/13
12/13

Ethisch stappenplan en morele dilemma training
Godsdienst en rituelen
De Denkclub: generositeit en vrijgevigheid
Verdieping:Spinoza in bedrijf,van passief naar actief
Speciale thema’s rond bewustzijn
De metafysische ethiek van Emmanuel Levinas
De Denkclub: Betekenis geven
Verdieping:levenskunst in de 21ste e eeuw
Speciale thema’s rond bewustzijn
klik hier voor meer informatie

symposium
24 april 2014

Over goed bestuur

en toezicht

Johanna van der Schaft en Michel Dingarten vertellen over de opzet van het symposium.

Natuurlijk moeten bestuurders sturen op basis van meetbare resultaten en output. Maar volstaat
dat ook? De Griekse filosofen zouden zeggen dat je als bestuurder ook moet letten op zaken
als Waarheid, Goedheid en Schoonheid. Het symposium op 24 april 2014 biedt bestuurders en
toezichthouders de kans om de hedendaagse uitdagingen te analyseren aan de hand van klassieke wijsgerige inzichten die in de afgelopen 2500 jaar hun waarde hebben bewezen.
Meer informatie over het symposium vindt u op de ISVW website.
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