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02:19 INTRODUCTIE DOOR MARLOU VAN PARIDON.

Voorwoord  i-‐‑Filosoﬁe  #8  
30  jaar  na  zijn  overlijden  lijkt  Michel  Foucault  levender  dan  ooit.  Zijn  
voorheen  ongepubliceerde  werk,  zijn  collegedictaten,  maar  ook  zijn  be-‐‑
staande  boeken  brengen  steeds  opnieuw  ﬁlosoﬁsche  discussies  op  
gang.  
  En  het  blijft  niet  bij  discussies;  Foucaults  werk  dient  ook  als  concreet  
handvat  voor  oordelen  en  handelen  in  verschillende  praktijken.  Een  
handvat  is  het  voor  Rein  Gerritsen  bijvoorbeeld,  ﬁlosoof,  ex-‐‑gedetineer-‐‑
de  en  schrijver  van  het  onlangs  verschenen  boek  Filosoof  in  de  bajes.  Ger-‐‑
ritsen  wordt  in  deze  i-‐‑Filosoﬁe  geïnterviewd  in  de  gevangenis.  Hij  doet  
onder  meer  verslag  van  zijn  ervaringen  en  geeft  zijn  mening  over  de  
maatschappelijke  uitsluiting  van  gevangenen,  een  thema  dat  Foucault  
in  de  70’er  jaren  al  introduceerde.  

Ook  het  historische  tv  debat  tussen  Michel  Foucault  en  Noam  
Chomsky  is  opnieuw  actueel.  Wie  won  er?  Het  morele  monster  	
Foucault  die  de  mens  als  grote  afwezige  in  zijn  eigen  cultuur  ziet?  
Of  Noam  Chomsky  die  meent  dat  het  subject  schepper  van  zijn  ei-‐‑
gen  leefstructuren  is?  
Fons  Elders,  destijds  begeleider  van  dit  debat  voert  daarnaast  zijn  
eigen  debat  met  Foucaultkenner  Machiel  Karskens  over  de  vraag  of  
Michel  Foucault  uiteindelijk  een  transcendentaal  paradijs  zocht  
waarin  alwetendheid  en  al-‐‑mogelijkheid  zouden  bestaan.  En  voor  
wie  graag  nog  even  een  overzicht  van  Foucaults  werk  en  denken  
heeft:  Erno  Eskens  zet  het  voor  de  camera  helder  uiteen.
In  onze  videogesprekken  over  nieuw  verschenen  boeken  komen  dit  
keer  Onno  Zijlstra,  Jabik  Veenbaas  en  Marli  Huijer  voor  de  camera.  
Tot  slot  kunt  u  proeven  van  het  ISVW-‐‑aanbod  met  enkele  ISVW  op-‐‑
leidingen  in  beeld  gebracht  en  vergeet  de  interviews  niet  te  	
downloaden  om  onderweg  nog  eens  terug  te  luisteren.  	
 	
Veel  genoegen  hiermee.  
Marlou  van  Paridon.
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INTRODUCTIE
Erno Eskens over
Michel Foucault

10:36 INTRODUCTIE DOOR ERNO ESKENS

De  Franse  ﬁlosoof  Michel  Foucault  (1926-‐‑1984)  behoort  tot  de  
grote  denkers  van  de  twintigste  eeuw.  Hij  brak  door  met  Les  
mots  et  les  choses  (1966),  een  boek  waarin  hij  het  ‘einde  van  de  
mens’  aankondigt.  Daarbij  denkt  hij  niet  aan  de  fysieke  onder-‐‑
gang  van  de  mensheid,  maar  op  het  teloorgaan  van  een  mensop-‐‑
vading.  Sinds  Immanuel  Kant  streeft  de  westerse  mens  naar  auto-‐‑
nomie:  we  moeten  onszelf  (auto)  de  wet  (nomos)  voorschrijven.  
Foucault  beschrijft  de  mens  van  Kant  als  ‘een  gezicht  in  het  zand  
op  het  strand  bij  opkomende  vloed.’  Wij  kunnen  maar  in  zeer  be-‐‑
perkte  mate  autonoom  handelen,  omdat  wij  nu  eenmaal  het  pro-‐‑
duct  zijn  van  onze  geschiedenis,  van  onze  taal  en  van  allerlei  an-‐‑
dere  machtsstructuren  en  uitsluitingspraktijken.  Hierna  enkele  
van  de  werken  waarin  Foucault  deze  grondgedachte  uitwerkt.  

podcastpodcastpodcast

ISVW podcast

Deze  introductie  op  Foucault  is  als  PODCAST  
te  downloaden.
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Michel Foucault

Leven en werken van

Discipline,  toezicht  en  straf  (1975)
In  het  goed  leesbare  Discipline,  toezicht  en  straf  schets  Foucault  de  geschiedenis  van  de  gevangenis.  
Rond  1600  komt  de  gedachte  op  dat  gevangenen  niet  langer  fysiek  gestraft  moeten  worden,  maar  aan  
het  werk  gezet  dienen  te  worden.  De  samenleving  moet  de  gevangenen  disciplineren.  Daartoe  be-‐‑
denkt  de  Britse  filosoof  Jeremy  Bentham  in  de  negentiende  eeuw  het  panopticon;  een  koepelgevangenis  
waarbij  de  gevangenen  in  hun  cellen  langs  de  wand  vanuit  een  centrale  observatiepost  geobserveerd  
kunnen  worden.  Omdat  de  gevangene  niet  weet  wanneer  de  observatiepost  bemand  is,  voelt  hij  zich  
continu  bekeken.  Decennia  voor  Snowden    en  Wikileaks  voorspelt  Foucault  in  dit  boek  dat  het  panop-‐‑
ticon  een  model  lijkt  te  worden  waarmee  samenlevingen  hun  burgers  in  de  gaten  houden.  
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Archéologie  du  savoir    (1969)
In  dit  boek  beschrijft  Foucault  zijn  ﬁlosoﬁsche  methode.  Als  een  waar  archeoloog  
wil  hij  de  lagen  in  onze  denkgeschiedenis  blootleggen.  Steeds  is  hij  op  zoek  naar  
breuklijnen  in  het  denken:  naar  punten  waar  onze  meest  fundamentele  ideeën  
omslaan.  Als  de  lagen  zijn  blootgelegd,  en  de  breuklijnen  zichtbaar  zijn,  kunnen  de  
de  epistèmes  (kennisvelden)  helder  van  elkaar  worden  onderscheiden.  
Geschiedenis  van  de  waanzin  (1961)  &  Geboorte  van  de  kliniek  (1963)  
Bieden  psychiatrische  klinieken  hulp  aan  de  patiënt,  of  zijn  ze  juist  eerder  bedoeld  om  ´gekken´  uit  
de  samenleving  te  houden?  In  zowel  de  Geschiedenis  van  de  waanzin  als  De  geboorte  van  de  kliniek  staat  
de  vraag  centraal  of  degene  die  wij  'ʹwaanzinnig'ʹ  noemen  eigenlijk  wel  echt  ziek  is.  Dient  de  ziekte  
als  ´redelijke  excuus´  om  mensen  uit  te  sluiten  en  is  de  kliniek  daartoe  het  instrument?  
Geschiedenis  van  de  seksualiteit  (1976–84)
Sinds  de  17e  eeuw  wordt  er  steeds  meer  over  seks  gesproken.  Wetenschappers  krijgen  interesse  in  het  onderwerp.  
Daarmee  wordt  de  seksualiteit  gelijk  ook  geproblematiseerd.  Wie  analyseert,  geniet  niet.    Deze  trilogie  omvat  La  
Volonté  de  savoir  (1976),  L'ʹUsage  des  plaisirs  (1984)  en  Le  Souci  de  soi  (1984).
De  geboorte  van  de  biopolitiek  (2004)
In  tegenstelling  tot  wat  de  titel  doet  vermoeden,    gaat  dit  postuum  uitgegeven  college  over  
het  ontstaan  en  functioneren  van  de  liberale  politiek.
De  moed  tot  waarheid  (2009)
In  1984  is  Foucault  ziek.  Hij  leidt  aan  aids.  Zijn  laatste  college,  dat  na  zijn  dood  wordt  uitgegeven,  
gaat  over  de  parrhèsia,  het  vrijmoedige  spreken.  Het  ideaal  van  de  parrhèsia  traceert  Foucault  terug  
naar  de  Griekse  oudheid.  
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ex-gedetineerde van de hoop
REIN GERRITSEN
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Rein Gerritsen
ex-gedetineerde
van de hoop
Door  Paul  Troost
Voorafgaand  aan  de  ﬁlmopnames  voor  i-‐‑Filosoﬁe  met  
Rein  Gerritsen  volgde  ik  een  gesprek  van  Rein  met  
gedetineerden  in  de  penitentiaire  Instelling  in  
Arnhem-‐‑Zuid.  Een  gezelschap  van  achLien  mannen  
luisterde  aandachtig  naar  wat  hij  zo’n  dertig  jaar  
geleden  met  zijn  criminele  ‘familie’  in  en  rond  
Leeuwarden  had  meegemaakt.  	
	
	
Na  zijn  aanhouding  diende  de  openbare  aanklager  
meer  dan  honderd  aanklachten  tegen  hem  in,  waarvan  
er  uiteindelijk  slechts  vier,  waaronder  een  bankoverval  
en  verboden  wapenbezit,  overbleven,  genoeg  om  hem  
tot  zesenhalf    jaar  onvoorwaardelijk  te  veroordelen.  Hij  
kreeg  gratie  en  zat  er  maar  tweeënhalf  uit.  
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Erg  lang  kreeg  hij  de  kans  niet  om  een  mono-‐‑
loog  te  houden,  want  al  gauw  pakte  zijn  pu-‐‑
bliek  de  kans  om  vragen  te  stellen  en  vooral  
hun  beklag  over  de  gang  van  zaken  in  het  ge-‐‑
Rein  deed  zijn  relaas  zonder  enige  schroom,  

vang  te  doen.  Wie  de  krant  leest,  weet  dat  het  

gewend  als  hij  is  bij  allerlei  instanties  en  in  

regiem  sterk  versobert  en  onder  het  mom  van  

gevangenissen  zijn  verhaal  te  doen  om  te  

bezuinigingen  verhardt.  

proberen  de  zwakke  punten  van  ons  rechts-‐‑  

Halverwege  het  gesprek  ging  een  van  de  deel-‐‑

en  gevangenissysteem  te  veranderen.  En  die  

nemers  om  onduidelijke  reden  weg,  niet  nadat  

zijn  er  heel  wat,  moeten  we  hem  geloven.  

hij  Rein  voor  zijn  aanwezigheid  had  bedankt.  

Doodstil  was  zijn  gehoor.  Hier  zat  een  van  

Rein  stond  op,  gaf  hem  een  hand,  legde  zijn  

hen,  bovendien  iemand  die  het  gepresteerd  

linkerhand  op  de  rechterelleboog  van  de  man  

had  na  zijn  vrijlating  in  de  ﬁlosoﬁe  af  te  stu-‐‑

waardoor  er  een  warme  verbondenheid  tussen  

deren  en  erin  geslaagd  is  een  bestaan  als  vrij-‐‑

beiden  ontstond,  en  vroeg  hoelang  hij  nog  

gevestigd  wetenschapsﬁlosoof,  vertaler  en  

moest  ziden.  ‘Anderhalf  jaar’,    antwoordde  de  

auteur  op  te  bouwen.  Een  gedetineerde  kan  

man.  ‘Sterkte’,  zei  Rein  met  zachte  stem.  Want  

daarvan  alleen  maar  dromen,  als  die  al  weet  

als  geen  ander  weet  hij  wat  het  is  als  je  jaren  

wat  academische  ﬁlosoﬁe  inhoudt  en  niet  

akankelijk  van  anderen  en  maar  al  te  vaak  

enige  tijd  na  zijn  vrijlating  recidiveert,  want  

ook  van  willekeur  in  de  bajes  moet  verblijven.  

wat  rest  iemand  die  na  terugkeer  in  de  maat-‐‑

Dat  is  iets  wat  je  je  ergste  vijand  niet  toewenst.  

schappij  constateert  dat  hij,    gestigmatiseerd  
als  hij,  niet  aan  de  bak  komt?  Maar  een  keu-‐‑
rig  burgerlijk  leven  na  detentie  is  mogelijk,  
maar  wel  met  heel  veel  moeite:  Rein  is  daar-‐‑
van  het  levend  bewijs,  maar  helaas  is  hij  een  
uijondering.  
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werkers  tekort  waardoor  een  meer  humane  uitvoering  van  de  straf  
achterwege  blijft.  In  ons  strafrecht  gaat  het  er  vooral  om  iemand  
veroordeeld  te  krijgen  en  om  de  zwaarte  van  de  straf,  terwijl  de  aard  
van  de  straf  onderbelicht  blijft.  Dat  heeft  volgens  Rein  met  
rechtvaardigheid  te  maken.  
FOUCAULT
Van  de  uitvoering  van  de  straf,  van  het  regiem  in  de  gevangenis  en  de  
omgang  tussen  gevangenispersoneel  en  gedetineerden  heeft  een  
16:15 VIDEOGESPREK MET REIN GERRITSEN, INTERVIEW PAUL TROOST

doorsneeburger  geen  weet.  Wie  de  boeken  van  Rein  leest,  krijgt  geen  
ﬁjn  gevoel  bij  de  manier  waarop  gedetineerden  behandeld  worden.  Van  
de  in  de  media  graag  geuite  opvading  dat  de  gevangenis  een  hotel  is,  

RECHTVAARDIGHEID

blijft  weinig  over.  

Naast  enkele  ﬁlosoﬁsche  verhandelingen  en  journalistieke  artikelen  

De  disciplinering  waarover  de  Franse  ﬁlosoof  Michel  Foucault  in  zijn  

schreef  Rein  Gerritsen  drie  boeken  over  zijn  criminele  verleden  en  zijn  

boek  Discipline,  toezicht  en  straf,  de  geboorte  van  de  gevangenis  schrijft,  kent  

turbulente  leven  daarvoor  en  daarna.  Zijn  laatste  boek  Filosoof  in  de  bajes  

Rein  uit  ervaring.  In  de  hele  samenleving  is  volgens  Foucault  sprake  

werd  enkele  maanden  geleden  door  ISVW  uitgegeven.  Hierin  gaat  het  

van  toenemende  disciplinering  en  een  kleine,  geïsoleerde  en  

niet  zozeer  over  wat  hem  allemaal  overkomen  is,  maar  doet  hij  een  po-‐‑

ommuurde  gemeenschap  als  de  gevangenis  is  bij  uitstek  een  plek  waar  

ging  een  andere  visie  op  ons  strafrecht  te  ontwikkelen.  Het  is  een  aan-‐‑

met  het  beheersen  van  het  gedrag    van  mensen  geëxperimenteerd  kan  

zet,  vindt  Rein,  want  het  gaat  om  een  complexe  materie  waarover  hij  

worden.  De  controle  over  het  doen  en  laten  van  individuen  komt  zelfs  

nog  geen  doorwrochte  visie  heeft  ontwikkeld.  Een  veelheid  van  facto-‐‑

in  de  architectuur  van  het  gebouw  tot  uiting.  Alles  in  een  penitentiaire  

ren  zoals  straﬀen,  beeldvorming,  bewijsvoering  en  ﬁnanciën  speelt  een  

inrichting  ademt  een  sfeer  van  eﬃciënte  controle  uit.  Het  is  een  eigen  

rol  bij  die  visie  vorming.  Vooral  het  beleid  –  beter:  het  gebrek  aan  een  

wereld  die  naar  binnen  gericht  is  en  gedetineerden  van  de  samenleving    

consistent  beleid  -‐‑  moet  het  bij  hem  ontgelden.  Er  wordt  bijvoorbeeld  

vervreemdt.  Dit  zegt  genoeg  van  de  manier  waarop  we  tegen  ons  

veel  geld  geïnvesteerd  in  de  brandbeveiliging  van  penitentiaire  inrich-‐‑

gevangenissysteem  aankijken.  t

tingen,  terwijl  er  in  ons  land  zelden  of  nooit  in  een  gevangenis  brand  
voorkomt.  Ook  schiet  de  scholing  van  penitentiaire  inrichtings-‐‑

podcastpodcastpodcast

ISVW podcast

Dit  interview  met  Gerritsen  is  als  PODCAST  te  downloaden.
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WE ZĲN GENEIGD JUSTITIËLE
VONNISSEN ZONDER MEER ALS JUIST
TE ACCEPTEREN.
De  rechtsgang  staat  boven  twijfel,  Vrouwe  Justitia  
is  onfeilbaar.  Maar  steeds  vaker  wordt  de  gerechte-‐‑
lijke  macht  op  dwalingen  betrapt,  of  zijn  er  op  zijn  
minst  twijfels  over  de  gang  van  zaken  en  het  von-‐‑
nis.  
door:  Paul  Troost
Het  meest  bekend  is  misschien  wel  de  zaak  
Lucia  de  B.,  de  verpleegkundige  die  tot  levens-‐‑
lang  veroordeeld  werd  en  jaren  later  na  gefun-‐‑
deerd  wetenschappelijk  onderzoek  alsnog  vrij-‐‑
gesproken  werd.  Er  zijn  meer  zaken  waarvan  
onderzoekers  als  emeritus  hoogleraar  Ton  
Derksen  en  wetenschapsﬁlosoof  Rein  Gerrit-‐‑
sen  vermoeden  dat  er  sprake  is  van  een  justitië-‐‑
le  dwaling.  Ook  in  de  zaak  tegen  de  van  
drugsmokkel  verdachte  Koerd  Hüseyn  Baybai-‐‑
sin  zijn  de  nodige  twijfels  bij  de  bewijsvoe-‐‑
ring.  Ton  Derksen  schreef  er  De  zaak  Baybasin,  
verknipt  bewijs  over.  Op  de  open  dag  van  
ISVW  zondag  1  juni  presenteerde  hij  samen  
met  Rein  Gerritsen  zijn  boek.    

HÜSEYN BAYBAISIN
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In  1995  vraagt  Hüseyin  Baybasin  politiek  asiel  
in  Nederland  aan.  Hij  heeft  uit  de  school  ge-‐‑
klapt  over  de  betrokkenheid  van  de  Turkse  re-‐‑
gering  bij  de  internationale  drugshandel.  Bay-‐‑
basin  beweert  dat  hij  daardoor  grote  kans  
loopt  geliquideerd  te  worden.  Maar  de  Turkse  
regering  ziet  hem  als  een  ordinaire  drugshan-‐‑
delaar  die  aan  Turkije  uitgeleverd  moet  wor-‐‑
den.  Ook  het  Nederlandse  Openbaar  Ministe-‐‑

19:24 TON DERKSEN EN REIN GERRITSEN IN DEBAT.

rie  denkt  een  internationale  drugsdealer  in  het  
vizier  te  hebben.  Om  dat  te  bewijzen  besluit  
het  OM  de  telefoon  van  Baybasin  te  tappen.  

De  forensische  ﬁlosoﬁe,  een  door  Ton  Derksen  

Op  grond  van  die  taps  acht  de  rechter  hem  

en  ISVW  gestarte  nieuwe  tak  van  de  ﬁlosoﬁe,  

schuldig  aan  moord,  gijzeling  en  drugshandel.  

houdt  zich  hiermee  bezig.  Deze  zomer  verzorgt  

Baybasin  vecht  zijn  veroordeling  tot  bij  de  Ho-‐‑

Derksen  in  samenwerking  met  ISVW  een  sum-‐‑

ge  Raad  tevergeefs  aan.  

merschool  over  waarheidsvinding.  

Schokkende  conclusie

Forensische  ﬁlosoﬁe

Wetenschapsﬁlosoof  Ton  Derksen  bestudeerde  

De  presentatie  daagde  de  aanwezigen  uit  om  

en  beluisterde  de  zesduizend  getapte  gesprek-‐‑

vragen  te  stellen.  Want  de  zaak  Baybasin  laat  

ken  en  komt  tot  een  schokkende  conclusie:  de  

zien  dat  ons  juridisch  systeem,  waarop  we  den-‐‑

rechters  zijn  voorgelogen.  De  afgeluisterde  tele-‐‑

ken  blindelings  te  kunnen  vertrouwen,  behoor-‐‑

foongesprekken  zijn  niet  alleen  onjuist  ver-‐‑

lijk  kan  falen  en  dat  openbare  aanklagers  soms  

taald,  maar  ook  gemanipuleerd.  Er  is  geknipt  

de  schijn  van  partijdigheid  niet  kunnen  ontlo-‐‑

en  geplakt  in  de  audiobestanden.  De  zaak  Bayba-‐‑

pen.  Ook  Rein  Gerritsen,  auteur  van  onder  ande-‐‑

sin,  verknipt  bewijs  is  een  boeiend  verslag  van  

re  Filosoof  in  de  bajes,  weet  uit  ervaring  dat  ons  

een  van  grofste  gerechtelijke  dwalingen  tot  nu  

gerechtelijk  stelsel  en  de  uitvoering  van  de  opge-‐‑

toe.  De  zaak  laat  zien  dat  waarheidsvinding  in  

legde  straf  dikwijls  de  nodige  tekortkomingen  

de  rechtspraak  en  de  premissen  die  daaraan  

kennen.  t

ten  grondslag  liggen  voortdurend  kritisch  beke-‐‑
ken  moeten  worden.

Ton Derksen. Verknipt bewijs. De zaak Baybasin.
ISVW uitgevers. 2014
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justice versus power

Human Nature:

SPECIAL

HET MORELE MONSTER EN HET PARADIJS
Chomsky  en  Foucault  in  een  bijzonder  onsocratisch  gesprek  over  
Menselijke  Natuur  en  Rechtvaardigheid.
Door  Machiel  Karsksens

Machiel Karskens

FONS ELDERS, NOAM CHOMSKY EN MICHEL FOUCAULT.
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Machiel   Karskens,   Foucaultkenner   en   emeritus  
hoogleraar   politieke   filosofie   aan   de   Radbouduni-‐‑
versiteit   in   Nijmegen,   geeft   hieronder   zijn   visie   op  
het  Chomsky  –  Foucault  debat.  Maar  eerst  reageert  
Karskens   op   wat   volgens   Elders   Foucaults   vraag  
naar  het  paradijs  is.  Zijn  eerste  commentaar  betreft  
het   inleidend   cameraportret   (hij   herhaalt   Fons   El-‐‑
ders’  argumentatie):

1:10.03

DEBAT CHOMSKY & FOUCAULT - ON HUMAN NATURE

Het  Chomsky  –  Foucault  televisiedebat  (november  
1971,  in  uitgeschreven  vorm  sinds  1974  bekend  als  
‘Over  de  menselijke  natuur:  rechtvaardigheid  
contra  macht’  [Human  Nature:  Justice  versus  
Power])  staat  sinds  2012  compleet  op  DVD  en  op  
YouTube.  
Daar  zwerft  nu  ook  het  inleidende  cameraportret  
dat  Vincent  Monnikendam  (september  1971)  van  
Foucault  maakte  (door  Fons  Elders  in  2013  
uitgegeven  als  Freedom  and  Knowledge  a  hitherto  
unpublished  interview).  

Enthousiast  met  veel  polemische  woorden  en  geba-‐‑
ren  legt  Foucault  op  vragen  van  Fons  Elders  uit  dat  
zijn  werk  als  wetenschapshistoricus  en  structuralist  
de   universaliteit   van   het   weten   aan   de   kaak   stelt,  
want   dat   gaat   ten   koste   van   uitsluiting   en   afgren-‐‑
zing.  Het  gesprek  gaat  verder  over  (be)grenzen  en  
dwingende  universele  categorieën,  zoals  het  huma-‐‑
nisme  hanteert  dat  in  plaats  van  bevrijding  elk  indi-‐‑
vidu  in  de  dwingende  vorm  van  het  soevereine  sub-‐‑
ject  giet.  Zo  komt  het  tot  de  vraag  wat  er  met  het  we-‐‑
ten   gebeurt   wanneer   limieten,   dwang   of   grenzen  
wegvallen.   Elders   vertelt   ‘In   ons   gesprek   …werd  
duidelijk  dat  Foucault  geïnteresseerd  is  “in  twee  op-‐‑
timistische  thema’s”.  ‘Als  de    mens  zichzelf  bevrijdt,  
zal   de   mens   alles   weten;   wanneer   de   mens   alles  
weet,  zal  hij  vrij  zijn.  Deze  twee  proposities,  boven-‐‑
dien,   vormen   een   cirkel   die   misschien   de   vicieuze  
cirkel  is  van  onze  maatschappij.’  Foucault  vervolgt  
…met  een  citaat  van  Dostoyevski:  “Als  God  niet  be-‐‑
staat   is   alles   toegestaan”,   om   het   …   uit   te   breiden  
met  de  hypothese:  ‘Als  alles  is  toegestaan,  ….  is  het  
dan   nog   steeds   mogelijk   alles   te   weten?   En   omge-‐‑
keerd,   als   alles   begrepen      moet   kunnen   worden,  
dan  is  niets  mogelijk,  dus  niet  alles  kan  worden  toe-‐‑
gestaan  en  het  is  hier  een  soort  van  –  ‘,  en  hier  inter-‐‑
rumpeerde  ik     hem  met  de  bewering:  “  –  het  is  de  
vraag  naar  het  paradijs  –  “  (een    interruptie)  die  on-‐‑
middellijk  door  Foucault  gevolgd  werd:  ‘-‐‑  het  is    de  
vraag  naar  het  paradijs,  ja  dat  is  het,  dat  is  paradijs,  

dat   is   waar      tegelijkertijd   alles   mogelijk   is   en   alles  
gekend  is  .’  
Elders   maakt   hieruit   op   dat   Foucault   zelf   naar   het  
paradijs  van  het  al-‐‑weten  en  al-‐‑mogelijke,  naar  het  
transcendente,   verlangt.   Ik   lees   het   als   een   mooie  
karakterisering   van   de   illusie   van   het   soevereine  
subject,   waartegenover   Foucault   juist   de   positieve  
eindigheid  en  dus  de  onontwarbare  verbinding  van  
macht  en  weten,  van  vrijheid  als  verzet  en  van  waar-‐‑
heid   als   verander-‐‑praktijk   aan   het   zetten   is.   Maar  
met  een  beetje  fantasie  zou  je  hier  ook  een  voorloper  
van  het  panoptisme  in  kunnen  zien.    
Met   deze   voorinformatie   krijgt   het   debat   met  
Chomsky   andere   kleuren.   De   eerste   helft   verloopt  
redelijk  rustig.  Op  de  volgens  Fons  Elders  eeuwige  
en  essentiële  (sic)  vraag  wat  de  natuur  van  de  mens  
is  –  hij  weet  donders  goed  dat  dit  voor  Foucault  een  
volkomen  verkeerd  geformuleerde  vraag  is  –  vertelt  
Chomsky   wat   hij   als   linguïst   onder   menselijke   na-‐‑
tuur   verstaat   (aangeboren   taalvermogen)   en   Fou-‐‑
cault  reageert  netjes  dat  hij  als  ideeënhistoricus  het  
begrip  ‘menselijke  natuur’  wantrouwt  als  in  de  we-‐‑
tenschappen  nogal  onderontwikkeld  begrip.  Op  de  
typische  manier,  waarop  een  wetenschapper  en  een  
wetenschapshistoricus   over   hetzelfde   onderwerp  
half   langs   elkaar   heen   kunnen   praten   en   half   zake-‐‑
lijk   op   elkaar   reageren,   suddert   het   zo   nog   door  
over  inherent  menselijke  creativiteit  en  (wetenschap-‐‑
pelijke)   innovatie   (Chomsky)   versus   beperkende  
regels,  determinerende  externe  factoren  en  voorbeel-‐‑
den  uit  de  ideeëngeschiedenis  (Foucault).  
Elders  probeert  bevrijding  en  vrijheid  in  het  spel  te  
brengen   en   doet   verwoede   pogingen   richting   Fou-‐‑
cault   om   Chomsky   te   confronteren   met   de   ‘dood  
van  de  mens’  en  de  repressieve  uitsluiting  van  het
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niet  normale  door  de  wetenschappen.  Maar  Foucault  
geeft  geen  sjoege.  Eigenlijk  weigert  hij  het  hele  debat  
om  op  de  vragen  van  Elders  in  te  gaan.  Ik  vermoed  –  
dit   is   puur   speculatief   –   dat   er   in   de   hierboven   be-‐‑
schreven  ontmoeting  iets  mis  gegaan  is.  Voelt  of  weet  
Foucault  dat  Elders  hem  een  dualisme  of  transcenden-‐‑
talisme  in  de  schoenen  aan  het  schuiven  is,  en  is  hij  
daarom  zo  afhoudend?      
De   tweede   helft   gaat   over   politiek.   Foucault   begint  
met   een   uitgesproken   weigering   van   Elders’   vraag:  
waarom   hij   zich   zo   voor   de   politiek   interesseert   dat  
hij   haar   verkiest   boven   de   filosofie?   Hij   is   geen   filo-‐‑
soof  zegt  hij,  en  de  waarom  vraag  is  verkeerd  gesteld,  
die  moet  je  aan  iemand  stellen  die  niet  in  politiek  geïn-‐‑
teresseerd  is.  Chomsky  is  het  met  dit  laatste  eens,  en  
legt  uit  wat  zijn  syndicalistisch  anarchisme  betekent.  
Beiden   blijven   het   eens   over   democratie-‐‑   en   machts-‐‑
kritiek   als   ontmaskeren   van   het   geweld   in   de   maat-‐‑
schappelijke   instituties.   Ze   gaan   nu   eindelijk   op   el-‐‑
kaar  in.  Dan  slaat  de  vlam  in  pan,  wanneer  Foucault,  
nadat   hij   opnieuw   ‘de   menselijke   natuur’   erbij   heeft  
betrokken,   Chomsky’s   dwingt   tot   het   verkondigen  
van  een  algemeen  moreel  idee  van  rechtvaardigheid  
(justice)   waartegenover   hij   bruusk   de   klassenstrijd  
stelt   als   oorlog   die   gevoerd   wordt   om   te   winnen.  
Chomsky  wijst  dit  stellig  af.  Macht  of  revolutie  versus  
rechtvaardigheid;  daar  had  ik  nog  wel  meer  over  wil-‐‑
len  horen,  maar  het  debat  wordt  afgekapt.    
De  blogs  over  het  debat  zijn  op  zijn  zachts  gezegd  ver-‐‑
deeld:  een  echt  serieus  inhoudelijk  debat  en  dat  op  de  
televisie;  een  gevecht  tussen  denkreuzen  (clash  of  Ti-‐‑
tans);  een  orgie  van  lompheid,  de  slechtste  blind  date  
ooit.   Ook   de   inhoudelijke   reactie   waren   verdeeld.  
Voor  de     analytische,  Angelsaksische  filosofen  toont  
Foucault  hier  zijn  ware  gelaat  van  postmoderne,  histo-‐‑
ristische  relativist  of  erger  nog  cynicus  die  geen  enke-‐‑
le   moraal   kent   (‘moreel   monster’   zal   Chomsky   hem  

achteraf  noemen).  Voor  postmodernen,  Marxisten  en  
Nietzscheanen   toont   de   taalfilosoof   Chomsky   zich-‐‑
zelf  hier  als  ‘harde  essentialist’,  en  ontmaskert  de  an-‐‑
archist  Chomsky  zichzelf  als  naïeve  moralist.  
Ik  zie  hier  Chomsky  opereren  als  een  wetenschapper  
die   serieus   een   gesprek   over   wetenschap   als   (waar-‐‑
heids)praktijk  wilt  voeren,  wat  Foucault  afhoudt  -‐‑  ik  
vermoed  omdat  hij  de  uitgangsvraag  over  de  mense-‐‑
lijke  natuur  van  Elders  onzin  vindt.  Hij  beperkt  zich  
strikt  tot  wetenschapshistorische  relativeringen,  met  
uitzondering  van  een  mooie  passage  over  waarheid  
en   de   ‘waarheidsmens’,   waar   niet   op   ingegaan  
wordt.  
Het  tweede  deel  toont  Chomsky  zoals  hij  is  en  geble-‐‑
ven   is:   een   overtuigd   anarchistische   criticus   van   de  
staat,  die  zich  niet  schaamt  om  idealen  te  hebben  en  
geen  behoefte  heeft  aan  politiek  filosofische  spitsvon-‐‑
digheden.   Foucault   lijkt   het   hier   te   winnen,   maar  
geeft  Chomsky  alleen  maar  van  katoen  met  ook  op  
dat  moment  al  afgezaagde  leninistische  klassenstrijd  
en   Nietzscheaanse   genealogie   van   de   moraal   argu-‐‑
menten.  In  het  licht  van  de  zojuist  gepubliceerde  col-‐‑
leges  over  straf  en  macht,  die  Foucault  enkele  maan-‐‑
den   later   heeft   gegeven,   valt   op   hoe   Foucault   hier  
nog  sterk  gebruik  maakt  van  repressieve  (negatieve)  
macht   en   het   verzet   daartegen   in   een   marxistisch  
frame   plaatst.   Maar   dit   alles   heeft   ons   in   elk   geval  
twee  nieuwe  Foucault  labels  opgeleverd:  de  paradijs-‐‑
zoeker  en  het  morele  monster.  Over  het  paradijs  heb  
ik  Foucault  niet  meer  gehoord,  maar  het  morele  mon-‐‑
ster   speelt   een   prominente   rol   in   zijn   colleges   (van  
1975)  over  de  abnormalen.  
MACHIEL KARSKENS PUBLICEERDE FOUCAULT
IN 2012 BIJ UITGEVERIJ BOOM.
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CAMERAPORTRET  van  Foucault  door  Vincent  van  

Monnikendam  (1971).

MICHEL FOUCAULT EN HET PARADĲS
Fons  Elders    zegt  er  het  volgende  over:  “In  ons  gesprek  d.d.  13  
september  1971  in  Parijs  (tussen  Michel  Foucault  en  Fons  
Elders,  red.)  werd  duidelijk  dat  Foucault  geïnteresseerd  is  “in  
twee  optimistische  thema’s”:  ‘Als  de  mens  zichzelf  bevrijdt,  zal  
de  mens  alles  weten;  wanneer  de  mens  alles  weet,  zal  hij  vrij  
zijn.  Deze  twee  proposities,  bovendien,  vormen  een  cirkel  die  
misschien  de  vicieuze  cirkel  is  van  onze  maatschappij.’  Fou-‐‑
cault  vervolgt  de  problematisering  van  dit  thema  met  een  ci-‐‑
taat  van  Dostoyesvki:  “Als  God  niet  bestaat  is  alles  toege-‐‑
staan”,  om  het  citaat  uit  te  breiden  met  de  hypothese:  ‘Als  al-‐‑
les  is  toegestaan,  als  alle  barrières  wegvallen,  als  uitsluitingen  
verwijderd  zijn,  is  het  dan  nog  steeds  mogelijk  alles  te  weten?  
En  omgekeerd,  als  alles  begrepen  moet  kunnen  worden,  dan  is  
niets  mogelijk,  dus  niet  alles  kan  worden  toegestaan  en  het  is  
hier  een  soort  van  –  ‘,  en  hier  interrumpeerde  ik  hem  met  de  
bewering:  “  –  het  is  de  vraag  naar  het  paradijs  –  “  (een  inter-‐‑
ruptie  die  onmiddellijk  door  Foucault  gevolgd  werd:  ‘-‐‑  het  is  
de  vraag  naar  het  paradijs,  ja  dat  is  het,  dat  is  paradijs,  dat  is  
waar  tegelijkertijd  alles  mogelijk  is  en  alles  gekend  is.’  
Michel  Foucault,  Freedom  and  Knowledge  a  hitherto  unpublis-‐‑
hed  interview  –  comment  and  edition  by  Fons  Elders  in  colla-‐‑
boration  with  Lionel  Claris.  Introduction  ‘What  Could  Be  
Otherwise’  by  Lynne  Huﬀer.
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“Ik  moet  zeggen  dat  ik  het  een  érg  goed  debat  vind.  Ik  vind  beide  sprekers  zo  
overtuigend  dat  het  me  soms  begint  te  duizelen,  al  heb  ik  het  al  heel  vaak  te-‐‑
ruggezien.  Maar  mijn  bewondering,  en  zelfs  ontroering  in  dit  debat  gaat  toch  
het  meest  uit  naar  Foucault.  Hij  legt  op  een  vrij  toegankelijke  manier  zijn  theo-‐‑
rie  over  macht  uit.  Natuurlijk  wijst  Chomsky  op  een  heel  belangrijk  punt  als  
hij  zegt  dat  er  situaties  zijn  (hij  doelt  op  de  Vietnam-‐‑oorlog)  waarin  de  staat  
crimineel  is  en  dat  burgerlijke  ongehoorzaamheid  dan  dus  legitiem  is.  Maar  
Foucault  vindt  dat  toch  iets  te  makkelijk  gezegd,  want  wie  bepaalt  er  of  de  
staat  crimineel  is?  Chomsky  zelf?  Het  enige  wat  je  erover  kunt  zeggen  volgens  
Foucault  is:  ‘Je  moet  het  systeem  adaqueren.  Niet  uit  naam  van  rechtvaardig-‐‑
heid,  maar  in  termen  van  oorlog,  macht.”

DAAN ROOVERS, hoofdredacteur Filosofie Magazine
“Ofschoon  er  eigenlijk  geen  sprake  is  van  een  debat,  omdat  Foucault  en  
Chomsky  langs  elkaar  heen  praten,  is  Chomsky  de  winnaar.  Hij  is  zich  duide-‐‑
lijk  bewust  van  het  feit  dat  Foucault  en  hij  bijvoorbeeld  het  begrip  creativiteit  
op  een  verschillende  manier  gebruiken.  Waar  Foucault  niet  in  staat  is  buiten  
zijn  eigen  denkraam  te  treden,  is  Chomsky  tegelijkertijd  deelnemer  en  beoorde-‐‑
laar  van  het  debat,  waarmee  hij  zijn  intellectuele  superioriteit  toont.”

MENNO LIEVERS, docent aan de Universiteit van Utrecht
“Foucault  wint  dit  debat.  Chomsky  begrijpt  zijn  eigen  discours  over  de  mense-‐‑
lijke  natuur,  de  vooruitgang  van  de  wetenschap  en  de  noodzaak  van  politieke  
actie  niet  als  discours.  Chomsky  is  daarom  intellectueel  naief:  hij  realiseert  zich  
niet  dat  hij  in  zijn  eigen  taalgebruik  tegelijk  ook  zijn  eigen  raster  dat  onthult  en  
verhult  installeert.  Vanuit  dit  bewusjijn  is  Foucault  beter  dan  Chomsky  in  
staat  de  rol  van  de  intellectueel  in  de  politiek  realistisch  te  schetsen.”

HET GROTE CHOMSKY – FOUCAULT
DEBAT REVISITED
Het  Chomsky  –  Foucault  televisiedebat  
(november  1971),  in  uitgeschreven  vorm  
sinds  1974  bekend  als  ‘Over  de  menselijke  
natuur:  rechtvaardigheid  contra  macht’  staat  
sinds  2012  compleet  op  DVD  en  op  YouTube.  
Zie  de  link  naar  dit  debat  op  de  vorige  
pagina’s.
Het  debat  brengt  ook  vandaag  nog  veel  te  
weeg  onder  ﬁlosofen.  Het  is  exemplarisch  
voor  de  strijd  tussen  twee  grote  stromingen  in  
de  ﬁlosoﬁe  wereldwijd:  de  Frans-‐‑continentale  
ﬁlosoﬁe  en  de  Angelsaksische  ﬁlosoﬁe.  	
Naom  Chomsky  en  Michel  Foucault  
betwisten  elkaar  over  het  antwoord  op  de  
vraag  of  de  mens  al  dan  niet  als  subject  mede  
vorm  geeft  aan  de  structuren  waaraan  hij  in  
zijn  leven  onderworpen  is.  
I-‐‑FILOSOFIE  stelde  Nederlandse  en  Vlaamse  

ﬁlosofen  de  vraag:  
Wie  is  de  winnaar  van  dit  debat?  En  waarom?    

KRISTOF VAN ROSSEM, zelfstandig filosoof en Master Filosofie KU Leuven
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“Er  is  beslist  geen  ‘winnaar’,  want  geen  echt  debat:  beiden  hebben  grote  moei-‐‑
te  zich  tot  elkaars  analyses  en  gedachtegang  te  verhouden.  Wel  is  het  zo  dat  
Foucault  het  soort  geloof  in  wetenschappelijke  vooruitgang  en  in  een  nieuw  
humanisme  (jaren  60!)  dat  we  bij  Chomsky  beluisteren,  maar  al  te  goed  kent  en  
er  dus  gemakkelijk  mee  kan  ‘spelen’.    Chomsky  daarentegen  is  duidelijk  ver-‐‑
rast  door  het  type  historische  detailanalyses  dat  Foucault  naar  voren  brengt,  
omdat  hij  daarmee  een  heel  ander  begrip  van  ‘geschiedenis’,  van  ‘macht’  for-‐‑
muleert,  en  een  heel  ander  beeld  van  ‘de  mens’  schetst;  Foucault  is  oneigentijd-‐‑
ser  dan  Chomsky.”

LAURENS TEN KATE, Associate Professor Philosophy UVH Utrecht
“Moet  je  om  politiek  te  kunnen  bedrijven  een  beroep  doen  op  een  menselijke  
natuur?  Michel  Foucault  denkt  van  niet.  Hij  zegt  dat  de  menselijke  natuur  een  
gevaarlijk  begrip  is.  Want  wie  mag  bepalen  wat  die  menselijke  natuur  precies  
behelst;  de  machtsbeluste  politiek,  de  repressieve  psychiatrie,  de  geldbeluste  
grote  bedrijven?  Foucault  heeft  hier  een  punt.  (0-‐‑1)  maar  hij  stapt  wel  makke-‐‑
lijk  over  Chomsky’s  terechte  opmerking  heen  dat  je  zonder  menselijke  natuur  
ook  geen  mensenrechten  kunt  handhaven  (1-‐‑1).  Politiek  vereist  een  opvading  
van  de  menselijke  natuur.  Je  kunt  mensen  namelijk  alleen  vertegenwoordigen,  
alleen  behoeden  voor  onheil  en  alleen  laten  bloeien  als  je  ongeveer  weet  hoe  ze  
in  elkaar  ziden.  Foucault  duikt  dan  ook  voor  zijn  politieke  verantwoordelijk-‐‑
heid  als  hij  weigert  om  de  menselijke  natuur  onder  woorden  te  brengen,  stelt  
Chomsky  (2-‐‑1).  Bovendien  heeft  Chomsky  een  punt  dat  Foucault  zelf  toch  ook  
politiek  actief  is  omdat  hij  zich  verzet  tegen  uitsluitingspraktijken.  Dan  heeft  
Foucault  toch  ook  ergens  een  idee  van  wat  er  wordt  uitgesloten  en  wat  ‘gered’  
moet  worden?  Het  is  een  knock-‐‑down  argument:  ook  Foucault  heeft  een  opvat-‐‑
ting  over  rechtvaardigheid  die  uiteindelijk  op  een  schending  van  de  menselij-‐‑
ke  natuur  is  gebaseerd.  Hij  verhult  zijn  standpunt  alleen.  En  dat  is  een  ﬁlosoﬁ-‐‑
sche  hoofdzonde  (3-‐‑1).”  

MICHEL FOUCAULT, still uit Chomsky – Foucault

televisiedebat

ERNO ESKENS, programmadirecteur ISVW
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Foucaultdag ISVW
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De bekende onderzoeksvraag van Foucault:
wat/wie zijn wij – que sommes nous – in onze
actualiteit? is meer dan ooit actueel.
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Op  zaterdag  28  juni  organiseerde  de  ISVW  een  
Foucault-‐‑dag.    MACHIEL  KARSKENS  emeritus  
hoogleraar  sociale  en  politieke  wijsbegeerte  aan  
de  Radboud  Universiteit  Nijmegen  opende  de  
dag  met  zijn  betoog  dat  na  de  uitgave  van  zijn  
verzameld  werk  en  speciaal  van  zijn  colleges  
Foucault  is  veranderd  tot  een  verzet-‐‑,verander-‐‑  
en  durf-‐‑ﬁlosoof  voor  wie  het  gaat  om  de  waar-‐‑
heid  als  ‘vorm  van  de  andere  wereld,  het  ande-‐‑
re  leven’.  De  inleiding  van  Karskens  kunt  u  als  
audio-‐‑podcast  beluisteren.  De  begeleidende  Po-‐‑
werpoint  presentatie  is  eveneens  beschikbaar.

SPECIAL

35:44 Videoregistratie SUZAN LANGENBERG

22:26 Videoregistratie RAMON GUERRERO

Van  twee  sprekers  op  deze  dag  die  Foucaults  
werk  vanuit  een  geheel  eigen  invalshoek  Belich-‐‑
ten  hebben  wij  op  deze  pagina  de  videoregistra-‐‑
tie  en  de  integrale  tekst  van  hun  bijdrage  opge-‐‑
nomen.    
SUZAN  LANGENBERG  studeerde  ﬁlosoﬁe  en  moder-‐‑
ne  geschiedenis  en  volgde  contractstudies  psycho-‐‑
pathologie  en  seksuologie  aan  de  UvA  (NL).  In  
2008  doctoreerde  zij  aan  de  Radboud  Universiteit  
Nijmegen  op  het  onderzoek  Kritiek  als  des-‐‑organisa-‐‑
tie.  Bedrijfsethiek  en  waarheidspreken  met  het  latere  
denken  van  de  Franse  ﬁlosoof  Michel  Foucault  als  
uitgangspunt.  
Columnist  RAMON  GUERRERO  is  docent  ﬁlosoﬁe  
aan  een  zelfstandig  Gymnasium  en  doceert  Medi-‐‑
sche  Ethiek  aan  de  Paramedische  Hogeschool  in  
Eindhoven.  Naast  zijn  werk  als  docent  schrijft  hij  al  
jaren  ﬁlosoﬁsche  fantasy  en  is  recentelijk  zijn  de-‐‑
buut  gepubliceerd.  
Dagvoorzider  was  JEROEN  LINSSEN.  Hij  promoveer-‐‑
de  op  Michel  Foucault  en  is  docent  en  onderwijsdi-‐‑
recteur  aan  de  Radbouduniversiteit  in  Nijmegen.  

Bekijk HIER de pdf-versie van de voordracht door
SUZAN LANGENBERG.

Bekijk HIER de volledige pdf-versie van de
column door RAMON GUERRERO.
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ISVW podcast

Klik aan voor de Audio-podcast van de inleiding door
MACHIEL KARSKENS

Download HIER de volledige Powerpoint presentatie
bij de inleiding door MACHIEL KARSKENS.

FOTOVERSLAG MICHEL FOUCAULTDAG ISVW 28 06 2014
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Trends in de
filosofie

Ook buiten de muren van de filosofische
boekenwereld vinden we zo nu en dan
filosofisch interessante gebeurtenissen,
bijeenkomsten, films, series, beelden of muziek. Via deze nieuwe rubriek willen we u daar
graag kennis mee laten maken. Deze keer
presenteren we denkvakanties.
-Sjimmie Lensen
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Denkvakanties

Sinds   enige   jaren   is   het   mogelijk   om   bij  
het   boeken   van   een   vakantie   niet   alleen  
een   bestemming   te   kiezen,   maar   ook   een  
inhoudelijk   ﬁlosoﬁsch   programma.   Wie  
via  Google  zoekt  op  ‘denkvakantie’  of  ‘ﬁlo-‐‑
soﬁsche  vakantie’  stuit  op  een  uitgebreide  
lijst   aan   mogelijkheden.   Nu   de   zomerva-‐‑
kantie  in  zicht  is,  lichten  wij  graag  een  aan-‐‑
tal   van   deze   vakanties   voor   u   uit.   Dus  
mocht  u  nog  een  weekje  over  hebben  in  de  
zomer  …

Een  impuls  voor  je  gezonde  verstand

Tot  rust  komen  doe  je  niet  
door  niks  te  doen
door  Sjimmie  Lensen

Onze  eigen  videocolumnist  Jan  Bransen  or-‐‑
ganiseert  dit  jaar  een  denkvakantie  in  een  
authentiek  kasteel  in  het  Franse  Savigny.  
Geheel  in  lijn  met  zijn  boeken  ‘Word  zelf  
ﬁlosoof’  en  ‘Laat  je  niets  wijsmaken’,  waar-‐‑
mee  Bransen  dit  jaar  de  Socrates  Wisselbe-‐‑
ker  won,  wil  Bransen  de  deelnemers  veel  
zelf  laten  nadenken.  De  kern  van  deze  va-‐‑
kantie  betreft  de  vraag  of  je  nog  op  je  eigen  
gezonde  verstand  durft  te  vertrouwen,  of  
dat  je  je  laat  leiden  door  alle  deskundigen  
die  de  samenleving  tegenwoordig  kent.  
Voor  informatie  kijk  op  de  denkvakantie  
website  van  Jan  Bransen.

Leven  als  ontwerp?  	
Een  ﬁlosoﬁsch  onderzoek
ISVW-‐‑docent  Jan  Flameling  organiseert  al  
vele  jaren  denkvakanties,  zowel  in  de  win-‐‑
ter  als  in  de  zomer.  Deze  zomer  wordt  er  
naar  het  Griekse  eiland  Amorgos  getogen  
voor  een  vakantie  waarin  ﬁlosoﬁsch  onder-‐‑
zoek  gedaan  wordt  naar  de  vraag  of  je  je  le-‐‑
ven  kunt  ontwerpen.  Door  wijsgerige  tek-‐‑
sten  te  lezen  en  ﬁlosoﬁsche  gesprekken  te  
voeren  wordt  gepoogd  een  antwoord  op  de-‐‑
ze  vraag  te  formuleren.  Meer  informatie.  
Zwitserland  en  NieOsche
Wie  graag  meer  wil  leren  over  Friedrich  
Niejsche,  kan  op  deze  vakantie  samen  met  
Paul  van  Tongeren  lederlijk  in  zijn  voetspo-‐‑
ren  treden.  Van  Tongeren  neemt  u  inhoude-‐‑
lijk  mee  door  de  ontwikkeling  van  Niej-‐‑
sches  denken,  ‘van  zijn  vroege  cultuur-‐‑kriti-‐‑
sche  teksten  tot  aan  de  geschriften  die  ont-‐‑
stonden  kort  voordat  hij  aan  de  waanzin  ten  
prooi  viel’.  Fysiek  wordt  u  meegenomen  
naar  plaatsen  waar  Niejsche  verbleef,  werk-‐‑
te  en  wandelde  om  voeling  te  krijgen  met  
de  omgeving  waarin  zijn  gedachten  ont-‐‑
staan  zijn.  Meer  informatie.
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Bordeaux  en  Montaigne
Ook  als  u  geïnteresseerd  bent  in  Michel  de  Mon-‐‑
taigne  kunt  u  deze  zomer  uw  geluk  niet  op.  
Frans  Jacobs  begeleidt  een  denkvakantie  naar  
Bordeaux  en  omstreken.  Tijdens  deze  vakantie  
geeft  hij  colleges  over  Montaignes  sceptische  
ﬁlosoﬁe  en  wordt  u  zelf  aan  het  werk  gezet.  Ver-‐‑
der  worden  er  rondleidingen  gegeven,  stads-‐‑
wandelingen  gemaakt  en  excursies  georgani-‐‑
seerd  om  u  een  zo  goed  mogelijk  beeld  te  geven  
van  de  wereld  van  Montaigne.  Meer  informatie.
Spinoza  in  bedrijf,  van  passie  naar  actie
Ook  ISVW-‐‑docente  Miriam  van  Rijen  organi-‐‑
seert  dit  jaar  een  denkvakantie  naar  Frankrijk,  
en  wel  over  haar  interpretatie  van  Spinoza’s  ﬁlo-‐‑
soﬁe.  Door  Spinoza’s  ﬁlosoﬁe  van  de  passies  of  
emoties  (in  hedendaagse  termen)  te  bestuderen  
kunt  u  leren  om  het  lijden  aan  passies  om  te  zet-‐‑
ten  in  het  leiden  van  uw  gevoelsleven.  ’s  Och-‐‑
tends  en  ’s  avonds  is  er  cursus,  en  ’s  middags  is  
er  ruimte  om  steden  als  Avignon,  Orange  of  
Nîmes  te  bezoeken.  Meer  informatie.
Dichter  bij  huis:  ISVW  Summerschools
Als  u  niet  naar  het  buitenland  wilt  voor  een  
denkvakantie  kunt  u  er  ook  voor  kiezen  om  een  
Summerschool,  ook  wel  Zomerweek  genoemd,  
te  volgen  bij  de  ISVW.  Alle  Summerschools  bie-‐‑
den  een  afwisselend  programma  waarin  ruimte  
is  voor  hoorcolleges,  interactie  en  ontspanning.  
Voor  onderdak  en  goed  eten  en  drinken  wordt  
gezorgd.  Het  uitgebreide  programma  vindt  u  
hier.
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Jan /column
Bransen
tijdsdiagnose 2

Over de actualiteit
en het maken
van onderscheidingen

JAN BRANSEN
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en  abstract  object  waar  niets  zinnigs  over  te  zeg-‐‑
gen  is.  Maar  het  gaat  wel  om  het  stellen  van  een  
diagnose  van  de  actualiteit,  van  dat  wat  zich  in  
de  concrete  ervaring  aan  ons  opdringt,  van  dat  
wat  in  het  nu  gebeurt,  dat  wat  volstrekt  contin-‐‑
gent  is,  maar  niet  ontkend  kan  worden  en  indrin-‐‑
gend  om  duiding  vraagt.  En  die  duiding,  daar  
zorgen  ﬁlosofen  voor.  Filosofen  hebben  het  niet  
06.13 TIJDSDIAGNOSE 2. OVER DE ACTUALITEIT EN HET
MAKEN VAN ONDERSCHEIDINGEN

over  tijdperken  die  je  als  het  ware  van  buitenaf  
beschouwt,  maar  ze  hebben  het  over  het  huidige  
tijdperk,  dat  waar  wij  met  zijn  allen  middenin  zit-‐‑
ten.  En  ﬁlosofen  zien  van  dat  zich  aan  ons  ont-‐‑

podcastpodcastpodcast

ISVW podcast

Klik  op  het  podcast  logo  en  	
download  de  videopodcast  van  de  
column  van  Jan  Bransen.

Jan  Bransen  organiseert  in  
augustus  een  denkvakantie  in  
Frankrijk.  

Laatst kwam ik een erg leuke, hele korte dialoog tegen
over het wezen van filosofie: Filosofie is een kwestie van
significante onderscheidingen maken. Is dat niet gewoon
taxonomie? Jou vraag bevestigt mijn gelijk.
En zo is het maar net! In mijn vorige column over de tijdsdiagnose beweerde ik dat filosofen vooral verwonderde
kleuters zijn die alsmaar door blijven vragen. En in deze
korte dialoog laat de vraag precies zien waarom die gesteld wordt: om significante onderscheidingen te maken.
Dat is waar het in de filosofie om gaat en natuurlijk liggen
twee vervolgvragen voor de hand, vragen die mijn gelijk
nog maar weer eens bewijzen: Wat bedoel je met "significant"? En waarom onderscheidingen?

vouwende  tijdperk  blijkbaar  iets  dat  anderen  
over  het  hoofd  zien.
Dat  klinkt  best  goed,  toch?  
Ik  weet  het  niet.  Ik  vraag  liever  nog  wat  door.  
Want  dat  woord  'ʹactualiteit'ʹ  bevalt  me  niet.  Ik  
maak  me  zorgen  over  waar  dat  naar  verwijst  en  
denk  dat  we  een  aantal  signiﬁcante  onderschei-‐‑
dingen  over  het  hoofd  zien.  
Over  wiens  actualiteit  hebben  we  het  namelijk?  
Maak  dat  eens  heel  concreet.  Ik  heb  het  gewoon  

Dat  wil  ik  uitleggen  aan  de  hand  van  een  begrip  

over  mijn  actualiteit,  hier  en  nu.  Hier  sta  ik,  nu,  

dat  op  een  signiﬁcante  manier  verschilt  van  tijdsdi-‐‑

tegenover  een  camera  en  ik  spreek  deze  column  

agnose.  Actualiteitsdiagnose.  Filosoﬁe  is  actualiteits-‐‑

uit.  Maar  jij  zit  op  precies  dijelfde  moment  daar  

diagnose.  Het  gaat  niet  om  de  diagnose  van  een  

naar  een  scherm  te  kijken.  En  ik  kan  later  ook  zelf  

tijdperk,  want  dat  is  inderdaad  een  zuiver  formeel  

nog  eens  terugkijken.  
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Stel  dat  ik  dan  mijzelf  een  slok  thee  zie  drinken.  

En  ook  dat  kan  met  een  simpel  voorbeeld  duide-‐‑

Wat  vertelt  ons  dit  over  de  actualiteit?  Mis-‐‑

Herinner  ik  me  dan  de  smaak  die  ik  nu,  precies  

lijk  gemaakt  worden.  Stel  dat  ik  vorige  week  

schien  niet  veel  meer  dan  dat  de  actualiteit  ge-‐‑

nu,  ervaar?  De  problemen  beginnen  met  andere  

toevallig  net  voor  het  eerst  van  mijn  leven  Das  

woon  een  modeverschijnsel  is  dat  gecontroleerd  

woorden  onmiddellijk,  want  de  actualiteit  blijkt  

Kapital  van  Marx  heb  gelezen.  Ik  ben  er  enorm  

wordt  door  een  clubje  mensen  dat  toevallig  toe-‐‑

een  zaak  die  even  abstract  en  eigenschapsloos  is  

door  geraakt.  Ik  vind  bijvoorbeeld  dat  hij  een  

gang  heeft  tot  de  massamedia.  Dat  is  niets  voor  

als  een  tijdperk.  De  actualiteit  moet  afgebakend  

heel  scherp  inzicht  heeft  in  onze  actualiteit,  

ﬁlosofen,  vind  ik.  En  als  ik  dat  zeg,  dan  maak  ik  

worden  om  het  erover  te  kunnen  hebben.  We  

want  hij  laat  overtuigend  zien  dat  het  kapitalis-‐‑

een  signiﬁcante  onderscheiding.  

vooronderstellen,  anders  gezegd,  altijd  al  een  

me  een  instabiel  systeem  is  omdat  de  rijken  

kader  zodra  we  over  de  actualiteit  beginnen  te  

steeds  rijker  worden  en  de  armen  steeds  armer.  

spreken.  En  over  dat  kader  hebben  we  het  ty-‐‑

Daar  hebben  wij  nog  steeds  mee  te  maken,  denk  

pisch  niet  als  we  het  over  de  actualiteit  hebben.  

ik,  als  ik  Das  Kapital  uit  heb.  Ik  verbaas  mij  dan  

Je  zou  kunnen  stellen  dat  ik  zojuist  een  speci-‐‑
ﬁek,  nogal  krap  kader  gehanteerd  heb,  het  ka-‐‑
der  van  mijn  belichaamde  zintuiglijkheid.  Mis-‐‑
schien  is  dat  niet  gepast.  Misschien  is  een  ander  
kader  beter.  We  moeten  daarom  misschien  eerst  
wat  vragen  stellen  over  dit  stilzwijgend  gehan-‐‑
teerde  kader.  Dat  doe  ik  graag.  Dat  doen  ﬁloso-‐‑
fen  graag.  En  goed.  Maar  het  is  geen  actualiteits-‐‑
diagnose.  Ik  stel  nu  immers  geen  vragen  over  
die  actualiteit,  maar  over  de  stilzwijgend  gehan-‐‑
teerde  vooronderstellingen.  	
 	

	

	

Er  volgt  iets  belangrijks  uit  dit  besef  dat  de  actu-‐‑
aliteit  een  abstractie  is  die  een  stilzwijgend  ge-‐‑

Dat  is  wat  ﬁlosofen  doen.

natuurlijk  ook  over  dat  vreemde  begrip  "ʺactuali-‐‑
teit"ʺ  want  Marx  schreef  over  de  situatie  in  het  
Europa  van  150  jaar  geleden.  Nog  steeds  hoogst  
actueel,  denk  ik,  en  ik  vertel  dit  aan  een  vriend.  
Die  reageert  verbaasd,  omdat  ik  zo  slecht  op  de  
hoogte  ben  van  wat  er  op  dit  moment  werkelijk  
actueel  is.  Want  stel  dat  ik  als  boekenwurm  nog  
helemaal  niet  gemerkt  heb  dat  er  een  Franse  eco-‐‑
noom  is,  Thomas  Pikkety,  die  zojuist  een  belang-‐‑
rijke  studie  heeft  gepubliceerd  waarin  duidelijk  
uiteengezet  wordt  dat  het  kapitalisme  een  insta-‐‑
biel  systeem  is  omdat  de  rijken  steeds  rijker  wor-‐‑
den  en  de  armen  steeds  armer.  	

hanteerd  kader  vooronderstelt.  De  actualiteit  is  
altijd  een  actualiteit  van  sommige  mensen.  
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boekbesprekingen met videogesprek

Signalement

Videogesprek met Marli Huijer over Foucaults biopolitiek

SPRINGEND DOOR DE TĲD
Foucaults  Geboorte  van  de  biopolitiek
Door Hermien Lankhorst

Foucault schrĳft geen continue geschiedenis, maar gaat
sprongsgewĳs door de tĳd.
.

“Want u weet dat ik een soort kreeft ben, ik verplaats me zijwaarts,” zegt
Foucault, en passant, in De geboorte van de biopolitiek. Volgens filosoof
Marli Huijer is dit geen onbelangrijke opmerking, want Foucault beschrijft
hiermee op treﬀende wijze zijn eigen methode: hij schrijft geen continue
geschiedenis, maar gaat sprongsgewijs door de tijd. “Hij verbindt de ene
poot van de kreeft met de andere,” vertelt Huijer. In De geboorte van de
biopolitiek verbindt hij de crisis van het liberalisme in de jaren zeventig
van de twintigste eeuw eerst met het liberalisme van het midden van de
achttiende eeuw.
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Vervolgens ‘springt’ hij terug naar het liberalisme van de twintigste
eeuw in Duitsland en de Verenigde Staten.
Anders dan de titel van de bundel colleges doet vermoeden, gaat het
boek toch vooral over het (neo-)liberalisme. Aan het eind van de collegereeks is dat ook Foucault zelf niet ontgaan: “Ik geef u de verzekering dat
ik het aanvankelijk toch echt wilde hebben over de biopolitiek. De dingen
namen hun loop en zo ben ik langdurig, te langdurig misschien, blijven
uitweiden over het neoliberalisme, en dan met name over de Duitse variant.”
Deze uitweiding over het neoliberalisme komt echter niet zomaar uit de
lucht vallen. Foucault had zich voorgenomen een onderzoek te doen naar
de totstandkoming van het proces van biopolitiek. Maar voordat hij aan
die analyse begint, vindt hij het noodzakelijk de bestuurspraktijk die ten
grondslag ligt aan het biopolitieke systeem te verkennen. De vorm en werking van die bestuurspraktijk wordt in sterke mate beïnvloed door het liberalisme, en dus besluit Foucault in de eerste colleges in te gaan op het
liberalisme, beginnend bij de achttiende eeuw. Uiteindelijk komt hij daardoor nauwelijks nog toe aan het bespreken van de biopolitiek.
Wat hij uiteindelijk in zijn colleges vertelt, is echter niet minder interessant
en actueel dan de biopolitiek, meent Huijer. Een van de belangrijkste begrippen uit Foucaults colleges is volgens haar het concept ‘staatsfobie’.
Foucault laat zien dat er al in de achttiende eeuw over de staat wordt gesproken als iets wat ‘gevaarlijk’ is. Die kritiek op de staat en het gevoel
dat we ons moeten beschermen tégen de staat, die de mens te veel zou
beperken in zijn vrijheid, komt door de eeuwen heen steeds weer terug.
“Juist dat vertoog is de voedingsbodem voor het neoliberalisme.” En inderdaad, dat geluid kennen we in de huidige maatschappij maar al te
goed.
Michel Foucault, De geboorte van de biopolitiek. Colleges aan het Collège de France (1978-1979), Uitgeverĳ Boom

De kwestie waar het Lessing om ging was dat de Bĳbel
geen goddelĳke openbaring was en dat het christendom
toleranter moest zĳn ten opzichte van andere geloven.
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De Lutherse predikant Melchior Goeze werd de vijand tegen wie hij polemiseerde. Die strijd leidde tot een publicatieverbod voor Lessing, dat hij slim
ontweek door een toneelstuk te schrijven. Met Nathan de Wijze revancheerde hij zich op Goeze. In het stuk zitten ook verwijzingen naar de ideeën van
Goeze. Lessing legt de dogmatische, antisemitische patriarch van Jerusalem bijvoorbeeld deze woorden in de mond:
‘“Zie hoezeer het trotse menselijke verstand zich in het geestelijke vergissen kan! – Welzeker! Is de kwestie maar een spel van het vernuft, dan
loont het niet de moeite om zich er serieus in te verdiepen. Daarvoor
moet ik mijnheer naar het toneel verwijzen, waar men pro en contra van
zo’n kwestie onder luid applaus breed uit kan meten.”
De kwestie waar het Lessing om ging was dat de Bijbel geen goddelijke openbaring was en dat het christendom toleranter moest zijn ten opzichte van andere geloven.
Videogesprek met Jabik Veenbaas over Nathan de Wijze

NATHAN DE WĲZE
Door Thomas Heij
Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) geldt als een reus van de Duitse
literatuur. Hij wordt vergeleken met Voltaire en zijn toneelstukken inspireerden Goethe en Schiller. Ook recentere denkers als Thomas Mann, Hannah
Arendt en Peter Sloterdijk lieten zich door Lessing inspireren. Dat komt
door de krachtige boodschap van religieuze verdraagzaamheid die Lessing uitsprak in zijn meesterwerk Nathan de Wijze (1779). Nathan de Wijze
werd hét stuk van de Verlichting en heeft een boodschap die nog steeds
gehoord moet worden. Lessing bond de strijd aan met de religieuze bekrompenheid en het antisemitisme van zijn tijd. Hij werd daarom na zijn
dood beschuldigd van spinozisme. Ironisch genoeg leidde dat er niet toe
dat Lessings reputatie beschadigde, maar dat de reputatie van Spinoza
verbeterde.

In Nathan de wijze komt de nadruk op tolerantie op verschillende manieren
naar voren. Het stuk speelt zich af in Jerusalem ten tijde van de kruistochten.
Jerusalem is in handen van de moslims en de christenen proberen de stad terug te veroveren. Toch gaan de moslims, christenen en joden in Jerusalem redelijk gemoedelijk met elkaar om en het oorlogsgeweld blijft buiten de stadsmuren. Lessings kiest voor deze situering omdat juist het jodendom en de islam in
die tijd de dragers van de cultuur waren.
Ieder belangrijk personage vertegenwoordigt een geloof. Hoofdpersoon Nathan is een joodse koopman. Deze keuze voor een joodse hoofdpersoon, die
bovendien wijs is, is Lessings sterkste statement tegen het antisemitisme. Hij
modelleerde Nathan naar zijn goede schaakvriend, de filosoof Mozes Mendelssohn. De islam wordt onder meer vertegenwoordigd door Saladin, de sultan
van Jerusalem, en ook hij is een wijs en verdraagzaam man. Zo spaart hij bijvoorbeeld het leven van een gevangengenomen tempelier.
De christenen komen er beduidend minder goed vanaf. De tempelier die aan
het begin van het verhaal de dochter van Nathan redt, weigert aanvankelijk om
te spreken met het joodse meisje. De christelijke patriarch wordt zelfs afgeschilderd als een soort duivel die maar wat graag joden verbrandt. Zijn religieuze
onverdraagzaamheid wordt door Saladin veroordeeld.
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Die veroordelingen van onverdraagzaamheid, en oproepen tot verdraagzaamheid maken Lessings boodschap ondubbelzinnig. Het sterkst is deze toespraak van Nathan
tegen de tempelier:
‘Komaan, wij moeten, moeten vrienden zijn! – Veracht mijn volk zoveel u wilt.
We hebben beiden ons volk niet uitgekozen. zijn wij soms ons volk? Wat wil
dat zeggen: volk? Zijn soms een jood en christen eerder jood en christen dan
mens?’
De situering, de personages en hun uitspraken dragen dus openheid, tolerantie en
verdraagzaamheid uit.
De juiste houding wordt duidelijk uit de parabel van de ringen, de kern van het toneelstuk. Deze parabel ontleent Lessing uit het derde verhaal van de eerste dag in de Decamerone. Daarin probeert Saladin geld te lenen van de rijke jood Melchizedek. Omdat Melchizedek gierig is, verzint Saladin een valstrik en vraagt aan Melchizedek welk
geloof het ware is: het joodse, het Saraceense of het christelijke. Melchizedek doorziet de valstrik en vertelt Saladin van een vader met drie zoons. De vader had één peperdure ring die zijn dierbaarste zoon zou erven, die daarmee de meerdere van de
anderen zou zijn. De vader houdt van alle drie evenveel en besluit in het geheim twee
identieke ringen te maken. Na zijn dood hebben alle drie de broers een ring, maar
geen van hen weet welke de ware is. Zo is het ook met de drie geloven.
In de versie van Lessing vertelt Nathan de parabel aan Saladin, en heeft de ring de
toverkracht om de eigenaar bij God en mens geliefd te maken. Wanneer de drie
broers ruziën over wie de echte ring heeft, oordeelt een rechter dat ze moeten proberen de kracht uit hun ring te halen om te zien wie de echte heeft. Zo is het volgens
Nathan ook met de islam, het jodendom en het christendom. Na het horen van deze
parabel verzoent Saladin zich met Nathan en beaamt hij zijn wijsheid. Lessings toevoegingen maken de parabel dus meer filosofisch. De strekking is dat er niet één
waar geloof is, maar dat iedere gelovige het beste uit zijn geloof moet halen.
Lessing druiste met Nathan de Wijze tegen zijn tijd in. Het stuk roept op tot tolerantie
en is prachtig geschreven. Ook al gaat het over een serieuze zaak, het is geestig, het
leest als een klucht en het heeft een grappige ontknoping. Bovendien is het goed leesbaar, ook voor mensen die doorgaans geen toneelstukken lezen. Hoe Nathan de Wijze invloed had op Mann, Arendt en Sloterdijk, en waarom het nog steeds actueel is,
hoort u van Jabik Veenbaas in dit video-interview.

GoLhold  Ephraim  Lessing

Gotthold Ephraim Lessing Nathan de Wijze, uitgeverij Uitgeverĳ Boom

Jabik Veenbaas verzorgt een summer school bij de ISVW over ‘De Verlichting
als kraamkamer’.
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Videogesprek met Onno Zijlstra over Kierkegaards Stadia op de levensweg

HET LEVEN VAN EEN VROUW IS ZINLOOS
Door Thomas Heij

Kierkegaard wil de lezer laten inzien dat de afstandelĳke, ironische houding van de estheten niet leidt tot een waar zelf.

Stadia op de levensweg (1845) van Søren Kierkegaard (1813–1855) is beter
geschreven, meer filosofisch en toch minder bekend dan zijn hoofdwerk Of/
of. Stadia op de levensweg is een boek over liefde, het huwelijk, trouw, maar
vooral over de vrouw. Wie het leest komt al gauw de meest misogyne uitspraken uit de filosofie tegen: het leven van een vrouw is zinloos en staat totaal in dienst van de man. Toch baseerde Simone de Beauvoir haar feministische ideeën op Kierkegaards werken en zelfs specifiek op deze passages
uit Stadia op de levensweg. Hoe kan het dat een werk dat zo vrouwonvriendelijk lijkt toch de basis werd van het moderne feminisme?
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In Of/of (1843) zette Kierkegaard twee levenshoudingen tegenover elkaar,
de esthetische en de ethische. De eerste wordt vertegenwoordigd door de
‘verleider’, de tweede door rechter Wilhelm. De papieren van beide personages werden verzameld door Victor Eremita, het pseudoniem van Kierkegaard die zogenaamd de uitgever van Of/of was. Kierkegaard ontwierp dit
complexe verhaal van personages en pseudoniemen om zijn lezers zelf aan
het denken te zetten via indirecte mededelingen. Naast deze pseudonieme
werken publiceerde Kierkegaard ook verhandelingen onder zijn eigen naam,
waarin hij een religieuze levenshouding uiteenzette.
Stadia op de levensweg is een pseudoniem werk. De ideeën uit Of/of worden uitgediept en een derde, ethisch-religieuze levenshouding wordt toegevoegd. Het eerste deel (esthetisch) is een verslag van William Afham van
een feestmaal dat hij heeft bijgewoond. Het tweede deel (ethisch) bestaat uit
een repliek van rechter Wilhelm op het eerste deel, in de vorm van een pleidooi voor het huwelijk. In het derde deel (ethisch-religieus) vertelt Frater Taciturnus dat hij het dagboek van een zekere man heeft gevonden. De man
heeft zijn verloving verbroken en twijfelt of hij daar wel goed aan heeft gedaan.
William Afhams verslag van het feestmaal heet In vino veritas: in wijn schuilt
de waarheid. Vijf welgestelde Deense heren komen bijeen op een kasteel
buiten de stad voor een exorbitant banket. Zij houden, beneveld en ongeremd, ieder een voordracht over de liefde tussen de man en de vrouw. De
eerste die aan het woord komt is een jonge man, die stelt dat de liefde voor
een vrouw de man belachelijk maakt en zijn denken vertroebelt. De tweede
spreker is gastheer Constantin Constantius, die de vrouw ziet als een grap,
omdat ze zwetst en zichzelf tegenspreekt. De derde is Victor Eremita, dezelfde van Of/of, die “zijn ziel concentreert op de dank dat hij geen vrouw is geworden, want haar leven is zinloos”. De vierde is een couturier, die stelt dat
vrouwen alleen maar aan mode kunnen denken. Als laatst spreekt Johannes
de Verleider en hij noemt de vrouw een list van de Goden waar hij niet intrapt.

Alles dat binnen het pseudonieme werk van Kierkegaard valt moet voorzichtig
geïnterpreteerd worden – dus ook deze redevoeringen. De grootste valkuil is
om de meningen van zijn pseudoniemen en personages gelijk te stellen aan
Kierkegaards eigen meningen. Uit deze passages alleen kunnen we dus niet
concluderen dat Kierkegaard een vrouwenhater was. Ook Simone de Beauvoir
lijkt zich hierin af en toe te verslikken wanneer ze verwijst naar Kierkegaard in
plaats van een personage. De Beauvoir opent het tweede deel van De tweede
sekse (1949) met een citaat uit In vino veritas: “Wat een ongeluk vrouw te zijn!
Maar het grootste ongeluk is wel dat de vrouw in wezen niet begrijpt dat het
een ongeluk is.” Ze schrijft het toe aan Kierkegaard zelf, maar het gaat in feite
om een uitspraak van Victor Eremita.
Maar de vraag blijft waarom Beauvoir verwijst naar een misogyne uitspraak. Het
ongeluk van de vrouw bestaat er volgens Victor Eremita uit dat zij een negatief
subject is. De vrouw bestaat volgens hem alleen om de man te laten excelleren.
Een meisje kan een man tot dappere ridder maken. Deze visie op de vrouw is
precies datgene waar we ons volgens Beauvoir tegen af moeten zetten.
Uit de werken die hij onder zijn eigen naam publiceerde blijkt dat Kierkegaard
de lezer in zijn oeuvre wil meenemen van het esthetische via het ethische naar
het ethisch-religieuze stadium. Kierkegaard wil de lezer laten inzien dat de afstandelijke, ironische houding van de estheten niet leidt tot een waar zelf. Parallel daaraan stelt Beauvoir dat vrouwen zich moeten verzetten tegen de door
mannen overheerste wereld. In die zin moeten vrouwen ‘begrijpen dat het een
ongeluk is om een vrouw te zijn’.
Wie Stadia op de levensweg leest moet zich dus niet laten afschrikken door de
misogyne uitspraken van de estheten, maar zich afvragen hoe hij of zij in het
leven staat. De personages zijn modellen en hun handelingen zijn de grondpatronen voor de weg naar een eigen, authentiek zelf. De lezer wordt uitgenodigd
om net zoveel te reflecteren als de personages. De gelaagdheid, personages
en mooie zinnen maken Stadia op de levensweg een intrigerend werk. Bovendien levert het minstens zoveel citeerbare zinnen op als Of/of.
Stadia op de levensweg, Søren Kierkegaard, uitgeverij Damon
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boekbespreking

Signalement

Aangezien het duurzame het woord duur in zich
draagt, is het de vraag of deze omschakeling mogelijk
is indien we niet weten wat het woord duur betekent.
Een wereld waarin we te maken hebben met een versneld verbruik van grondstoffen en producten brengt
immers met zich mee dat de dingen een steeds korter
bestaan is gegund. Hun bestaan is van korte duur en
men kan zich afvragen hoe we hun opnieuw de duur
kunnen geven die hun toekomt. Met het oog daarop is
het zinvol om zich te realiseren dat het woord duur van
het werkwoord duren komt en dat brengt ons bij het
eeuwenoude probleem van de tijd. Dit probleem van
de tijd als duur is het centrale thema in de filosofie van
Bergson. Het speelt niet alleen een rol in de uitdagingen waarmee wij in dit tijdperk worden geconfronteerd,
maar het is tegelijk iets waar we altijd en overal mee te
maken hebben en waartoe we ons op verschillende
wijzen kunnen verhouden.

ESSAYS OVER BEWUSTZĲN EN VERANDERING
HENRI BERGSON
Door Paul Troost
De Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) is vooral bekend door zijn hoofdwerk L’ Évolution créatrice. In
zijn latere essays herneemt Bergson de thema’s van
zijn hoofdwerk: wat is verandering, wat is leven en
levenskracht, wat is tijd en wat is bewustzijn? Ook bespreekt hij hoe het mogelijke en het werkelijke zich tot
elkaar verhouden. Dit gedachtegoed is bijeengebracht
in Essays over bewustzijn en verandering. De essays
verschijnen hiermee voor het eerst in een Nederlandse vertaling. De grootste uitdaging van de moderne
mens in de 21e eeuw is de omschakeling naar een
duurzame samenleving.

In de vertaling van de teksten die in deze uitgave bijeen zijn gebracht blijkt al gauw dat Bergson van mening is dat dit probleem van de tijd als de duur een
complexiteit met zich meebrengt die de mogelijkheden
van het denken van een enkele filosoof te boven gaat.
Meer dan eens presenteert hij het ontstaan van een
adequate filosofie van de duur als een gemeenschappelijke onderneming en nodigt hij zijn lezers uitdrukkelijk uit om daar aan mee te werken. In zijn De scheppende evolutie (1907) benadrukte hij dat de ware wijsbegeerte zich enkel kan vormen “door de gezamenlijke en steeds vruchtbaarder wordende inspanning van
vele denkers, en ook opmerkers, die elkaar aanvullen,
verbeteren en terechtwijzen” (SE 29). In een lezing
over Hoe verandering wordt waargenomen (1911)
spreekt hij opnieuw de hoop uit dat “we een filosofie
zullen ontwikkelen waar iedereen aan mee zal werken
en waarover allen het eens kunnen zijn” (HVW 2). Deze oproep tot een gezamenlijke inspanning wordt opnieuw uitgesproken in Bewustzijn en leven (1911). Er
bestaat in de filosofie geen grondregel waaruit alle
oplossingen op wiskundige wijze kunnen worden afge-

leid. Wel beschikken we over een aantal feitenreeksen
die tot waarschijnlijke conclusies kunnen leiden. Indien
de waarschijnlijkheden zich opstapelen kunnen we het
gevoel hebben dat we op weg zijn naar zekerheden
die we kunnen benaderen door “…de welgemeende
inspanning te bundelen. Want de filosofie zal dan niet
langer een constructie zijn, het systematisch opgebouwde product van een enkele denker. Zij zal toevoegingen, correcties, aanpassingen bevatten en daar
ook permanent om vragen”(BL 3)..
Als we kijken naar de geschiedenis van de filosofie
van de 20e eeuw dan zien we dat grote denkers zoals
Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer, Levinas en Deleuze eveneens een centrale positie toekennen aan
het probleem van de tijd. Ze grijpen daarbij terug op
de bevindingen van Bergson en we kunnen constateren dat zijn oproep om mee te werken aan een filosofie van de tijd als duur niet onbeantwoord is gebleven.
Telkens weer hebben zij er naar gestreefd om een
zinvolle bijdrage te leveren aan de uitwerking van een
probleem waarvan Bergson – met de voor hem kenmerkende bescheidenheid – benadrukt dat dit het denken van een enkele denker te boven gaat. Hoog tijd
voor een bezinning op de verschillende wegen die het
denken over de tijd sinds Bergson heeft bewandeld.
Een dergelijk omvattend project kan echter enkel beginnen bij Bergson zelf en in dat opzicht zijn de hier
bijeengebrachte teksten bijzonder handzaam. Zij zijn
enerzijds geschikt voor een kennismaking met zijn
denken over de tijd als duur en anderzijds bieden zij
aanknopingspunten om enkele daaraan verwante thema’s in zijn denken nader te preciseren.
Gebruikte Afkortingen:
SE
Scheppende Evolutie
HVW Hoe verandering wordt waargenomen
BL
Bewustzijn en leven

Henri Bergson, Essays over bewustzijn en verandering,
vertaald door Joke van Zijl, ISVW uitgevers.
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boekbespreking

Signalement

In 1656 verruilt Koerbagh de universiteit van Utrecht
waar hij filosofie heeft gestudeerd voor die van Leiden,
waar hij theologie gaat studeren. Spinoza is in hetzelfde jaar koopman-af, niet alleen omdat hij door de Portugees –joodse gemeenschap in de ban wordt gedaan,
maar ook omdat de handel in zuidvruchten die hij samen met zijn jongere broer dreef en Bento y Gabriel de
Spinoza had genoemd, failliet was gegaan. Dat Spinoza zich, om onder de schuldeisers uit te komen, door
het hof van Holland minderjarig had laten verklaren en
een voogd toegewezen had gekregen, lijkt de meest
waarschijnlijke reden voor de verstoting uit de Portugees- joodse gemeenschap.

Adriaan Koerbagh en Benedictus de
Spinoza, een vergelijking
Door: Miriam van Reijen
Koerbach werd eind 1632 of begin 1633 geboren, Spinoza in 1632, net als de Dordtse graanhandelaar Willem van Blijenbergh, die verderop in dit verhaal nog
voor komt. Het is ook het jaar dat Barleus het Atheneum Illustre in Amsterdam opende met een lofrede op
de ‘mercator sapiens’, de wijze koopman, die ‘s morgens vóór de beurs om 11.00 opende eerst nog een
paar uur colleges zou komen volgen.

In respectievelijk 1659 en 1661 promoveert Koerbagh
in de geneeskunde en in de rechten. Spinoza heeft in
diezelfde tijd in Amsterdam een nieuw beroep geleerd:
lenzen slijpen voor telescopen en microscopen. En in
de Latijnse School van Van den Enden (met wie ook
Koerbagh bekend was) heeft hij Latijn geleerd, toneel
gespeeld en waarschijnlijk Descartes en zeker een aantal klassieke auteurs gelezen. Waarschijnlijk leert hij
Koerbagh in die tijd kennen. In 1661, als Koerbagh
voor de tweede keer promoveert, woont Spinoza in
Rijnsburg, en schrijft er zijn inleiding in de filosofie van
Descartes. Deze wordt in 1663 onder de naam die hij
als filosoof gaat gebruiken, Benedictus de Spinoza, in
het Latijn uitgegeven en in 1664 in een Nederlandse
vertaling. Koerbagh publiceert in 1664 zijn Woordenboek der rechten. Spinoza en Koerbagh ontmoeten
elkaar en hun gemeenschappelijke vrienden in Amsterdam. Spinoza werkt zijn filosofie die hij in brieven ‘mijn
Ethica’ noemt steeds verder uit, en Koerbach schrijft in
die jaren twee boeken. Eén (Bloemhof) publiceert hij in
1668 en het andere (Een ligt) biedt hij in hetzelfde jaar
aan de drukker aan, die het drukken echter al snel geschokt stopzet en het boek aan de justitiële autorteiten
overhandigt. brengt. Koerbagh wordt gearresteerd en
geeft toe dat hij Spinoza kent. Hij neemt echter de hele
verantwoordelijkheid voor zijn opvattingen en voor zijn
publicaties op zich. Zijn geschriften worden verboden

en vernietigd, en na een ‘ketterproces’, zijn veroordeling en een jaar in het tuchthuis sterft hij in 1669.
Spinoza heeft in 1665 het werken aan zijn Ethica stopgezet en is aan het Theologisch-politiek traktaat begonnen. Waarschijnlijk heeft de heftige en door Spinoza
afgebroken briefwisseling (in datzelfde jaar) met de
calvinistische theoloog Willem van Blijenbergh over de
vraag of god of de mens verantwoordelijk is voor het
kwaad in de wereld, hem daartoe gebracht. Spinoza
moet beseft hebben dat 'zijn filosofie' nog een brug te
ver was. Hij moest eerst laten zien dat filosofie en theologie niet door elkaar gehaald moeten worden, omdat
alleen de eerste over de waarheid gaat, en in de bijbel
en in de theologie op een ‘oneigenlijke ofwel menselijke manier’ over god wordt gesproken. Spinoza publiceerde zijn Theologisch-politiek traktaat, waarin hij ook
een radicaal pleidooi voor de onbeperkte vrijheid van
meningsuiting houdt, in het Latijn en anoniem, in 1670.
Het werd in 1674 door de Staten van Holland verboden. Spinoza had zich inmiddels al verzet tegen de
publicatie van de Nederlandse vertaling die klaar lag.
En hij besloot tijdens zijn leven geen ander werk meer
te publiceren.
Hierin ligt waarschijnlijk al een deel van de verklaring
waarom Spinoza relatief weinig problemen heeft gehad
vanwege zijn filosofische opvattingen, – die inhoudelijk
minstens even radicaal waren als de opvattingen van
Koerbagh - , en Koerbagh deze met de dood moest
bekopen. Spinoza schreef bewust in het Latijn, Koerbagh juist doelbewust in het Nederlands. Spinoza richtte zich tot de geletterden, Koerbagh tot het ‘gemene
volk’. Spinoza publiceerde zijn bijbelkritiek anoniem,
Koerbagh niet. Spinoza was bovendien al een buitenstaander, geen lid (meer) van een religieuze gemeenschap en ook geen christen, terwijl Koerbagh wel tot
een kerkgenootschap behoorde, en zelfs een broer had
met wie hij veel samen schreef en werkte, die actief
was in de gereformeerde geloofsgemeenschap. Spinoza schreef een bijbelkritiek, maar richtte die op het Oude testament en de profeten, niet op het christendom
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en ook niet zo direct op de eigentijdse predikanten.
Bovendien erkent Spinoza ook de positieve functie van de
‘ware religie’ en staat hij zeer welwillend tegenover de
figuur van Jezus. En tot slot:Koerbagh houdt een pleidooi
voor alle mogelijk genot als het hoogste goed, wat haaks
staat op het calvinisme, terwijl Spinoza niet alleen in zijn
Verhandeling over de verbetering van het verstand
bestrijdt dat het nastreven van bezit, macht en lust ooit
werkelijk gelukkig kan maken, maar ook de kennis van en
de eenheid ervaren met god als het hoogste goed
voorstelt. In de Ethica bepleit hij bovendien een ‘met mate
genieten’, en dan ook nog van simpele dingen, zoals ook
Epicurus vóór hem al deed.

Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2014

Dit is een fragment van de lezing door Miriam van Reijen
bij de presentatie van Adriaan Koerbagh, Een licht dat
schijnt in duistere plaatsen op 7 mei 2014.

Verschil en verwantschap tussen Spinoza’s en
Koerbagh’s opvattingen.
Hierboven zijn al een paar verschillen tussen Spinoza en
Koerbagh gesignaleerd die wellicht te maken hadden met
hun aanleg, persoonlijkheid of karakter, en ook met hun
maatschappelijke positie in de 17e eeuwse Hollandse
Republiek. Behalve het publiceren in het Latijn versus het
Nederlands, is er ook een verschil in taalgebruik en
schrijfstijl. Koerbagh schrijft polemisch, uitdagend,
geërgerd en beschuldigend en hij spot met wat voor
anderen heilig is. Zijn vergelijking van de bijbel met kinderen volksboeken, fictie en met naam genoemde sprookjes
wordt hem natuurlijk niet in dank afgenomen. Hij noemt de
bijbel net zo’n verhaal als Moeder de Gans, Tijl
Uilenspiegel. Spinoza neemt de bijbel serieus, niet als een
wetenschappelijke of filosofische publicatie die ware
kennis bevat, maar wel als een boek waarin de boodschap
van naastenliefde en gerechtigheid op een manier is
verwoord die de oprecht gelovige tot een gedrag én een
gelukzaligheid kan brengen die dat van de wijze mens
praktisch evenaart. Hij kent de ware religie, die
verdraagzaam is, een positieve functie toe in de staat,
omdat ze de oprecht gelovigen ook leert te gehoorzamen
en andersdenkenden te verdragen.

Klik hier voor de tekst van de volledige lezing.
Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt op duistere
plaatsen. Hertaling door Michiel Wielema.
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Achterflappen

Signalement

In het tweede deel van de trilogie over het Leven van
de geest behandelt Hannah Arendt de vrije wil. Bestaat er zoiets als een vrije wil? En is deze wil in
staat om handelingen en gebeurtenissen te veroorzaken of het verloop ervan te beïnvloeden? In dat geval ligt het verloop van de geschiedenis niet (helemaal) vast: wat we doen, zouden we ook niet kunnen doen; wat gebeurt, zou ook niet (of op een andere manier) kunnen gebeuren. Niet de noodzaak,
maar het toeval of de contingentie bepaalt in dat geval de geschiedenis. De Westerse filosofie heeft het
met deze kwestie altijd moeilijk gehad. De contingentie is immers de prijs voor de vrijheid, en slechts weinige filosofen hebben zich bereid getoond om deze
prijs te betalen. Als het denken in het teken van de
harmonie tussen ik en mezelf staat, dan staat het
willen in het teken van het gevecht tussen ‘ik-wil’ en
‘ik-wil-niet’. Dit gevecht tussen de wil en zijn tegenwil
kan volgens Arendt alleen worden beëindigd door te
handelen.
Hannah Arendt Willen, het leven van de geest.
Uitgeverij Klement. 2014 (heruitgave)

In 1995 vraagt de Koerd Hüseyin Baybasin politiek asiel
in Nederland aan. Hij heeft uit de school geklapt over de
betrokkenheid van de Turkse regering bij de internationale drugshandel. Baybasin beweert dat hij daardoor grote
kans loopt geliquideerd te worden. Maar de Turkse regering ziet Baybasin als een ordinaire drugshandelaar die
aan Turkije uitgeleverd moet worden. Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie denkt een internationale drugsdealer in het vizier te hebben. Om dat te bewijzen besluit het OM de telefoon van Baybasin te tappen. Op
grond van die taps acht de rechter hem schuldig aan
moord, gijzeling en drugshandel. Baybasin vecht zijn
veroordeling tot bij de Hoge Raad tevergeefs aan.
Wetenschapsfilosoof Ton Derksen bestudeerde en beluisterde de zesduizend getapte gesprekken en komt tot
een schokkende conclusie: de rechters zijn voorgelogen. De afgeluisterde telefoongesprekken zijn niet alleen onjuist vertaald, maar ook gemanipuleerd. Er is
geknipt en geplakt in de audiobestanden. Verknipt bewijs. De zaak Baybasin is een boeiend verslag van een
van grofste gerechtelijke dwalingen tot nu toe.
Prof. dr. Ton Derksen is emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie. Zijn spraakmakende boek Lucia de B.
vormde de aanzet tot een herziening van de zaak tegen
deze Haagse verpleegster.
Ton Derksen. Verknipt bewijs.De zaak Baybain
ISVW uitgevers. 2014

Muziek kan op diverse manieren worden ervaren. Als
kunst, als entertainment, om op te dansen, als decoratie in een lift, bij officiële ceremonies of bij religieuze
rituelen. Luisteren wij bij die verschillende gelegenheden op een andere manier? Wat is het verschil tussen
klank en muziek? Waarom spreken wij meestal in metaforen over muziek? Deze en nog andere vragen worden door tien auteurs in de essaybundel Muziek ervaren aan de orde gesteld. De bundel gaat vooral over
de ervaring van muziek en probeert ook een dwarsdoorsnede te geven van de stand van de muziekfilosofie in het Nederlandse taalgebied. De auteurs schrijven vanuit verschillende disciplines over muziek aan
de hand van thema’s als luisterpraktijken, muziek begrijpen en inspiratie uit het verleden. Daarmee presenteert Muziek ervaren een mooi overzicht van hoe er
over muziek wordt nagedacht in de kunstfilosofie, musicologie, sociologie, cultuurfilosofie, geschiedwetenschap, orgelkunde en theologie. Dit boek is geschikt
voor iedere muziekliefhebber die verder wil nadenken
over wat muziek is en hoe wij haar kunnen ervaren.
Oane Reitsma (red.). Muziek ervaren. Essays over
muziek en filosofie. Damon. 2014

34

ZOMER/NAJAAR 2014
SUMMERSCHOOLS
JULI

programma 2014

ISVW-kalender

9/13 Wat je schrijft ben jezelf; verhalen die je leven vormen
9/13 De verlichting als kraamkamer
14/18 Klassieke levenskunsten voor onze moderne tijd
14/18 Vrij zijn en inspiratie
21/25 Dante Alighieri’s La Divina Commedia
28/1 aug Filosofische wijsheid
28/1 aug Filosofie en levenskunst: op zoek naar authenticiteit
28/1 aug Retorica: oefening in overtuigend speechen
AUGUSTUS
4/8 Valkuilen van de waarheidsvinding
4/8 Zelfreflectie met behulp van dynamiet- een aparte inleiding in Nietzsche
4/8 Prousts A la recherche du temps perdu
11/15 Denkers die de wereld willen veranderen
11/15 Filosofie en moderne kunst
11/15 Sokratisch gesprek
18/22 Zen, natuurbeleving en gelatenheid
18/22 Waartoe leef ik? Zes elementen om je eigen leven vorm te geven
18/22 Muziekweek: Azië
25/29 Grote denkers over geluk

Klik hier om verder te lezen en de arrangementen te bekĳken.
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ZOMER/NAJAAR 2014
NAJAAR
September
6 Start Basisopleiding Filosofie in de praktijk

programma 2014

ISVW-kalender

6 Start Basisopleiding Humanisme en Bildung: van paideia tot levenskunst
6/7 Filosofische verwondering: waarom stellen we vragen?
7 Filosoferen met kinderen en jongeren
13/14 Start Beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren
15/16 Start Beroepsopleiding Forensische filosofie
20/21 Start Basisopleiding Ethiek
20/21 De eudaimonistische ethiek van Aristoteles
27/28 Start Basisopleiding Esthetica en Kunstfilosofie
27/28 Kunst en moraal
Oktober
11/12 Start Beroepsopleiding Filosofisch practicus
11/12 Paideia en Humanitas: waarom moet de mens zich vormen?
18/19 Start Basisopleiding Filosofie en gezondheidszorg
18/19 Denken over ziekte
18/19 Start Beroepsopleiding Sokratische gespreksleider
25/ 26 Start Basisopleiding Oosterse filosofie
25/26 Leven als een vlinder: de Chinese weg naar zelfverwerkelijking
25/26 De christelijke ethiek
November
1/2 Over het lineair perspectief en het bezielde lichaam
8/9 Praten over ziekte
22/23 Op zoek naar verlichting: levenskunst in de Indiase filosofie

Klik hier om verder te lezen en de arrangementen te bekĳken.
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ISVW opleidingen

Basisopleidingen bronnen van de filosofie

Filosofie in de Praktijk

Systematiek van de Filosofie

Oosterse Filosofie

Humanistische filosofie

Retorica

Gezondheidszorg

Beroepsopleidingen filosofie

Beroepopleiding
Filosofisch Practicus

Beroepopleiding
Sokratisch Gespreksleider

Beroepopleiding
Filosoferen met Kinderen
en Jongeren

Beroepopleiding
Forensische filosofie

Beroepopleiding Visie
ontwikkeling
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I-Filosofie

i-Filosofie groeit
uit de kinderschoenen. Helpt u
ons aan nieuwe schoenen?
Met een kleine donatie - vanaf 20 euro
- draagt u bij aan het opbouwen
van het i-Filosofie archief.
Als donateur krijgt u binnenkort
toegang tot dit archief waar u films
en artikelen op onderwerp kunt
terugvinden en downloaden.
Klik hier om een bedrag over te
maken. Hartelijk dank voor
uw bijdrage!
Voor opmerkingen of vragen kunt u zich richten tot:
reageren@i-filosofie.nl

