VOORWOORD

Inzichten in Hegels Hoofdlijnen van de
rechtsfilosofie krijgen we in een interview met vertaler Willem Visser. Hij betoogt dat Hegels werk een synthese is
van de Westerse metafysica en zijn taal
soms ontoegankelijk, maar minstens zo
mooi is.
Jan Bransen trekt in zijn column fel van
leer tegen de G8 van de filosofie en laat
vervolgens zien hoe analogieën werken.
Karim Benammar vertelt over zijn favoriete filosoof, Michel Serres. Serres
schreef een kort manifest waarin hij een
lofzang houdt op de internetgeneratie.

Marlou van Paridon
Hoofdredacteur
‘Filosofie heb je nodig tegen warhoofderij’, stelt René Gude in zijn nieuwste
boek. In een gesprek met Wim Brands
vertelt hij hoe filosofie hem zijn hele
leven heeft geholpen zijn gedachten uit
de knoop te halen. In deze iFilosofie –
alweer de negende editie – vindt u een
heel hoofdstuk uit dit nieuwe boek.

Filosofie beschrijft de wereld en schiet
soms tekort. Daar kunnen filosofie en
literatuur elkaar versterken. Leon Heuts
legt uit hoe 13 meesterwerken uit de literatuur dat doen. Met fragmenten uit
Oresteia, Het Proces, NW en De idioot
laat Heuts zien hoe literatuur inzichten
kan bieden die de filosofie ontbreken.

Kunstdocent Arthur d’Ansembourg over
de bijzondere boeken van Els ter Horst.
En achterin iFilosofie vindt u drie mooie
filosofieboeken en een overzicht van de
cursussen bij de ISVW.
Voor mij is dit de laatste iFilosofie als
hoofdredacteur. Ik heb iFilosofie met
veel plezier een stap verder geholpen.
Nu vraagt mijn werk als Sokratisch gespreksleider mijn aandacht.
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PODCAST
Bij het maken van de items voor
iFilosofie gebeurt het vaak dat interessante gesprekken langer duren dan we in de video’s kwijt
kunnen. Dat vinden we zonde,
want goede filosofie verdient de
tijd. Daarom bieden we enkele geluidsopnames uit iFilosofie ook
aan als podcast.
Huidige podcast zijn bijvoorbeeld de columns van Jan Bransen en een interview met hersenwetenschapper Damiaan Denys.
Ook vindt u er de Foucault-lezing
van Machiel Karskens en de Commenius-lezing van René Gude.
U vindt de podcasts van iFilosofie via deze link.
Daar kunt u zich abonneren op
het podcastkanaal en de afzonderlijke podcasts downloaden voor
offline gebruik.

FILOSOFIE Wim Brands in gesprek met
TEGEN DE WARHOOFDERIJ René Gude
Hoofdstuk III: Jezelf uit de knoop halen
Fragment

Heb jij je filosofisch zo getraind, dat je van
uit het boek
paniek nauwelijks last hebt?
Het is niet zo dat ik om die reden filosofie ben
gaan studeren. Dat wist ik op mijn drieëntwintigste
nog helemaal niet. Eén van de belangrijkste boeken die ik tijdens mijn studie gelezen heb is Kants Kritiek van de zuivere
rede. Kritiek wil hier niet zeggen dat je iets met de grond gelijk maakt; wat Kant voor ogen had het stellen van grenzen
aan het verstand. Passies rollen over ons heen. Het verstand
is het actieve gedeelte dat richting aan deze passies geeft en
er plannen mee maakt. Daar de grenzen en de reikwijdte van
inzien, inzien dat het verstand maar een kleine instantie is
die slechts beperkt invloed heeft op die grote gepassioneerde
bende, en die ook nog eens de fout kan maken om die hele
grote gepassioneerde bende eindeloos lang de verkeerde kant
op te laten hollen, daar gaat het om. Dat inzicht levert de
krankzinnige situatie op dat je met je verstand je verstand in
de touwen moet houden. Om met Wittgenstein te spreken:
we hebben alleen maar ons verknoopte verstand, ons verwarde verstand, om de knoopjes uit ons verstand te halen.

Emoties
geven goede
informatie
Het gaat pas mis
als je de verkeerde
oordelen met die
emoties velt
Video: Paul Scheulderman / Paul Troost / Marlou van Paridon

We zijn een gordiaanse knoop die alleen maar zichzelf kan ontwarren.
Ja. Dat is moeilijk, maar laat die emoties met rust want daar zit de fout niet.
Daar zit het kwaad niet, daar zitten de
rampen niet. Emoties kloppen, die geven goede informatie. Het gaat pas mis
als je de verkeerde oordelen met die
emoties velt, als je er een verkeerde richting aan geeft, jezelf allerlei kanten opduwt die je jezelf niet op zou moeten du-

wen. En dat kun je afleren door filosofie
te studeren. Ik ben inderdaad al vanaf
mijn drieëntwintigste met dit project bezig: mijn verstand in de touwen houden.
Ik denk wel dat het geholpen heeft.
Je begon wel betrekkelijk laat met filosofie studeren, op je drieëntwintigste.
Daarvoor heb ik aardrijkskunde gestudeerd. Daartoe kwam ik door een soort
negatieve selectie: ik wilde vooral heel

veel dingen níet studeren en ben uiteindelijk op aardrijkskunde terecht gekomen. Ik had een leuke aardrijkskundeleraar, dat hielp. Die studie aardrijkskunde is helemaal mislukt, want ik
snapte niet wat aardrijkskunde was en
ik wist op een gegeven moment ook helemaal niet op welke manier ik deskundig zou willen zijn. Vervolgens kwam ik
in allerlei metavraagstukken terecht:
als ik deze opleiding af heb, dan ben ik

een wetenschapper, dan ben ik deskundig en dan kan ik mijn diensten aan de
samenleving verkopen. Maar dan zou
ik dat eigenlijk toch wel moeten kunnen legitimeren. En dat lukte mij niet.
Dus ik vroeg mij steeds sterker af: wat
is wetenschap en wat is het verschil tussen wetenschap en alledaagse kennis?
Dat is een filosofische vraag. Dat wist
ik toen niet, maar dat is een filosofische vraag.
Wat is het verschil tussen alledaagse
kennis en wetenschap?
Volgens mij is dat de zelfdiscipline
van een wetenschap om zich in een
discipline op te sluiten. Een wetenschap geeft de grenzen van zijn wetenschap aan, velt daarbuiten geen
rare oordelen, maar weet daarbinnen door veel langer goed te kijken
en veel meer aandacht te besteden,
op methodische wijze goed te verwoorden wat er op een beperkt gebied van de werkelijkheid gebeurt.
Een wetenschapper kan iets verstandigers zeggen over zijn discipline

dan iemand met gezond verstand die
net binnen is komen stuiteren.
We waren gebleven bij je studiejaren.
Tot mijn drieëndertigste was mijn leven een chaos. Toen kwam ik Babs tegen, mijn vrouw, en met haar trouwen
is een heel goede zet geweest. Echt een
goede zet geweest.
Waar kwam die chaos uit voort?
Ik ben eigenlijk een heel emotionele
dweil. Ik zette mijn verstand niet helder in om aan alles een goede richting
te geven. Ik werd alle kanten op geslingerd. En ik ben een mooi voorbeeld van
iemand uit de verloren generatie.
Wat is dat, die verloren generatie?
De jaren vanaf 1955 tot – ik vergeet die
jaartallen altijd – maar dat is de generatie die op de middelbare school zat
toen Den Uyl tijdens de oliecrisis liet
weten dat ‘het nooit meer zou worden
zoals het geweest was’. Vervolgens waren er vijfhonderdduizend werklozen
en of je nu Chinees of rechten of econoFoto: Sarah Wong

mie ging studeren, je kreeg geen baan.
Je kon doen wat je wilde, want het leidde toch tot niets. Dat is achteraf allemaal best meegevallen, maar het heeft
mijn stemming toen wel beheerst.
Was je je er bewust van dat je deel uitmaakte van een verloren generatie?
Ik was toen al een emotionele dweil,
dus ik ging met die stemming mee. Het
is uitzichtloos en het slaat nergens op
en het gaat nergens heen; dat verhaal.
Maar ik was wel actief, ik heb mezelf
altijd verboden om een uitkering te nemen. Ik dacht, als ik dat doe, dan ben
ik verloren. Maar ik heb wel tot mijn
drieëndertigste gestudeerd, veertien
jaar lang. Ik hield maar niet op met studeren. Dat is typisch zoiets wat je doet
als je denkt ‘nou, die volwassen wereld,
die werkende wereld, die zit niet op mij
te wachten, dus daar wil ik nog niet in.’
Ik leg weleens aan mijn kinderen uit,
die nu studeren, dat er toen mensen
waren die veertien jaar studeerden.
Dat is nu onvoorstelbaar.

Ik deed tot mijn drieëndertigste
gewoon niet mee met het
grotemensenleven
Ja. Maar ik had wel altijd baantjes.
Geen serieuze baantjes, dat niet. Ik
maakte fotostrips voor het tijdschrift
Popfoto, ik was avondportier bij de
Buma/Stemra en ik werd uiteindelijk
conciërge bij de Internationale School
voor Wijsbegeerte, een fantastische
baan natuurlijk. Inwonend huismeester. Allemaal van die onbenullige dingetjes. En ik had nog een firma ook, een
firma in bouwmaterialen, de firma
Spandiensten. Ik maakte heel netjes reclameborden voor de Gammawinkels.
Bij de Gamma was een tegelstraat waarin op grote pallets allerlei badkamertegeltjes in dozen stonden opgestapeld.
Maar omdat je niet kon zien hoe het er
in je badkamer zou gaan uitzien, moest
er een groot bord boven komen te hangen, waarop die tegeltjes werden getoond. Deze klus, om voor honderdder-

tig winkels zesendertig tegeldisplays te
maken, kregen ze niet uitbesteed aan
een grote firma, dus toen heb ik op aanraden van een vriend van mij een kleine firma opgericht die dat ging doen.
Dat werd heel lucratief. Ik stond daar
in een bedrijfshal van vier bij vier, zestien vierkante meter, van die tegelborden te maken, en toen ik daar eenmaal
de slag van te pakken had, heb ik daar
heel goed mee verdiend. En zo’n firma
was ook wel leerzaam. Maar mijn studietijd heeft dus eindeloos lang geduurd met een studie die maar niet
werd afgemaakt, terwijl ik baantjes had
die niet serieus waren. Ik deed tot mijn
drieëndertigste gewoon niet mee met
het grotemensenleven.
Alsof je aan het proefzwemmen was
voordat je het leven indook.

Ik stelde het uit. Christien Brinkgreve,
de sociologe, heeft een boek geschreven
dat Vroeg mondig, laat volwassen
heet. Dat vind ik een prachtige titel. Ik
was al vanaf mijn veertiende, vijftiende
stronteigenwijs en ik had overal een
heel eigen opinie over.

het huis uit gegaan, maar mijn tweede
broer heeft een grote veldslag gevoerd.
Die was een van de eersten die gekraakt heeft in Hilversum. Hij heeft er
samen met allerlei anderen een schitterende villa van de VARA gekraakt. En
de mensen van die VARA, die zich als
progressieve omroep net positief had
uitgelaten over het kraakwezen, kwamen kopjes koffie brengen in plaats
van de politie erop af te sturen. Ze hebben nog heel lang in die mooie villa gewoond. Het ging er behoorlijk ruig aan
toe. Dat leverde natuurlijk thuis veldslagen op, en ik heb me daar als derde
kind – ik heb drie broers, twee boven
en één onder mij – mooi onzichtbaar
gemaakt. Ik heb me eerder teruggetrokken uit het gezinsleven dan dat ik mij
daar zo geborgen door heb gevoeld.

Uit wat voor gezin kom je eigenlijk?
Ik ben een rijkeluiszoontje. Mijn vader
heeft tropische landbouwkunde in Wageningen gestudeerd, is toen naar Indonesië gegaan om wetenschappelijk
onderzoek te doen, is vervolgens in de
handel gegaan en sindsdien verkocht
hij kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Aan steeds grotere firma’s: Philips-Duphar, de Unie van kunstmestfabrieken, DSM enzovoort. En daar verdiende hij goed mee, dus wij woonden
in Haren in een groot huis tegenover
de familie Mees, en in Laren woonden
wij in een groot huis tegenover de familie Pierson.

Maar is het niet raar dat je veertien jaar
over een studie filosofie gedaan hebt?
Kijk, veel mensen hebben moeite met
het schrijven van hun scriptie. Al is het
maar twintig pagina’s aan het einde
van een HBO-opleiding of veertig pagina’s zoals tegenwoordig aan het einde

Een beschermd gezin dus.
Nee, het was eerder een beetje een wild
gezin. Mijn oudste broer is heel vroeg
Foto: Sarah Wong

van een studie. Opvallend veel mensen
studeren eigenlijk heel lekker, vliegen
zo naar het einde van de studie, maar
dan komt die scriptie en die duurt
maar. Het is dan niet eens zozeer dat
verhaal dat geschreven moet worden,
maar het is echt de breuk tussen je hele
leven dat je in de familiesfeer hebt doorgebracht, want daar hoort de studietijd
eigenlijk bij, en de overstap naar het serieuze leven. Tot die tijd ben je onderdeel geweest van een gezin en nu kun je
zelf al een gezin starten. Tot die tijd
had je allemaal flutbaantjes, maar nu
moet je een echte baan nemen, waar je
waardering moet verwerven en waar je
je zelfbeeld aan ophangt. Het wordt ineens allemaal voor het echie. Gek genoeg lijkt het zo te zijn dat een hoop
mensen daartegen opzien, zonder dat
ze weten wat het echie precies is. Ze aarzelen toch. En ik heb tot mijn drieëndertigste geaarzeld.
Dus je bent drieëndertig, je hebt veertien jaar gestudeerd en je bent een
emotionele dweil. En dan kom je je
vrouw tegen en je grondt je.

Gek genoeg lijkt een hoop mensen
daartegen opzien, zonder dat ze
weten wat het echie precies is
Ja. Ik stelde dus alles steeds maar uit,
waarschijnlijk omdat ik hele grote aspiraties had over wat er daarna zou komen. Allemaal hele grote, irreële en
door mijn eigen verstand aangeprate,
verkeerde beelden van het zogenaamde echte leven. Daar zag ik ontzettend
tegenop. En wat deed Babs? Zij zei:
dus jij zit daar een beetje de portier uit
te hangen bij de Internationale School
voor Wijsbegeerte en in die schuur
van vier bij vier, die bedrijfshal van
zestien vierkante meter, maak je reclamebordjes voor de Gammawinkels en
daar red je het wel mee. En je hebt
twee kinderen uit een eerder huwelijk.
Dat vond ik zelf allemaal niet zo beeldschoon, maar Babs zei: nou, dat is eigenlijk wel leuk. Laat het maar zo. Zij
heeft vanaf het begin een nieuw geluid

geïntroduceerd. Tegen mijn eigen loeiende ambitie in, die ik niet durfde uit
te leven, zei zij: dit is ook al mooi. En
het gekke is dat, zodra ze dat zei, ik
weg ben gegaan bij de ISVW en ben begonnen met dat echte leven.
Jij had een soort provisorisch kampement gemaakt, omdat het te bouwen
paleis er nog niet was en zodra iemand tegen je zei ‘maar je hebt al een
paleis!’ ging je aan het werk.
Exact. Dat provisorische paleis heb ik
vrijwel direct verlaten. Van conciërge
bij de ISVW en klungelend in de
schuur met wat plankjes, ben ik uiteindelijk directeur geworden op hetzelfde
instituut. Dat is me gelukt.
Klik hier voor meer info over dit boek.

HET LITERAIRE INZICHT

13 literaire werken bekeken met een filosofische blik
Docent: Leon Heuts
Ma. 20 t/m vr. 24 oktober 2014
Ma. 10:30 uur – vr 12:30 uur,
met afsluitende lunch
Klik hier voor meer info.

Tijdens de herftsweek Het Literaire
inzicht staan we stil bij het tekort van
filosofie en de kracht van literatuur.
De herfstweek begint met Oresteia en
eindigt met hedendaagse auteurs als
Zadie Smith. Overdag beschouwen we
filosofische theorieën, ’s avonds kijken we films over die thema’s

Video’s: Sadĳe Bunjaku / Thomas Heĳ
Filosofie beschrijft en analyseert de
wereld, maar schiet daarin soms tekort. Daar kan de filosofie kan veel leren van literatuur. Waar filosofie beschrijft, daar neemt de literatuur je
mee in de levens en gevoelens van anderen. Maar hoe kunnen filosofie en
literatuur elkaar precies versterken?

Van Stoïcijnse filosofen leer je bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met wraakgevoelens, maar de tragedie Oresteia
laat je echt voelen hoe het is omwraak
te nemen. Ook thema’s als het feminisme, de multiculturele samenleving,
liefde en vriendschap kun je filosofisch en literair benaderen.

Deelnemers aan de herfstweek krijgen
twee maanden gratis toegang tot
Filosofie.nl, waar docent en adjunct
hoofdredacteur van Filosofie Magazine Leon Heuts dertien essays zal publiceren over de werken die tijdens de
herfstweek aan bod komen. In deze
iFilosofie een voorpublicatie.

Aischylos – Oresteia
Teksten: Leon Heuts
Hoe komen we uit een keten van wraak en vergelding? In de Griekse tragedie Oresteia lijkt de situatie uitzichtloos. Orestes wordt achtervolgd door
de verschrikkelijke wraakgodinnen, nadat hij
zijn moeder heeft omgebracht. Die moord was
een wraakactie, omdat ze zijn vader doodde. Als
de wraakgodinnen de moord op de moeder niet
kunnen wreken, dreigen ze met grootschalige
rampen. Aischylos biedt in het stuk een uitweg
voor deze cyclus van bloedwraak: Athena, godin
van wijsheid, verklaart Orestes onschuldig. Maar
belangrijker nog: ze weet de wraakgodinnen ervan te overtuigen dat er ook voor hen plek is in
een nieuwe, op rede gebaseerde rechtsorde. Het
is filosofisch interessant dat zelfs de godinnen
van wraak deze nieuwe rechtsorde ter wille zijn.
Ze hoeven niet te worden bestreden – ze kunnen
met argumenten worden overtuigd. De rede
blijkt krachtiger dan het zwaard. Tegelijkertijd
heeft de nieuwe orde zijn prijs. Athena acht de
dood van de vader belangrijker dan die van de
moeder – daarom gaat Orestes vrijuit. Meerdere
commentatoren zien in het stuk een rechtvaardiging voor de onderdrukking van vrouwen.

In Oresteia willen zelfs de
godinnen van wraak de
nieuwe rechtsorde

Franz Kafka – Het Proces
De big data van de NSA
doen denken aan
Het Proces van
Frans Kafka

Inlichtingendiensten als de NSA verzamelen ongehoorde hoeveelheden data en leggen verbanden met behulp van ingewikkelde algoritmen.
Maar wat zeggen die verbanden? Er kan toevallig
een correlatie zijn tussen twee verschillende brokjes informatie, zonder een diepere betekenis. Verschillende rechtsgeleerden waarschuwen dat
door puur toeval onschuldigen verdachten kunnen worden. Het doet denken aan Het Proces
van Franz Kafka, waar hoofdpersoon K. wordt gearresteerd zonder dat hij iets kwaads heeft gedaan. De roman legt het gevaar bloot van procesmatige, anonieme informatieverwerking.

Iets of iemand moet het proces tegen K. in gang
hebben gezet, maar het lukt K. niet om zijn naam
te zuiveren. Hij wordt uiteindelijk afgemaakt ‘als
een hond’. Beter nog dan 1984 van George Orwell voorspelt dit werk de werking van modern
totalitarisme. Er is in Het Proces geen Big Brother, slechts anonieme processen. De wereld is
als de onze, ogenschijnlijk is er alle vrijheid,
maar een willekeurige handeling kan de aanzet
zijn tot een onontkoombaar proces. Gershom
Scholem omschrijft dit ‘proces’ als een ‘wet die
wel geldt, maar geen betekenis meer heeft’.

Fjodor Dostojevski – De idioot
Is er nog een Messias denkbaar die ons verlost van het kwaad en ons op het pad van
het goede brengt? Elke boodschap van verlossing – hoe goed bedoeld ook – leidt tot
verschillende interpretaties, conflict en oorlog. De hoofdpersoon uit De Idioot – prins
Myshkin – heeft geen boodschap. Hij is onschuldig, puur, kinderlijk. Hij taant niet om
geld en macht en helpt zonder bijbedoeling.
De figuur van prins Myshkin belichaamt het
idee van Dostojevski over de Messias: iemand die tot zijn einde geen besef heeft dat
hij een verlosser is, en juist daarom onvoorwaardelijke liefde kan geven. Hij vraagt immers niks van je, hij geeft alleen maar. Walter Benjamin legt in een essay over De Idioot het verband met het Jiddische schlemiel, de onnozelaar die door zijn onwetendheid niet door corruptie is aangetast. Hij is
vaak een komisch figuur en praat vaak niet
of moeilijk – als een klein kind. Ook in de
twintigste eeuw duikt de schlemiel op. Denk
aan de zwerver van Charles Chaplin, maar
ook het robotje Wall-E in de gelijknamige
animatiefilm van Pixar.

Elke boodschap van
verlossing leidt tot
conflicten en oorlog

HET VRIJE INDIVIDU EN Willem Visser
DE REDELIJKE STAAT Hegels rechtsfilosofie
Hegel probeerde de hele Westerse metafysica te vangen in een alomvattend
systeem. Hij wordt gezien al de laatste
grote systeembouwer in de filosofie,
een filosoof die nog een ‘theorie over
alles’ ontwikkelde. Zijn werken en
ideeën hangen allemaal met elkaar samen. Die systematische opzet vinden
we ook in de Rechtsfilosofie: het bestaat uit drie delen, onderverdeeld in
drie afdelingen, die op hun beurt weer
uit drie onderdelen bestaan.

Tekst: Pieter Kalis
Video: Sjimmie Lensen / Pieter Kalis
In zijn onlangs naar het Nederlands
vertaalde Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie legt Hegel de grondslagen
voor het moderne denken over staten,

staatsrecht en het inrichten van de
samenleving. Hij zoekt daarin naar
een balans tussen de vrijheid van
het individu enerzijds en anderzijds de macht en redelijke organisatie van de staat.

De moderne samenleving valt voor Hegel ook uiteen in drie delen: de familie,
de burgerlijke maatschappij en de
staat. De moderne rechtsstaat heeft
ruimte gemaakt voor de burgerlijke
maatschappij, waarin het individu zijn
vrijheid vindt. De staat deelt Hegel ook
weer in drieën: de wetgevende, uitvoerende en vorstelijke macht. De rechter-

lijke macht hoort volgens hem bij de
burgerlijke maatschappij, terwijl de
vorst de uiteindelijke beslissingen
moet nemen.
De relevantie van het denken van Hegel voor de huidige situatie ziet men bijvoorbeeld in het internationaal recht.
Met de tweede Irakoorlog en de crises
in Syrië en de Oekraïne is duidelijk geworden dat de EU en de VN een ernstig
tekort aan slagkracht in de wereld hebben. Hegel is de eerste geweest die de
problematiek van supranationale organisaties heeft aangekaart, en dit is nog
steeds actueel.
Volgens Hegel heeft een staat, die zijn
eenheid en identiteit ontleent aan de
verhouding tot andere staten, die slagkracht wel. Hij ziet de soevereine staat
als een soort eindpunt, een hoogst
haalbare situatie. De eenheid binnen

een staat met de vorst als beslisser
geeft de staat de slagkracht die supranationale organisaties missen. De balans die ontstaat tussen slagvaardige
staten zorgt voor een stabiele situatie.
De betrekkelijke stuurloosheid van de
EU en de VN komt voor een belangrijk
deel door het gebrek aan samenhang
en aan centraal gezag, Het bijzondere
aan de rechtsfilosofie van Hegel is dat
dit probleem daar al zo’n twee eeuwen
geleden werd geconstateerd, en wanneer men tot een oplossing wil komen
verdient het aanbeveling te beginnen
met het lezen van Hegel.
Sommige ideeën van Hegel zijn tegenwoordig wat achterhaald. Zo was hij bijvoorbeeld een tegenstander van de democratie en vond hij een oorlog op z’n
tijd goed om de boel wat op te schudden. Maar buiten deze opvattingen
heeft Hegel met zijn grondslagen voor

Hegel voorzag de problemen van de EU
en VN al zo’n twee eeuwen geleden

de rechtsstaat en vooral zijn vraagstellingen bijzonder veel invloed gehad. Hegel beïnvloedde Nietzsche, Kierkegaard
en Heidegger, maar ook politieke denkers als Marx, Weber, Sartre en de
Frankfurter Schule, kortom, zo’n beetje
alle belangrijke filosofen na hem.

Geen bespreking van Hegel laat onvermeld dat zijn teksten moeilijk toegankelijk zijn. Hegel behandelt complexe materie en probeerde te vatten wat bijna
niet in woorden uit te drukken is. Een
passie die hij deelde met zijn jeugdvriend, de dichter Hölderlin. Hegel ontwikkelde daarom een soort kunsttaal
waar de onvoorbereide lezer niet doorheen komt.
Er zijn twee dingen die helpen bij het
doordringen van de tekst, die de worsteling toch de moeite waard maken. Ten
eerste is er het boekje Hegel waarin
Herman van Erp een inleiding op zijn
werk geeft in begrijpelijke taal. Ten
tweede is er de bijzondere begaafdheid
van vertaler Willem Visser. Visser vertaalde eerder al Hegels Fenomenologie
van de geest, waardoor hij vertrouwd
raakte met Hegels systeem. De Rechtsfilosofie is een stuk toegankelijker dan
de Fenomenologie en wie zich er toe
zet ontdekt al gauw de schoonheid van
Hegels taal.
Klik hier voor meer informatie
Afbeelding uit profiel Hegel – Herman van Erp

OVER ANALOGIEËN Column Jan Bransen
EN EEN GLAZEN MUILTJE Tĳdsdiagnose 3
Tekst: Jan Bransen

Video: Paul Troost

Als je het over de G8 hebt, kun je twee
verschillende dingen bedoelen. Op de eerste plaats natuurlijk de groep van acht
vooraanstaande industriële landen
waarvan de leiders eens per jaar bijeenkomen om economische en politieke zaken te bespreken en afspraken te maken.
En op de tweede plaats de zogenaamde
wereldtop voor intellectuelen die dit voorjaar in Amsterdam gehouden werd. Het
is een slimme publiciteitsstunt geweest
om dat filosofenfeestje in de Beurs van
Berlage G8 te noemen. Een slimme publiciteitsstunt. Maar er is in feite vooral
sprake van een slechte analogie.
Daar wil ik het in deze column over hebben, over analogieën. Analogieën zijn
voor filosofen fantastische denkgereedschappen, waarmee ze twee geheel verschillende dingen kunnen doen. Ener-

Daar wil ik het in deze column over
hebben, over analogieën. Analogieën
zijn voor filosofen fantastische denkgereedschappen, waarmee ze twee geheel verschillende dingen kunnen
doen. Enerzijds kun je analogieën didactisch inzetten.

Dan maak je gebruik van sluimerende
vanzelfsprekendheden, profiteert van
het snelle, associatieve brein van je toehoorders en versterkt de vooronderstellingen waarop jullie gezamenlijke traditie gebouwd is. Je merkt bijvoorbeeld
over de oorspronkelijke G8 op dat het

geweldig is om eens per jaar bij elkaar te komen om de grote problemen
van deze tijd te bespreken. Maar je
voegt daaraan toe dat het betreurenswaardig is dat we het nadenken over
onze toekomst overlaten aan politici.
Het idee voor een filosofische G8
wordt zo, haast in een bijzin, automatisch gelanceerd. Wat een mooie analogie: breng de grote denkers van deze
tijd bij elkaar, want onze echte problemen vragen niet alleen op de korte termijn om de daadkracht van politici,
maar vooral ook op de lange termijn
om de denkkracht van filosofen. Een
mooie analogie die de grondslag van
onze traditie versterkt: dat we te maken hebben met een aantal grote problemen en dat we die kunnen oplossen
door onze intellectuele inspanningen
te bundelen.

doe ik liever en daarom noem ik de filosofen G8 een slimme publiciteitsstunt. Dat klinkt niet aardig, en het is
ook niet aardig bedoeld. Ik suggereer
ermee dat de organisatie de oppervlakkige aantrekkelijkheid van haar product wil verkopen en tegelijkertijd
moet toedekken dat zij bij nader inzien een product probeert te slijten
dat haar prijs niet waard is. En ja,
dat bedoel ik precies.
Want kijk: de leiders van de toonaangevende landen zijn op hun G8 aanwezig, omdat zij vertegenwoordigers
zijn, de vertegenwoordigers van
enorm invloedrijke economieën, van
landen die wereldwijd een volstrekt
doorslaggevende impact hebben op de
economische infrastructuur van ieder
menselijk leven. En de kwaliteit van
die infrastructuur wordt
daadwerkelijk
bepaald door
krachten die
op de G8 gebundeld kunnen worden.
De filosofen die naar de Amsterdamse
G8 gekomen zijn, vertegenwoordigen
daarentegen niets en niemand. Filosofen zijn geen vertegenwoordigers.

Onze intellectuele infrastructuur
organiseert zich rond taal
Maar anderzijds kun je analogieën
ook inzetten om vanzelfsprekendheden te ontregelen, om naïeve vooronderstellingen te ontmaskeren en om
daarmee het onderzoekende denken
van je toehoorders te activeren. Dat

Weliswaar hebben de lezers van Filosofie Magazine hun stem mogen uitbrengen, zodat we gemakkelijk misleid worden te denken dat er sprake is van een
democratisch gekozen achttal filosofen.
Maar het gekozen achttal verdedigt ter
plekke natuurlijk helemaal niet het gedachtegoed van hun fans.
Ook is het zonneklaar dat deze denkers nauwelijks enige impact zullen
kunnen hebben op onze intellectuele
infrastructuur. Zo’n intellectuele infrastructuur lijkt in niets op de economische infrastructuur. De economie
heeft zich namelijk rondom een krachtig unificerend medium georganiseerd: geld. Dat is een heel simpel en
helder medium, omdat je alle problemen en belangen erin kunt uitdrukken
en omdat altijd zonneklaar is wat beter is. Namelijk meer geld.
Maar onze intellectuele infrastructuur
organiseert zich rondom een medium
dat enorm diversifiërend is en dat altijd maar weer opnieuw om interpretatie vraagt: taal. Zet acht filosofen
bij elkaar en je krijgt zeven faculteit
(7!), is 5040 meningsverschillen. Dat
is buitengewoon vruchtbaar voor een
gezond denkklimaat, maar het heeft

dan? En hoe kon hij
menen dat al die problemen samengevoegd zouden kunnen
worden tot één overkoepelend probleem: het vinden van de
eigenaar van dat glazen muiltje? Stel
je eens voor hoe groot de last is die de
prins daarmee op de schouders van die
arme Assepoester zou laden. Alsof zij
de oplossing is voor alle problemen
van de prins. En dan nog: hoe kwam
die prins erbij te menen dat er maar
één vrouw op de wereld zou zijn die
dat schoentje zou passen? En meer:
wat een hopeloos plan om met dat glazen schoentje alle vrouwen van het koninkrijk langs te gaan. Hoe kon de
prins weten dat de eerste die dat muiltje zou passen ook de enige zou zijn die
het muiltje zou kunnen passen?

Filosofen willen helemaal niet
tot antwoorden komen
niets te maken met het bundelen van
krachten als je dat opvat als een gezamenlijke inspanning om tot antwoorden te komen. Filosofen willen helemaal niet tot antwoorden komen. Ze
willen ons denken voeden. En dat
doen ze met onenigheid!
Dat brengt me tot de kern van mijn onvrede met het idee van een filosofen
G8: dat ons tijdperk door een beperkt
aantal centrale problemen gekenmerkt
wordt en dat je filosofen (denkers, zieners) nodig hebt om de oplossing van
die problemen dichterbij te brengen.
Laat ik een analogie gebruiken.
Wat zou er gebeuren als een filosoof
een prins zou tegenkomen die een glazen muiltje gevonden had, en die zou
menen dat al zijn problemen opgelost
zouden zijn als hij de vrouw gevonden
zou hebben die dat muiltje zou passen?
Natuurlijk zou de filosoof deze prins
met de grootst mogelijke argwaan bekijken. Wat waren zijn problemen

Wat een grenzeloze naïviteit!
Dit is wat ik bedoel: onze tijd heeft
niet een beperkt aantal problemen. Deze tijd is niet één. In de Gazastrook
zijn de problemen heel anders dan op
Antarctica, zoals voor de Vereniging
Eigen Huis de problemen heel anders
zijn dan voor de medische staf van
Bayern München. Er is niet één prins,
niet één muiltje en niet één Assepoes-

ter. Bovendien zorgt een beetje filosoof voor een vermenigvuldiging van
de problemen. Dat begint al met het
bekritiseren van het idee dat er één oplossingsstrategie zou zijn: met dat glazen muiltje langs de deuren leuren. De
mensen zien ons aankomen!
Er was een tijd waarin er geen wetenschap bestond. Toen kon een koning de
wijzen van het land om zich heen verzamelen en ze om advies vragen. Ook
toen al was het vaak de nar die de koning het meest te vertellen had. Niet
omdat hij antwoorden wist, maar omdat hij de koning prikkelen kon en hem
kon laten merken dat je het nadenken
niet aan wijzen moet overlaten.
Een G8 van filosofen is een lachwekkende vertoning, een stel narren bij
elkaar. Dat moet je niet verpesten met
een slimme publiciteitsstunt. Dan
gaan de mensen maar denken dat filosofen antwoorden in de aanbieding
hebben, omdat zij aan tijdsdiagnose
kunnen doen.
Dat is zo treurig dat ik er bijna om lachen moet …

LOFZANG OP DE Karim Benammar over
Michel Serres
INTERNETGENERATIE
Tekst en video: Hermien Lankhorst
Nu eens een keer geen doemscenario’s
over de internetgeneratie, maar een ware
lofzang. Dat is het geluid dat de Franse
filosoof Michel Serres laat horen in zijn
boek De wereld onder de duim. Met de
filosoof Karim Benammar praten we
over de veranderingen in macht, kennis
en onderwijs die Serres beschrijft.
‘De prille scholier en de jonge studente
van nu hebben nog nooit een boerenhoeve met koe, schaap of geit gezien’, zo begint Serres. De lichte overdrijving in deze zin past bij de toon van het boek. ‘Het
is een manifest,’ legt Benammar uit, ‘Serres wil een punt maken.’ Het gaat Serres
vooral om het aanmoedigen van een positieve kijk op de manier waarop het internet de wereld heeft veranderd. Deze
derde grote kennisrevolutie, na de uit-

tie, na de uitvinding van het schrift en
de boekdrukkunst, biedt niet alleen tal
van nieuwe mogelijkheden waarmee de
wereld verbeterd kan worden; de nieuwe mens die hoort bij deze nieuwe wereld is ook een beter wezen.

Kennis
‘De manier waarop we onderwijs organiseren en de kennis die nodig is, is heel
erg aan het veranderen’, vertelt Benammar. ‘Vroeger had de docent bijvoorbeeld de kennis en de student niet.

Nu heeft iedereen toegang tot alle informatie. Via je smartphone kun je alles
vinden op het internet. Maar informatie is nog geen kennis. De docent speelt
nog wel een rol in het bij elkaar brengen van die informatie om er kennis
van te maken, maar hij heeft niet meer
een specifieke toegang tot informatie
die de student niet heeft.’
Het is een voorbeeld van hoe de nieuwe
wereld gebaseerd is op symmetrische
principes in plaats van de asymmetrie
van weleer. Dit is een beweging die niet
alleen onstuitbaar is, maar juist bevorderd zou moeten worden, volgens Serres. Denkend vanuit oude paradigma’s
kan die nieuwe wereld een chaotische
plek lijken, want als iedereen ineens
kan bepalen wat kennis is, welke kennis is dan ‘het best’ en valt dat onderscheid überhaupt nog wel te maken?

Kracht
In die chaos zit juist de kracht, meent
Serres: ‘Het ongeordende bergt krachten in zich die ordening ontbeert. De
ordening is praktisch en snel, maar ze
heeft ook een verengend effect; ze
brengt in beweging, maar leidt op termijn tot verstarring. (…) Andersom
speelt er door de wanorde frisse lucht,
als door een apparaat waar speling in
zit. En spelen zet aan tot uitvinden.’ Rationaliteit zou dan niet langer een ideaal moeten zijn, meent Serres. ‘We moeten naar een andersoortige rede. Er is
maar één intellectuele handeling authentiek, en dat is de creativiteit.’
Serres laat in dit boek een liefde zien
voor de nieuwe wereld en de nieuwe generatie die hem bewoont, die je op
maar op weinig andere plekken tegenkomt. ‘Als je interesse hebt in nieuwe

Rationaliteit zou niet langer
een ideaal moeten zijn

vormen van kennis, omdat je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt, als je je
kinderen of je kleinkinderen beter wilt
begrijpen, dan is dit een prachtig boek
om te lezen’, aldus Benammar.
Klik hier voor meer informatie

SIGNALEMENT

Opboksen tegen het inerte
Paul Moyaert

Het leven volgens Oek de Jong
Johan Goud (red.)

Wat je brein te boven gaat
Noson S. Yanofsky

Geen begrip van Freud is zo omstreden als de doodsdrift. Maar
wat erover is geschreven, verdwaalt vaak in diepzinnigheden
zonder samnehang. De Leuvense
filosoof Paul Moyaert pakt het anders aan door duidelijk te maken
wat in dit begrip voor Freud zélf op
het spel stond

Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van Oek de
Jongs werk, waarbij literaire, filosofische en religieuze aspecten aan
de orde komen. Natuurlijk komt de
schrijver zelf aan het woord. Verder zijn er essays van onder meer
filosofen Marc De Kesel, Renee van
Riessen en Jacques De Visscher

Er zijn veel boeken die uitleggen
wat we weten over het heelal. Dit
boek beschrijft wat we nooit zullen
weten, niet omdat we beperkt worden door kennis of techniek, maar
omdat het voor de mens onmogelijk is om te begrijpen. Vragen als:
wat was er vóór de tijd? Wat is er
achter de ruimte?

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

HET KUNSTWERK ALS BOEK De boeken
van Els ter Horst
OM TE FILOSOFEREN
Tekst: Arthur d’Ansembourg
Docent Basisopleiding Esthetica en Kunstfilosofie
Er is weer een boeiende selectie van kunstwerken te
zien in de foyer van het ISVW. Tekeningen, schilderijen, collages, snijwerk en een aantal kunstenaarsboeken
van Els ter Horst. Haar mooi vormgegeven boeken
vindt je niet aan de wand in de foyer, maar in de glazenboekenkast bij de ontvangstbalie. Ik dacht altijd dat boeken bedoeld waren om geschreven verhalen, ideeën of
informatie over te dragen, maar hier zien we het boek
in de vorm van een prachtig esthetisch object.
Ik verbaas me altijd weer over kunstenaars die hun
werken niet alleen aan de wand exposeren, maar ook
in de vorm van een boek presenteren. Het is een heel
eigen - minder bekend - genre, dat ontstond in de 2de
helft van de 20ste eeuw en sindsdien een ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Het is me niet helemaal duidelijk
wat het ontstaan van dat genre zegt over de situatie
waarin wij, de filosofie en de kunst zich bevinden. Wel
roept het allerlei vragen op over de relatie tussen de
geschreven tekst en het visuele beeld.
Foto’s: i-Publishing

We weten immers dat Plato ons ervoor waarschuwde om het
boek vooral niet uit handen te geven aan de beeldende kunstenaars. Hij gebruikte sowieso liever het gesproken woord om
zijn gedachten over te dragen. Het was volgens hem beter in
staat om de toehoorder bij de waarheid te brengen. Aangezien
de auteur van een geschreven tekst in principe afwezig is en
geen toelichting kan geven, blijven zijn woorden vatbaar voor
uiteenlopende interpretaties. Om dat nadeel van het geschreven woord uit de weg te gaan, koos Plato ervoor om zijn opvattingen in dialoogvorm te presenteren. Zo bleef het geschreven
woord dichter bij de levendigheid van het gesproken woord en
in de nabijheid van de oorspronkelijke gedachte.
Dat alles wel met een stevige advies om het schrijven van boeken onder de controle van de filosofen te stellen. De beeldende kunstenaar was volgens hem iemand die niet in staat was
zijn verstand te gebruiken. Hij ging uit van de waarneming
en kwam nooit verder dan het produceren van schaduwen
van schaduwen van ideeën. Als het beeld al een functie kon
hebben, dan moest het een dienende functie hebben. Vandaar dat we na Plato in de christelijke middeleeuwen vooral
kunstwerken zien die in dienst staan van het boek en dan
met name het Heilige boek. Gaandeweg zal de kunst zich echter bevrijden van deze dienende functie en zal zij met name
in de 20ste eeuw autonoom worden.
We kennen allemaal de abstracte werken van Mondriaan en
andere grote meesters van onze tijd die werken maken waarvan wordt gezegd dat ze bedoeld zijn als een onderzoek van

het medium. De kunstenaar gebruikt lijn en kleur niet als
middel om de werkelijkheid weer te geven, maar hij onderzoekt de werking van horizontale en verticale lijnen. Ook
vraagt hij zich af wat er met het evenwicht in zijn compositie
gebeurt indien een rood vlakje naast een blauw vlak wat groter of wat kleiner wordt gemaakt. Het is een project dat men
heel goed aan de muur kan hangen en men heeft het boek
daarvoor echt niet nodig. Vaak wordt zelfs uitdrukkelijk afgeraden een boek bij de hand te nemen om na te gaan wat de
maker zou bedoelen met het kunstwerk.

De kunstenaarsboeken van Els ter Horst en anderen suggereren het bestaan van een heel andere ontwikkeling waarin
de kunstenaar zich niet meer probeert te ontworstelen aan
de dominantie positie van het boek in de westerse cultuur.
In plaats daarvan wordt het boek opgenomen als een geschikt medium om het beeld te presenteren. Ik weet niet
wat de betekenis daarvan is, maar wat me opvalt is dat deze
ontwikkeling plaats vindt in een tijd dat het gedrukte boek
bezig is te verdwijnen. Het wordt door de digitale media ver-

drongen naar de marge van onze leefwereld en vervangen
door een E-book. Het handige van dat medium is dat ik de
benodigde informatie snel en efficiënt kan vinden met een
zoekwoord. Dergelijke zoekwoorden zijn noodzakelijk om
grote informatie stromen te verwerken. Daarmee ontstaat
een tendentie in de richting van een nieuwe manier van lezen die snel en efficiënt wil zijn. Het traditionele boek nodigde daarentegen uit tot een manier van lezen die langzaam, diepgaand, individueel en beschouwend was.
Met dat deze manier van lezen dreigt te
verdwijnen, ontstaat een leegte die ruimte
biedt aan het kunstenaarsboek. Het is iets
om even lekker voor te gaan zitten en de
beelden rustig op zich in te laten werken.
In het kunstenaarsboek On both sides
(2013) van Els ter Horst treft men twee intieme portretten aan weerszijden van een
anonieme buitenwereld. Het zijn beelden
die niet alleen iets laten zien, maar ook filosofische vragen oproepen, zoals dat ook
het geval is met de werken die te zien zijn
in de foyer, de gangen en de eetzaal. Daar
in de werken aan de wand komen allerlei
vragen op ons af over de ervaring van de
geleefde ruimte, de rol van de herinnering
in de waarneming en de plek van de mens
in de wereld.
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FILOSOFIE EN GEZONDHEIDSZORG
Uitgelichte opleiding
Docent: Eite Veening
We bekijken deze issues uit het perspectief van alle belanghebbenden: patiënten, mantelzorgers, professionals, politici en anderen. In het laatste weekend
staan de existentiële aspecten van de
gezondheidszorg centraal; inclusief de
soorten ‘verhalen’ (narratieven) daarover en daarbinnen.

Tekst: Hermien Lankhorst

Video: i-Publishing

Deze opleiding van vier weekenden is
bedoeld voor mensen die beroepsmatig
werkzaam zijn in de gezondheidszorg
en voor iedereen die zich breed en diepgaand wil oriënteren op de filosofische
aspecten van de huidige discussies
rond gezondheidszorg.

In het eerste weekend komt de geschiedenis van de gezondheidszorg aan de
orde. In het tweede weekend bespreken
we de conceptuele of begripsmatige
puzzels rond zorg en in het derde weekend behandelen we de morele en ethische vragen in de gezondheidszorg.

De weekenden bestaan uit vier dagdelen en bevatten colleges en gesprekken.
Met uitzondering van het eerste inleidende weekend, is er steeds veel ruimte
voor inbreng vanuit de groep. Ook worden verwerkingsopdrachten aangeboden; mede ten bate van de besprekingen over ethische kwesties.
Klik hier voor meer informatie over de
opleiding Filosofie en gezondheidszorg

OPLEIDINGEN
BASISOPLEIDINGEN

BEROEPSOPLEIDINGEN

Filosofie in de praktijk
Deze basisopleiding is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil
nemen van filosofische vaardigheden. Er is veel aandacht voor basisteksten van filosofen die toepasbaar zijn op de praktijk.

Filosofisch practicus
In zes bijeenkomsten van vier dagdelen en
zeven individuele supervisiesessies met de
docent train je de filosofische gesprekshouding en reflectie op het vak.

Systematiek van de filosofie
In deze basisopleiding wordt het denken over de wereld uiteengezet in
vijf onderdelen: kenleer, ethiek, politieke theorie, esthetica en de mens.
Oosterse filosofie
U maakt in deze opleiding kennis met de levenskunstige inzichten uit de
oosterse denktradities. Ieder weekend onderzoeken we de kernteksten
uit een stroming kennen en bestuderen we de relatie tussen filosofen als
Schopenhauer en Buber, en het Oosten.
Retorica
Deze opleiding biedt een inleiding in de klassieke retorica. In
vijf weekenden maakt u kennis
met de theoretische grondslagen
van retorica, en de belangrijkste
filosofen van de retorica.

Socratisch gespreksleider
In de opleiding maak je je de kern van de methodiek eigen en leer je welke houding je als
begeleider moet innemen en welke interventies je kunt doen om het gesprek goed te laten verlopen.
Filosoferen met kinderen en jongeren
De beroepsopleiding FMKJ leert u om een
goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren.
Visieontwikkeling
Deelnemers bekwamen zich in het begeleiden van visieontwikkelingsprocessen op micro-, meso- en macroniveau.
Klik hier voor het opleidingenoverzicht

TRAINERSOVERZICHT
ISVW-TRAINERS
Bij de ISVW is een groot aantal filosofen, docenten, trainers, Sokratisch gespreksleiers, filosofisch practici en filosofisch consulenten aan het werk.
Uit de opleidingen zijn verschillende
beroepsverenigingen en bedrijven
ontstaan die filosofische diensten aanbieden.

DIANA BLANKEN
Een filosoof geeft geen oplossingen
of advies, maar helpt je door het stellen van relevante vragen met het ordenen van je gedachten. Zo kun je
zelf tot nieuwe gedachten en inzichten komen. Een filosoof heeft de juiste denkgereedschappen in huis om je
tijdens dat denkproces te begeleiden

Sta je op een kruispunt in je leven en
weet je niet goed welke weg je in moet
slaan? Ben je al een tijd over een probleem aan het nadenken, maar kom je
er niet uit? Of ben je hoogbegaafd en
ervaar je de wereld anders dan de mensen om je heen en wil je daar eens van
gedachten over wisselen? Dan ben je
aan het juiste adres bij
Filosofische praktijk Diana Blanken.

Deze trainers brengen we in beeld op
onze website en in de komende edities van iFilosofie lichten we steeds
een trainer uit.
Zoekt u een filosoof voor een bedrijfstraining of juist een consulent die u
begeleidt bij levensvragen, neem dan
een kijkje op het trainersoverzicht op
de website van de ISVW.
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REASSEMBLING THE SOCIAL
BRUNO LATOUR

THOMAS HEIJ
BLADMANAGER / VORMGEVER
WAARHEID EN METHODE
HANS-GEORG GADAMER

ERNO ESKENS
UITGEVER
OVER DE GEEST VAN DE WETTEN
CHARLES MONTESQUIEU

Met dank aan:
Karim Benammar
Diana Blanken
Wim Brands
Leon Heuts
Eite Veening
Willem Visser

Steun
iFilosofie
De redacteurs van iFilosofie
hechten niet aan materiële
zaken, zoals het filosofen
betaamt. Soms vergeten ze
daardoor dat ze bijvoorbeeld
een nieuwe paraplu nodig
hebben.
U kunt ze helpen door een
kleine donatie, zodat ze
iFilosofie kunnen blijven
maken. Doneren kan via:
http://www.isvw.nl/product/steun-filosofie/

Met uw steun zorgen we
ervoor dat iFilosofie gratis
te downloaden blijft.
U vindt alle edities op
www.ifilosofie.nl

