In Memoriam
René Gude was onze geliefde oud-ISVW-directeur en Denker des
Vaderlands. Hij overleed op vrijdag 13 maart 2015. Als directeur
werd hij op handen gedragen door zijn personeel. In de ochtend
klonk het bekende fluitdeuntje waarmee hij alle gangen van de
ISVW afliep om eerst iedereen maar eens vrolijk te begroeten.
Dan zette hij zich aan het werk; hij schreef columns, opiniestukken en essays, boog zich over begrotingen en wilde vooral het
programma-aanbod van de ISVW uitbouwen en in basisopleidingen structureren. Alles om de school te doen bloeien.
René is ruim twintig jaar bezig geweest met het populariseren van
filosofie; eerst als hoofdredacteur van Filosofie Magazine, vervolgens als directeur van de ISVW en daarna als Denker des Vaderlands. ‘Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niets
anders dan kennis waar je iets mee kunt,’ schreef hij eens. De
praktische waarde van filosofie bleef hij voortdurend benadrukken. Daarmee begon hij bij het toen net opgerichte Filosofie Magazine , waar hij in 1993 als advertentieverkoper en bladmanager
aantrad. Hij viel op door zijn humor, zijn klompen en zijn fraai gecomponeerde en originele columns. Hij groeide door tot hoofdredacteur. Het waren moeilijke tijden voor het beginnende blad, en
alle redacteuren hadden er baantjes bij. René handelde met zijn
firma Spandiensten in voegafdichtelsprofielen, een soort klemmetjes om ramen vast te zetten alvorens ze af te kitten.

Eerder had hij al kennisgemaakt met de ISVW. Als
23-jarige student volgde hij een inleiding op het werk
van Arthur Schopenhauer. René zou kind aan huis
worden in Leusden. Eerst werd hij er inwonend concierge, daarna vond het net begonnen FIlosofie Magazine onderdak bij de ISVW en jaren later, na een carrière als uitgever binnen het VBK-concern, keerde
René terug als directeur. Hij introduceerde de succesvolle basisopleidingen, gaf baanbrekende colleges
over zijn held Immanuel Kant, wist alle cursisten voor
zich te winnen, versterkte het internationale karakter
van de ISVW met wereldberoemde filosofen als Martha Nussbaum, Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk
en breidde de ISVW uit met een nieuwe hotelvleugel.
Er moest nog wel een tweede hotelvleugel bijkomen.
‘Met één vleugel kun je niet vliegen’, grapte hij. Dat je
met één been wel kunt lopen, bewees hij later. Nadat
hij de ISVW, zijn school, in 2013 wegens zijn ziekte
had moeten verlaten, werd hij door zijn vakgenoten,
verenigd in de Stichting Maand van de Filosofie, benoemd tot Denker des Vaderlands. In die erefunctie
beleefde hij zijn grote doorbraak bij het brede publiek.
René bezat een ongelooflijke kennis van de filosofie
en paarde die aan even zoveel humor. Hij hield ervan
om veters van personeelsleden aan elkaar te knopen,
nam de telefoon op met de mededeling ‘Snackbar
het Hoekje, zegt u het maar’, en kneep zijn dierbare
personeelsleden soms liefkozend in de oorlel om ze
mee te delen dat ‘een lekker ventje’ waren. Maar hij
kon ook ernstig zijn. Hij piekerde zich suf over de de
richting die de filosofie in zou moeten slaan. Hij was
een echte deadlinewerker, en toen ‘de dodelijkste
deadline’ in zicht kwam, begon hij dan ook steeds
harder te werken. In zijn laatste dagen dicteerde hij
nog vol gloed filosofische stukken, maar de tekst was
pas voltooid als de filosofie ook een vrolijke noot wist
te raken: ‘En nu ga ik een grap maken.’ Zijn woonboot in Amsterdam groeide de laatste jaren uit tot hét

culturele centrum van Amsterdam. Zelfs toen hij al erg
ziek was, bleven hij en zijn Babs er mensen ontvangen. René leed aan botkanker en sprak daar openhartig over, onder meer tegen Wim Brands. Het leidde
tot het boek ‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan
het’.
Was hij eerder vooral bezig om de filosofische traditie
op de kaart te zetten, onder meer door succesvol te
pleiten voor het vak filosofie in het voortgezet onderwijs, de laatste jaren wilde hij met name zijn eigen filosofie uitwerken. Hij deed dat het liefst samen met andere mensen. Goede gedachten ontstonden bij hem
in gesprekken. Hij wilde daarom ook graag geïnterviewd worden. Volkskrantjournalist Wilma de Rek
schreef een prachtig interviewboek met René. Standup filosoof; de antwoorden van René Gude werd een
enorm succes.
In die interviews legde de Denker des Vaderlands
uit hoe we het met onszelf, met elkaar en met de wereld kunnen uithouden. We moeten streven naar de
beste van alle mogelijke werelden (‘De wereld is op
ieder willekeurig moment een voorlopig optimum: de
best haalbare verhouding van kloterigheid en verrukking.’) en we hebben wat humeurmanagement nodig:
‘Humeurmanagement is dat je je oneindige wil precies laat aansluiten bij die eindige projecten die in
jouw bereik liggen.’ De kunst is om nare emoties niet
onnodig met je verstand te verlengen. Stand-up filosoof werd een filosofische bestseller. René werd bekend van radio en tv en zat regelmatig in programma’s als De Wereld Draait Door. Het succes was voor
René een fijne bekroning op zijn werk. Jarenlang had
hij zitten ploeteren op het werk van ‘zijn prachtig zootje ongeregeld’: Aristoteles, Descartes, Kant, Wittgenstein en Sloterdijk. Nu, terwijl de definitieve deadline
hem op de hielen zat, werden al zijn inspanningen
beloond met een groot publiek.

René werkte tot het einde door. Er zat nog zoveel in
zijn hoofd dat op papier moest komen. Vlak voor zijn
dood voltooide hij de drukproeven van een fraai boek
over kunst en filosofie dat hij samen met Peter Henk
Steenhuis schreef. Het boek, getiteld Door het beeld
– door het woord, verschijnt op 19 april 2015 en is
gekoppeld aan een tentoonstelling in De Ketelfactory in Schiedam. Daarnaast was hij bijna klaar met een
persoonlijk getint interviewboek met NRC-journalist
Rosan Hollak. En ook een boek over het agoramodel
en een boek over zijn filosofische helden waren bijna
voltooid. Deze boeken zullen in het komende jaar verschijnen.

Gedachtegoed
René was een democratisch ingestelde, maatschappelijk bewogen denker die zich inzette voor de popularisering van de filosofie en filosofische verdieping van
het onderwijs (bildung). In zijn werk greep hij regelmatig terug op de Grieken: hij behandelde onderwerpen
door ze in te delen in het klassiek-Griekse driedeling:
fysica, logica en ethica. Later zou hij er een vierdeling
van maken door de hèdonè, het plezier of de lust,
eraan toe te voegen. ‘Een baby is een heerlijk bonkje
zinnelijkheid. Van daaruit moet je mensenlevens opbouwen’, schreef hij niet voor niets in Door het beeld
– door het woord.
Daarnaast bedacht hij het agoramodel. Wie zich op
de wereld wil oriënteren hoeft alleen maar te kijken
naar de gebouwen die rond ieder centraal stadplein
(agora) zijn te vinden. In iedere stad – of het nou het
oude Athene is of New York – vind je privégebouwen,
private gebouwen (bedrijven, fabrieken), publieke gebouwen (zorginstellingen, publieke voorzieningen) en
politieke gebouwen. Elk van deze gebouwen bevat
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een eigen levenssfeer, met eigen normen en waarden, gewoonten en wetmatigheden. Het idee van levenssferen ontleende René aan zijn grote vriend Peter
Sloterdijk, maar hij ordende ze op een striktere, filosofisch antropologische wijze.
Naast de levenssferen onderscheidde René vier trainingspraktijken: religie, sport, kunst en filosofie/wetenschap. De gebouwen waar deze trainingen in plaatsvinden, kun je in iedere stad ter wereld en in welk tijdperk dan ook aantreffen. Overal vind je tempels en
kerken, sportpaleizen en fitnessruimten, theaters en
musea en academies en scholen. In de trainingsgebouwen krijg je methoden aangereikt om goed te leven in de levenssferen, ‘zin te maken’ in de woorden
van René.
De levenssferen en trainingspraktijken, die René met
hulp van zijn vrienden Gerard van Stralen en Erno Eskens verder uitdiepte, waren in zijn ogen de constanten in de wereld. Alles verandert, maar deze sferen en
trainingspraktijken blijken duurzaam te zijn en bieden
daarom houvast voor wie de wereld wil begrijpen. In
het door hem ingeleide en samengestelde boek …En
denken! gaf René de eerste aanzet tot het agoramodel. Hij koppelde het aan een methode voor meer
bildung (persoonlijke, maatschappelijke en intellectuele ontwikkeling) in het onderwijs. Vlak voor zijn dood
schreef hij aan een boek over het agoramodel, dat in
een vergevorderd stadium was en over enige tijd zal
verschijnen. In dit boek werkte René zijn wereldbeeld
tot in de puntjes uit.

tieven juist toejuichen en vond het zijn taak om mee
te denken met initiatiefnemers. Hij maakte ‘meedenken’ dan ook het centrale thema van zijn denker-desvaderlandsschap. ‘Je hoeft niet altijd tegen te denken; je kunt ook meedenken.’ Natuurlijk moet je niet
naïef met iedereen meedenken, maar volgens René
was de appreciative enquiry noodzakelijk: onderzoek
alles en behoud het goede. Heb geen grenzeloos vertrouwen in de wereld en de mensen om je heen,
maar streef met alles en iedereen naar een optimum.
Je kunt, met een beetje gezond verstand en wat inzet, een optimum bereiken in je privéleven, in je werk,
in je publieke en in je politieke leven. Deze aanpak
helpt je ook om organisaties, staten en de wereld als
geheel richting het optimaal haalbare op te stuwen.
Van het optimum bestaat evenwel geen blauwdruk.
Je kunt het hooguit democratisch vormgeven. En het
helpt als je te rade gaat bij de klassieke denkers. Je
hoeft immers niet alles zelf te bedenken. Ook dit inzicht behoorde tot zijn ‘humeurmanagement’.

Sinds in 2007 kanker bij hem was vastgesteld en hij
een been verloor, hervond hij de stoïcijnse filosofen
die stelden dat je nare emoties als ‘ik ga dood’ niet
onnodig moet verlengen met je verstand. ‘Het verstand kan zich begrenzen’, zei René dan, terwijl hij
met een vinger op Kants Kritiek van de zuivere rede
wees, die altijd naast zijn bed stond. Waarna de bezoeker steevast werd getrakteerd op een vlekkeloze
uitleg van ‘ome Immanuel’, of ‘die fijne vent’ René
Descartes. Met zijn humeurmanagement, zijn humor,
zijn enthousiasmerende kennis en zijn kritische optimisme was hij een inspiratiebron voor talloze prominente cultuurdragers, voor zijn vele cursisten, voor
medepatiënten en voor talloze andere burgers.

Erno Eskens

In zijn eigen leven streefde René eveneens naar het
optimum. Hij besloot nooit meer lelijk te spreken over
andere mensen. Op zijn werkbureau stond een belletje dat hij iedere keer rinkelde als hij zichzelf betrapte
op lelijksprekerij. Schelden had hij zichzelf afgeleerd.
Hij had zich ‘geoefend in vrolijkheid’ en daarin toonde
hij zich een meester. Als hij iets schreef, of het nu een
betoog, een uiteenzetting of een mail was, deed hij
dat vaak zingend of trommelend.

René was een pleitbezorger van wat hij het depressionisme (een niet naïeve, kritische variant van het optimisme) noemde. Hij streed tegen doorgeslagen scepticisme, dat hij vooral aantrof bij bekende schrijvers
en columnisten. Veel van hen hadden de neiging om
ieder initiatief neer te sabelen. René wilde leuke initia3

De

ISVW
en ik
Vlak voor zijn dood stuurde René
Gude een afscheidsbrief naar de
Vrienden van de ISVW. De brief is
aangrijpend en laat zien hoezeer
René verbonden was met ‘zijn
school’. Wij, directie en
medewerkers van de ISVW, gaan
onze oud-directeur, onze Denker
des Vaderlands, onze vriend en
onze grote inspirator missen.
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DE ISVW EN IK

Dick van Peursem (1920-2014) leren kennen, die mij het verstan-

door René Gude

dige advies gaf mijn studie geografie aan de wilgen te hangen

In het hemelvaartweekend van 1980 heb ik als 23-jarige student

en filosofie te gaan studeren. Sindsdien ben ik verslingerd aan

Sociale Geografie meegedaan aan mijn eerste ISVW-cursus. Ik

de ISVW en aan het vak.

heb destijds lang geaarzeld mij in te schrijven, want voor wijsneuzige Amsterdamse studenten is de wereld plat en eindigt hij

Schopenhauer was natuurlijk ook een goed begin voor een twin-

bij ringweg A10. Kom je daarbuiten, dan val je naar beneden,

tiger uit de verloren generatie. Hij verstaat, in de woorden van

rechtstreeks in het eeuwige niets. Toen ik hoorde dat er in die

Dostojewski, ‘de kunst, in het hart van zijn pupil de meest ver-

verschrikkelijke leegte een ‘wijsgerig instituut met internaat’ was

borgen snaren aan te roeren en in hem het eerste nog onbe-

gevestigd, waar je veilig kon toeven en waarvan volgens getui-

stemde gevoel op te roepen van die eeuwige, heilige zwaarmoe-

gen meerdere mensen ongeschonden waren teruggekomen,

digheid, welke menig uitverkoren ziel, als ze er eenmaal van ge-

geloofde ik het eenvoudig niet. Gelukkig heb ik toch het besluit

noten heeft, later nooit meer zou willen ruilen tegen alledaagse

genomen om naar Maarten vana Nierop te gaan luisteren, die

tevredenheid.’ Wat is er troostender voor een lid van de verloren

Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung openstelde

generatie dan Schopenhauers metafysisch pessimisme? Dat

voor een geïnteresseerd publiek. Dat geïnteresseerde publiek

leert dat het leven niet alleen voor deze generatie, maar ook

was de eerste reden om aan de ISVW verslingerd te raken. Stel

voor alle eerdere en latere een gedoetje is en verder dat het niet

je een stel tijdelijk naar elkaar toe gedreven wakkere figuren

opknapt naar het einde, maar dat je juist steeds gebrekkiger

voor – afkomstig uit alle hoeken van de samenleving, werkzaam

wordt en dat dan het allerergste nog moet komen. Wie zwaar-

(geweest) in de meest uiteenlopende beroepen – die vastbeslo-

moedigheid tot grondtoon van zijn bestaan weet te maken, is

ten zijn om een vers perspectief op de wereld te ontwikkelen.

aanzienlijk minder kwetsbaar voor temporele tegenslagen. De

Stellen jullie dus gerust jezelf voor, lieve Vrienden en Vriendin-

ISVW maakte het mij mogelijk.

nen, het publiek van de ISVW is geen spat veranderd in vijfendertig jaar. In 1980 werd ik voor het eerst zelf in de ISVW-sfeer

Maar strategisch pessimisme heeft een uiterste houdbaarheids-

opgenomen en er door meegesleept. Ik heb mijn vriend

datum. Peter Sloterdijk vertelde bij een van zijn bezoeken aan
de ISVW dat ook hij in zijn jonge jaren kritisch, somber en pessi-
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ontwikkelingen en persoonlijke ondernemingen. Maar hij moest

De ISVW heeft mij op het spoor van de assertieve zinmakerij ge-

zo rond zijn veertigste toegeven dat het hem steeds meer moeite

zet. En door met Vrienden en collega’s aan de ISVW te werken,

kostte om Europa louter als strijdtoneel van catastrofes te zien. Er

heb ik meer zin gekregen in het leven dan ik op mijn 23ste ooit

gaat gewoon te veel goed, er is te veel aardigs. En zijn eigen filo-

had kunnen denken. En nu dat zinrijke leven van mij ten einde

sofische en persoonlijke ontwikkeling werd ook steeds moeilijker

loopt, tekent zich dankzij de ISVW zelfs een leven na de dood af.

als neerwaartse spiraal op te vatten. Op een mooie dag moest hij

Individuen sterven zonder uitzondering, maar de mensheid is rela-

toegeven dat zijn strategisch pessimisme niet langer houdbaar

tief onsterfelijk. De ISVW is een opmerkelijk samenhangend stuk-

was; “Ich bin ein gescheiterter Pessimist.”

je mensheid, waar ik maar liefst vijfendertig jaar deel van uitgemaakt heb. Het is zeer geruststellend dat de ISVW tegen alle ver-

Persoonlijk vond ik het – inmiddels zelf veertig – een enorme be-

gankelijkheid in voortgezet wordt door Chantal Orth, Erno Es-

vrijding. Ik heb de laatste resten assertieve piskijkerij overboord

kens, door al mijn andere collega’s en natuurlijk door jullie, gelief-

gezet en dat voelde alsof een krachtig waansysteem op het reali-

de Vrienden en Vriendinnen. In grote erkentelijkheid: jullie zijn het

teitsprincipe uit elkaar was gespat.
a Een verademing. Niet dat ik

leven na mijn dood.

sindsdien een blije optimist ben die de wereld zinvol en verheugend vindt. De zin van ons gehannes in dit enorme universum ont-

René Gude

trekt zich nog steeds aan mijn waarneming, dus een donkere
grondtoon blijft alleszins realistisch. Maar wij zijn onmiskenbaar in
staat daar lichtere klankgroepen aan toe te voegen, hele symfonieën zelfs, waar een mens de zin van kan inzien juist omdat het
grotere geheel voor ons geen enkele zin heeft. Deze levenshouding stelt een mens in staat min of meer blijmoedig aan de slag
te blijven in een volkomen zinloos universum. Mijn vrouw Babs
heeft de stroming ‘depressionisme’ gedoopt, ik train mij er al jaren in.
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‘

Over René Gude

Waarom filosofie de
meest efficiënte wijze
van tobben is en
waarom het ons helpt
om antwoorden te
vinden op drie grote
vragen: hoe houden
we het met de dingen
uit, hoe houden we
het met elkaar uit, en
hoe houd ik het met
mezelf uit? .

’
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Over het wereldbeeld

‘

Though this be madness,
yet there is method in it.

’

Door Wilma de Rek
Wat zei Kant over dat wereldbeeld?
Hij zei: ontdek hoe je wereldbeelden construeert.
Leef niet naïef in de wereld, zodat je steeds
denkt: wat gebeurt er nu weer? Bedenk dat je
áltijd een wereldbeeld hebt. Dat hoort bij het
menselijk tekort: wij kunnen zo slecht waarnemen, zo slecht redeneren, elkaar zo slecht verstaan dat alles wat we samen in elkaar knutselen
een gebrekkige manier is om de wereld in kaart
te brengen. Kant had in feite een heel simpel trucje: als je je dat eenmaal realiseert, dan moet je
vervolgens kijken of er in dat geknutsel van ons
niet toch iets te ontdekken valt, iets wat weliswaar beperkt is, maar wat er desondanks voor
zorgt dat de menselijke soort er nog steeds is.
We slaan weliswaar voortdurend een slag naar
hoe de wereld in elkaar zit, maar helemáál inefficiënt was het nou ook weer niet wat we gedaan
hebben.

Het was niet volkomen willekeur dat iedereen
maar een eigen wereldbeeld opbouwde, daar
wat mee knutselde en als het hem niet beviel
een volgende bouwde. Nee – het was en is weliswaar beperkt, maar met die gezamenlijke beperkingen zijn we gekomen waar we nu zijn. Dat is
troost nummer 1. En troost nummer 2: als we
een beetje slim zijn, kunnen we misschien nog
een en ander verbeteren ook. We krijgen klappen van de wereld, maar soms vergissen we ons
gewoon. Als we dat laatste nou eerst maar eens
vermijden, dan krijgen we wellicht ook een paar
klappen minder. Dat is het idee van Kant: onderzoek hoe we vanuit onze binnenwereld de buitenwereld vormgeven.
Ik kan iedereen alleen maar aanraden om dat af
en toe eens te doen. Om zo nu en dan te onderzoeken hoe wij ons wereldbeeld vormgeven.
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Er zitten bepaalde gemeenschappelijke vergissingen in, gemeenschappelijke manieren om onze
indrukken van de buitenwereld te verklungelen,
die – als we die herkennen – in elk geval bij elkaar
kunnen herkennen. Een beetje à la Shakespeare:
Though this be madness, yet there is method in it.
Omdat wij de wereld op dezelfde manier en zelfs
een beetje systematisch verklungelen, kun je – als
je die systematiek herkent – de reikwijdte en de
kwaliteit van het wereldbeeld bepalen, en die zelfs
ook verbeteren.
Dit is de grote klus: dat je je probeert te realiseren
dat wat jij ziet, altijd maar een bééld is van de wereld. Juist omdat er in de wereld veel meer aan de
hand is dan jij kunt zien. Natuurlijk geeft de wereld
ons te kennen: als we ons heel erg vergissen in
hoe de boel ervoor staat, dan dringt de wereld
met het nodige geweld ons beperkte beeld binnen en vertelt ons dat de dingen anders zijn. Maar
het inzicht dat we meer in ons wereldbeeld leven
dan in de wereld, geeft ons de mogelijkheid om
van dat beeld iets te maken. Dat je dat beeld netjes aankleedt en mooi ordent en leuk meubileert –
dat is dan ook je leven. t

René Gude over het werk en invloed van Immanuel Kant.

Fragment uit Stand-up Filosoof, Wilma de Rek
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René Gude

Wim Brands in gesprek met

Rene Gude over ‘leven met de dood’. “Ik
ben echt niet bang
voor de dood.”
In april 2011 hoort René
Gude dat hij nog maar
twee jaar te leven heeft,
de botkanker eist zijn tol.
Gude realiseert zich dat je
- hoe dan ook - leeft alsof
je leven oneindig is. “Dat
blijf je doen. Je zou denken dat je in zo’n situatie
schoon schip maakt met
onnozele pietluttigheden,
maar dat is niet zo. Je
blijft onbeperkt door tobben met kleine dingen.”
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Leven met de dood
Door Wim Brands
Volgens René Gude biedt filosofie troost. De sceptici bijvoorbeeld, zoals Pyrrho van Elis, leren ons
leven met onzekerheid. “IDe sceptici waarschuwen
ervoor dat je, als je geen vaste punten hebt, ze niet
zelf gaat maken.” Maak vooral geen nieuwe onzekerheden, ook niet over de dood “Je moet geen
ideeën over de dood maken, de dood daar ben je
niet bij."
Als er iets waardevol is, is het hier te halen. “Juist
dat samenzijn met anderen heb ik altijd gedaan.
Als ik mij daarvan los zou maken, zou er niets zijn.
Daarbuiten is niets, niets waar ik mijn hoop op kan
stellen”. t

07 JULI 2014: LEVEN MET DE DOOD deel 1 (klik aan om het gesprek te beluisteren).

Dit zijn twee gesprekken van Wim Brands met René Gude. De gesprekken werden uitgezonden op 7 juli en 9 juli
j.l. op Radio5 bij OBA Live HUMAN. Ze zijn in z'n geheel
op beeld terug te zien via deze link!

HUMAN
09 JULI 2014: LEVEN MET DE DOOD deel 2 (klik aan om het gesprek te beluisteren).
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Ieder mens kan zich op
vele manieren beschaven.
Je kunt het doen door naar
de agora te gaan en kennis
te nemen van de economie
en de publieke opinie,
maar je kunt je ook uit de
drukte van de stad terugtrekken en even rustig op een
stoel gaan zitten in de tempel, het stadion, het theater
en de academie.

Over

Bildung
René Gude

Agora
model
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...EN DENKEN
...En Denken en het Agoramodel

Het agoramodel kan worden ingezet als nulmeting voor maatschappelijke activiteiten, niet als
een situatie om vanuit nostalgie naar terug te
streven, maar om na een korte terugblik vanuit te
vertrekken, met de blik vooruit. Het model is nadrukkelijk geen metafoor voor een samenleving,
het is een gestileerd beeld van een maatschappijvorm die werkelijk heeft bestaan. Binnen de onderscheiden levenssferen is de samenleving complexer geworden, maar tussen de sferen onderling bestaat een overzichtelijkheid die van alle
tijden is.

Door tijdens de lerarenopleiding enige aandacht te schenken aan de principes die de
ver- schillende sferen beheersen, de veelvormigheid binnen de sfeer en ten slotte aan de
maatschappelijke en persoonlijke bildungsaspecten die daar uit af te leiden zijn, kan de gevreesde bildungsopdracht met minimale middelen opgenomen worden. Het zijn tenslotte
de overal zichtbare, alledaagse sferen waaraan de leerling alleen maar ‘nog niet’ deelneemt. Op de veilige vrijplaats (het Griekse
‘scholè’) kunnen deze sferen herkenbaar worden gemaakt als afzonderlijke oefenvelden,
waar onze vroeg mondige, laat volwassen leerlingen en studenten naar hartenlust in theorie
kunnen grasduinen, zonder er in praktijk al
voor verantwoordelijk gehouden te worden.
De school is een simulatieruimte. Het sfeerbegrip, hier vooral ontleend aan Peter Sloterdijk,
wordt in dit perspectief heel eenvoudig en alledaags. Een afzonderlijk mens kan alleen fictief
in vermogens, talenten en karaktertrekken worden geanalyseerd en uiteengelegd.
13

Een individu betekent dan ook ‘ondeelbaar’. Maar een mens kan
moeiteloos fysiek, als ‘integrum’, van meerdere bovenindividuele sferen deel uitmaken. Sferen zijn geen fysieke entiteiten, maar wel zeer
reële associaties van mensen die zich rond een bepaalde activi- teit
organiseren. De substantie van iedere sfeer, het ‘spul’ waarvan iedere
associatie is gemaakt, kan in goed onderwijs aan leerlingen op verschillende niveaus zichtbaar worden gemaakt. Daarmee slaat de verbeeldingskracht van de leerling automatisch aan het
experimenteren.t

41:11

René Gude over het Agoramodel voor het onderwijs
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Comeniuslezing

“

Al minstens 2500 jaar denkt iedere generatie
dat nù het moment is aangebroken waarop de
veranderingen niet meer te overzien zijn.
Denkt u dat Heraclitus’ “Alles stroomt, niets blijft” nu
te pas en te onpas geciteerd wordt omdat het
in zijn tijd nog niet gold?
René Gude, Comeniuslezing 2014

”
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René Gude: Van stemming naar bestemming
Comeniuslezing 2014
René Gude verzorgde de Comeniuslezing 2014
onder de titel: ‘Van stemming naar bestemming;
zingeving als ambacht’. In zijn ogen lijdt Nederland
aan stemmingswisselingen. Het nationale humeur
slaat met regelmaat om van ‘onzeker en woedend’
naar ‘tevreden en vol vertrouwen’ en weer terug.
Nederlanders aanraden hun passies te volgen is
daarom een hachelijke zaak: waar dat eindigt is
niet te voorspellen. Actieve zingeving – je passies
niet lijden maar leiden – heeft betere papieren: “De
enige manier om de toekomst te voorspellen is een
belofte te doen en je eraan te houden” (Hannah
Arendt).
De Comeniuslezing is onderdeel van de Comeniusdag, die elk jaar georganiseerd wordt door het Comeniusmuseum in Naarden, ter nagedachtenis aan de

45:34 Comeniuslezing 2014 | registratie Sjimmie Lensen

Tsjechische theoloog, filosoof en hervormer Jan Amos
Comenius (1592–1670). Hij pleitte onder andere voor
onderwijs voor iedereen, jongens en meisjes, mensen
van alle rangen en standen. Meer informatie over Comenius en de Comeniusdag vindt u op de website
van het Comeniusmuseum.

De Comeniuslezing 2014 is ook als pdf-bestand beschikbaar.
Klik Lezing aan om het document te downloaden.

podcastpodcastpodcast

ISVW podcast

Klik op het podcast logo en download de
podcastversie van de Comeniuslezing 2014.
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Steenhuis interviewt René

OVER BEELDENDE KUNST/ INLEIDING
door René Gude

Wie een gesprek over beeldende kunst voert, stuit onvermijdelijk op het
feit dat woord en beeld niet van hetzelfde spul gemaakt zijn. Voor sommige beeldend kunstenaars is dat simpele feit voldoende reden om het
woord, zelfs als dat gesproken wordt door internationaal vermaarde estheticaprofessors en kunsthistorici, geen substantiële toevoeging te vinden aan hun beeld. Als iemand zou kunnen verwoorden wat zij verbeeld hebben, dan hadden zij niet jarenlang met olieverf en canvas hoeven te worstelen. Er zijn radicalen die menen dat beeldende kunst alleen voor zichzelf kan spreken en dat de act van het verbaliseren aan
politieagenten bij verkeersovertredingen dient te worden overgelaten.
Een tweede bron van argwaan van kunstenaars jegens het woord is de
huiver voor verantwoording van nut en functie van de kunst in de samenleving. Stel je voor dat bijdragen aan musea voor beeldende kunst
gestaakt worden, omdat de hardwerkende burger de ondoorgrondelijke taal waarin kunst wordt aangeprezen gezwatel vindt. Dan is het wellicht beter als de kunstenaar er het zwijgen toe doet en stillekens wacht
tot de economie weer aantrekt.
Deze principieel non-verbale instelling is – hoe goed de argumenten ervoor ook zijn – zeldzaam onder kunstenaars, en dat is een groot geluk.
Peter Henk Steenhuis stelt verboden vragen aan beeldend kunstenaars, vragen als ‘Wat bedoel je ermee?’ en ‘Wat is de functie van
kunst in de samenleving?’ Ongegeneerd verantwoorden de hier bijeengebrachte kunstenaars hun werk. Kunstbeleving zou een eenzaam
avontuur worden als kunstenaars niet met elkaar en met hun publiek
over hun werk zouden kunnen praten. Masterclasses worden niet in
diepe stilte gegeven, galeriehouders maken zelden vierkleurenfolders
zonder tekst, niemand praat zoveel als rondleiders in musea, en kunstliefhebbers onderling zoeken onbevangen naar uitdrukkingen om de
indrukken te beschrijven die kunst op hen maakt.
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Het is soms nuttig om over kunst te praten. Woorden zijn wel degelijk bruikbaar als discursieve routebeschrijvingen naar intuïtieve
(esthetische) ervaringen. Maar het is ook domweg lekker. En wat
zijn de risico’s voor iemand die zeker weet dat ‘verwoorden’ het
‘verbeelden’ nooit kan vervangen?
Verbeelden en verwoorden zijn twee volkomen verschillende activiteiten. Ze vinden zelden tegelijkertijd plaats en hebben ieder een
eigen ambachtelijkheid. De verlegenheid tussen woord en beeld
werkt twee kanten op. Met alle respect: iemand die hele mooie
kleuren gebruikt, hoeft niet degene te zijn die al die kleuren het
best kan benoemen; een kunstenaar die schildert in de geest van
de tijd, hoeft geen ster te zijn in het beschrijven van de tijdgeest.
Voor wie het ene wil doen en het andere niet wil laten is er alle reden voor toenadering tussen beeldkunstenaars en woordkunstenaars, voor toenadering tussen schoonheidsproducenten en waarheidszoekers die elkaar niet willen vervangen, maar beminnen. t

Peter Henk Steenhuis

03:03

René Gude Over Kunst en Filosofie
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RENÉ GUDE IN DWDD
Op 17 mei 2013 werd bekend dat René
Gude de opvolger is van Hans Achterhuis als Denker des Vaderlands. Dezelfde
dag schoot René uit de startblokken bij
De Wereld Draait Door, waar hij sprak
over de belangrijkste thema’s van zijn
Denkerschap: humeurmanagement, stemming maken, omgaan met emoties en het
in toom houden van het verstand. Ook
het beroemde belletje komt langs.
17-5-2013: René Gude, de nieuwe Denker des Vaderlands,
Filosoof en Denker des Vaderlands René
Gude is stervende. Wim Brands, programmamaker en dichter, interviewde hem.
Nu het einde bijna in zicht komt sprak
Brands met Gude over humeurmanagement, de troost van de filosofie en over
wat er nu werkelijk toe doet in het leven.
Dit gesprek is gepubliceerd in het boek
‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan
het'.
29-9-2014: Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.

19

IN 24 UUR MET...
René Gude had het over de staat van ons land. De enorme hoeveelheden in azijn gedrenkte ontevredenheid die
voortdurend uit zoveel Nederlanders lekken. Het zure gezeik van iedereen. En het erge is, zei René Gude, dat de
aardigste mensen zich er schuldig aan maken. En hij
noemde Kees van Kooten die in een interview met De
Volkskrant had gezegd dat er in de huidige Tweede Kamer geen enkele kwaliteit zat. ‘Hoe durf je dat te zeggen’, zei René Gude. ‘Hoe durf je dat godverdomme te
zeggen.’ René Gude leek Kees van Kooten de grootste
klootzak alive te vinden. Toen hij tot bedaren was gekomen, legde hij nog wel uit waarom hij juist op Van Kooten
zo boos was: hij had het zelf kunnen zeggen.
M. Molovich (Geen bal op TV 28 01 2014)

Ontroerend, grappig, aanstekelijk, ontregelend gesprek
tussen twee mannen die binnen een etmaal elkaars beste vrienden worden – zo lijkt het in ieder geval. Maassen,
dit jaar voor het eerst 24-uur-met-interviewer, schrijft de
lessen van filosoof Gude aan de muur om het gesprek
structuur te geven. En gebruikt paddo's om het gesprek
een andere wending te geven, zonder dat het gekunsteld
is en een gimmick wordt.

24-01-2014: 24 uur met... Theo Maassen met René Gude.

VARA-Gids 24 januari 2014
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BIOGRAFIE RENÉ GUDE
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FILOSOOF en DENKER DES VADERLANDS
René Gude is op 2 maart 1957 geboren in Surabaya
(Indonesië). Hij studeerde sociale geografie (kandidaatsexamen) en filosofie (doctoraalexamen) in Am-

Opleidingen
Periode

Omschrijving

1976

VWO voltooid

1979

Kandidaats Sociale Geografie

1990

Doctoraal Wijsbegeerte

sterdam en Utrecht. In 1994 werd hij hoofdredacteur
en later ook uitgever van het tijdschrift Filosofie Magazine. Tot 2001 was hij een van de drijvende krachten

en het aantal opleidingen werd sterk uitgebreid. Hij
bond tevens het Nederlands Gesprek Centrum, waarvan hij medebestuurder is, aan de ISVW. Zelf verzorg-

achter dit tijdschrift, waarvoor hij talloze columns, es-

de hij cursussen en opleidingen bij de ISVW, het insti-

says en interviews schreef.

tuut waarvan hij ‘Ambassadeur voor het leven’ was.

Werkbetrekkingen

Als hoofdredacteur ijverde René Gude succesvol voor

René Gude was ook regelmatig te vinden op andere

Periode

Omschrijving

de invoering van filosofie als examenvak in het voort-

filosofische podia. Zo begeleidde hij in 2009 de Paleis-

1990-1994

Eigenaar Firma Spandiensten,

gezet onderwijs. Het tijdschrift maakte onder zijn lei-

lezing met de Duitse filosoof Peter Sloterdijk en was

groothandel in voegafdichtselprofielen

ding een sterke groei door en ontwikkelde zich tot het

hij in 2012 een van de hoofdsprekers op Lowlands.

belangrijkste medium voor een nieuwe generatie,

Nu werd hij bekend bij het grote publiek. Vanaf 2013

prak- tisch ingestelde filosofen. Na zijn hoofdredacteur-

trad hij regelmatig op voor radio en televisie, onder

schap was René Gude enige tijd uitgever bij Veen

meer in de programma’s ‘Brands met boeken’, ‘De We-

Magazines, waar hij nauw betrokken raakte bij de fu-

reld Draait Door’ en ’24 uur met Theo Maassen’.

1994-1995

Salesmedewerker Filosofie Magazine

1995-2001

Hoofdredacteur Filosofie Magazine

2001-2002

Fusiebegeleider bij Veen, Bosch en
Keuning (VBK)

2002-2013

Directeur Internationale School voor
Wijsbegeerte (ISVW)

2013-2015

Denker des Vaderlands en
Ambassadeur van de ISVW

siebesprekingen die leidden tot de totstandkoming
van het uitgeversbedrijf NDC/VBK.

René Gude publiceerde regelmatig in dagblad Trouw,
waar hij deel uitmaakte van het Filosofisch Elftal. Ook

In 2002 trad René Gude aan als directeur van de Inter-

in NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene

nationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leus-

Amsterdammer en De Standaard trof men regelmatig

den. Onder zijn regie groeide deze instelling uit tot

artikelen van zijn hand. Hij schreef meerdere filosofie-

een bloeiend centrum van de praktische filosofie. Er

boeken en publiceerde samen met Daan Rovers een

verrees een nieuw hotel op het landgoed bij de School

audioboek over de Geschiedenis van de filosofie.
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