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Het Agoramodel van René Gude

REDACTIONEEL GOUDEN TĲDEN
In 2010 gooide Dick Swaab zijn kont tegen de krib met een boek waarvan de
titel inmiddels voor zich spreekt. Wij zijn ons brein was en is olie op het vuur
van sinds eeuwen gloeiende en smeulende vragen, over vrije wil en bewustzijn,
over lichaam en geest. Daar mogen originele bijdragen aan het breindebat van
Gerard Visser en Markus Gabriel op zijn minst van getuigen. Voor zover filosoferen het hernieuwen van de grote vragen zelf is, zijn het gouden tijden.
Op de drempel naar de Grote Vakantie besteden we in dit nummer zoveel aandacht aan de Grote Vraag naar lichaam en geest dat we van een special mogen
spreken. Zo laat Marjan Slob zien waarom het 'hersenbeest' genaamd mens
niet uitsluitend door de (neuro)wetenschap beschreven kan worden: het brein
is namelijk altijd al geestelijk. Als we het achttiende-eeuwse enfant terrible Julien Offray de Lamettrie mogen geloven, moeten we ons echter geen illusies
maken over de inbreng van een geest die 'meer' zou zijn dan het lichaam. Geluk is lichamelijk geluk; 'geest' is slechts à propos.
Niet alleen in het breindebat wordt aan de verhouding tussen lichaam en geest
gemorreld. In een foucaultiaanse beschouwing stelt Sanne van Driel het gangbare begrip van anorexia nervosa als ziekte aan de kaak. Achter het psychopathologische etiket 'anorexia' woedt volgens haar een machtsstrijd over het vrouwelijk lichaam. Daarin verzetten onmachtige 'meisjes' zich tegen de weinige
beschikbare vrouwenrollen die het heersende taalspel te bieden heeft, door
zich met hun eigen lichamen aan de greep van de taal te ontworstelen. En laat
Antoine Mooij's inleiding in het werk van Ernst Cassirer en Jacques Lacan nu
juist de greep van de taal ontleden.

Het zijn gouden tijden voor iFilosofie, des te meer omdat we een heuse primeur hebben. Door trein- en vliegstakingen in Frankrijk en België zat Daniel
Heller-Roazen enkele weken geleden vast in Parijs. Alle interviews rondom het
verschijnen van zijn essay De vijand van iedereen werden te elfder ure afgezegd. Alle interviews? Nee: iFilosofie hield vol en kreeg Heller-Roazen alsnog
te pakken op skype, met een boeiend gesprek over zijn essay De vijand van iedereen als beloning. Minstens zo boeiend is het inkijkje dat we mogen geven in
de lang verwachte uitwerking van het Agoramodel, de theoretische erfenis van
wijlen Denker des Vaderlands René Gude.
Met het oog op de Grote Vakantie biedt iFilosofie tot slot een echt reisverhaal.
Eric Brinckmann ging al wandelend de gangen na van Friedrich Nietzsche in
diens stad Turijn. Zijn verslag lezend ruik je de geuren en zie je de kleuren,
voel je textuur en temperatuur. Het is, in één woord, vakantie.
Daags na de Brexit constateer ik overigens dat ook één van Nietzsches vragen
is hernieuwd. Sprak hij niet, allicht verwijzend naar zichzelf, over de 'goede Europeaan' als dat type mens dat grote tegenstellingen in zich weet te verduren?
Hoe groot zijn de tegenstellingen die wij Europeanen vandaag nog kunnen en
willen verduren? Die vraag zal zich nog wel aandienen, zo niet in een broeierige zomernacht, dan toch in september, wanneer we terug zijn van vakantie.
Namens alle goede Europeanen die telkens weer de pagina's van iFilosofie maken wens ik u niet alleen heel veel lees- en denkplezier, maar ook een gouden
vakantie toe.
Mark Leegsma, hoofdredacteur
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WOORDEN ZIJN DE
WERKELIJKHEID NIET
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IN DE GEEST VAN HET SYMBOOL

Hersenwetenschap heeft volgens Marjan Slob niet het monopolie op het
denkende dier

Het Agoramodel van wijlen Denker
des Vaderlands René Gude

Antoine Mooij verheldert de filosofie van
de symbolisering van Lacan en Cassirer

En verder: HET

GROTE, ORGANISCHE (ON)GELUK Geluk heb je met je lichaam en niet met je geest, zegt filosofisch enfant terrible Lamettrie; GEWICHT IN DE STRIJD Sanne van Driel denkt anorexia als lichamelijk verzet tegen de subjectivering van vrouwen; TRAIN UZELVE Damon Young pleit voor meer sport voor een soepele geest; FILOSELFIE Het favoriete filosofieboek van René ten Bos; DE CLAIM VAN DE MENSHEID Piraten en internationale conflicten volgens Daniel Heller-Roazen; DE STAD VAN DE
ARISTOCRATISCHE RUST Eric Brinckmann in de voetsporen van Nietzsche; TERUG IN DE TIJD ZONDER GOD Geschiedenislessen atheïsme, met Paul Cliteur, Dirk Verhofstadt en Tim Whitmarsh; MOREEL BERAAD IN OPMARS Het eerste congres van het
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WOORDEN ZĲN DE WERKELĲKHEID NIET
Als je van een vliegtuig zou moeten
benoemen wat het belangrijkste onderdeel is, zou je kunnen zeggen
dat het de motor is. Zonder motor
kan het niet vliegen, maar dat betekent niet dat de vliegtuigmotor
vliegt. Het vliegtuig heeft ook vleugels nodig en een romp. Hetzelfde
geldt voor mensen die stellen dat
onze hersenen denken. Volgens filosoof Marjan Slob is dat een denkfout: mensen denken, al zijn hersenen wel een belangrijk onderdeel
van het proces.
Tekst: Francien Homan
In Hersenbeest kijkt Marjan Slob kritisch
naar het onderzoek over het grote mysterie van onze hersenen en onze geest. Haar
belangrijkste claim is dat hersenonderzoekers vaak vergeten dat het vocabulaire dat
ze gebruiken om de werkelijkheid te benaderen niet hetzelfde is als de werkelijkheid zelf. Ze wil met het boek duidelijk

maken dat hersenwetenschappen niet in
hun eentje kunnen duiden wat het is om
mens te zijn. Voor een volledig beeld van
de mens heb je ook geesteswetenschappelijke noties nodig.
Filosofie van de geest in vogelvlucht
De negentien essays in Hersenbeest volgen een heldere lijn en nemen je mee op
reis door de eeuwenoude kwesties over de
mens: van brein tot bewustzijn, van het
zelf tot vrije wil. Het zijn geen kleine onderwerpen die ze aansnijdt, maar toch
weet Slob in deze vogelvlucht helder en
toegankelijk de belangrijkste zaken uiteen
te zetten, met als epiloog een overzicht
van de belangrijkste stellingen. Door het
hele boek heen blijft ze dicht bij haar missie: een kritische blik op de onderneming
van wetenschappers en filosofen om onszelf te duiden.
Naast een introductie in verschillende bekende theorieën en denkers uit de filosofie van de geest, zoals Harry Frankfurt

over de vrije wil en Benjamin Libet over
bewust en onbewust handelen, haalt Slob
inspiratie en inzichten uit de kunsten en
de geesteswetenschappen. Door deze
twee perspectieven te combineren toont
ze aan dat we voor een compleet beeld
van de mens zowel natuur- als geesteswetenschappen nodig hebben en dat de verschillende vocabulaires elkaar juist aanvullen in plaats van uitsluiten. Uitspraken als
‘Ik ben verdrietig’ en ‘Ik voel me verloren’
hebben wel degelijk betekenis: ze verwijzen naar een fenomeen, een ervaring. Dit
wordt wel eens door hersenwetenschappers over het hoofd gezien, omdat deze
onzichtbaar als je naar de roze-grijze massa in ons hoofd kijkt.
De kever in het doosje
Een van de problemen van het onderzoek
naar hersenen en hersenprocessen is dat
iedereen alleen maar toegang heeft tot
zijn of haar eigen hoofd. Zoals Slob zegt:
van de kosmos is er maar eentje en daar
hebben we op dezelfde wijze toegang toe.

Maar niemand kan in jouw hoofd kijken,
behalve jijzelf. Het grote gevaar schuilt
dus in het feit dat we proberen om objectieve uitspraken te doen over iets dat inherent subjectief is. En dus moeten we oppassen met de woorden die we daarvoor
gebruiken en met de conclusies die we
trekken uit bevindingen.
Slob illustreert dit met het beroemde analogie van Ludwig Wittgenstein. Stel je een
wereld voor waarin we allemaal een doos-

je bij ons dragen met een kever erin. Iedereen weet hoe zijn of haar eigen kever eruitziet, want je kunt in het doosje kijken,
maar niemand kan in het doosje van een
ander kijken. We noemen het wel allemaal een kever, maar je weet nooit zeker
of de ander ook echt een kever ziet. Wat
zit er in zijn doosje? Misschien wel helemaal niets! De analogie laat zien dat gedachten en emoties alleen beschikbaar
zijn voor jou, degene bij wie ze rondzweven. Wel kun je ze een naam geven om erover te praten en het begrijpelijk te maken aan een ander: ik heb pijn, ik voel me
schuldig, ik ben verrast. Maar zeker weten
wat de ander voelt als hij of zij dezelfde
woorden gebruikt, kun je nooit.
We moeten dus manieren verzinnen om
erachter te komen wat er in het doosje zit.
Hersenwetenschappers, psychologen en
filosofen hebben elk hun eigen methodes
om dit te onderzoeken, maar moeten zich
bewust blijven van het feit dat er een verschil bestaat tussen praten over dingen en
praten over ervaringen. Slob merkt op
dat het voor een gesprek over dingen uitmaakt of de dingen waarover je praat bestaan of niet: dingen zijn immers observeerbaar. Voor een gesprek over ervarin-

gen maakt het daarentegen niet uit of de
ervaring er is, omdat de ervaring überhaupt niet observeerbaar is. En dat
maakt het zo lastig om ervaringen objectief te bestuderen.
In de zandbak
Hersenbeest is het antwoord van Slob op
de luid schreeuwende hersenwetenschappers die denken dat ze het mysterie van
de mens hebben ontrafeld. Ze laat duidelijk zien: wij zijn niet ons brein en we moeten voorzichtig zijn met de conclusies die
we trekken op basis van empirisch onderzoek van de mens. Anekdotes uit haar eigen leven – zoals het moment dat ze zich
als kleuter in de zandbak bewust was van
het feit dat ze ‘was’ en dat ze zichzelf kon
observeren – en levendige verhalen over
allerlei wetenschappelijke onderzoeken
zorgen ervoor dat de essays op geen enkel
punt kil of saai worden. Hersenbeest is
een heerlijk boek voor iedereen die
nieuwsgierig is naar de mens als denkend
dier. Die niet tevreden is met de stelling
‘Wij zijn ons brein’ en genuanceerd het fenomeen wil bekijken.
Marjan Slob, Hersenbeest.
Lemniscaat, 2016.

HET GROTE, ORGANISCHE (ON)GELUK
De Franse filosoof Julien Offray
de Lamettrie (1709-1751) zou in
lachen uitbarsten bij het zien
van alle zelfhulpboeken die tegenwoordig in de handel zijn.
Het ene maakt je nog gelukkiger
dan het andere, als je de achterflappen mag geloven. Alsof we
alleen onze geest maar even in
de juiste vorm moeten kneden
om van onze ellende af te zijn.
Het is geen kwestie van een toefje levenskunst of een momentje
mindfulness. Het geluk is niet
zo maakbaar.
Tekst: Erno Eskens
De Lamettrie constateert in Het geluk
‘dat geluk altijd min of meer gelijk
blijft, tot welke rang, tot welke eervolle positie en waardigheid een mens

ook wordt verheven.’ Dat komt doordat ons lichaam de grootste bron van
geluk en ongeluk is. Sommige mensen
hebben nu eenmaal een goed lichaam
en zijn daardoor voor het geluk geboren, anderen niet. Als je met ‘organisch geluk’ bent geboren, heb je mazzel. ‘Een mens met zo’n goede organische structuur maakt nooit een hele
dag mee die treurig en troebel is, die
klaart immers altijd weer op.’
De mens, een machine
Zelf is Lamettrie ook zo’n geluksvogel.
‘Het feit dat het verliezen van mijn vermogen en al mijn genoegens me amper van mijn stuk heeft gebracht en
me niet ongelukkig heeft gemaakt, bewijst in dat opzicht genoeg.’ Hij
schrijft al zijn boeken met een glimlach. Een kwestie van fysiek temperament zegt hij zelf.

Met zijn maatschappelijke positie
heeft het niet veel te maken, want
sinds de publicatie van L’Homme machine is hij een outcast. De kerk, de
staat en zijn medefilosofen: iedereen
is boos op hem omdat hij de mens –
vooral de fraaie exemplaren uit de
geestelijkheid en de filosofie – volledig heeft onttroond. Wij, ‘verheven
mensen’, verschillen nauwelijks van
de dieren, volgens Lamettrie. Net als
hen zijn wij niets meer dan complexe
machines. De zogenaamde onsterfelijke ziel die ons uniek zou maken, is
niets anders dan wat chemische processen in een verder niet zo bijzonder
brein. Bovendien, gooi er een borreltje in en die zogenaamd onsterfelijke
ziel denkt anders.
Dit soort opmerkingen kun je in zijn
tijd niet maken. Een publicatieverbod

Wie vlucht uit het lichaam,
vlucht volgens Lamettrie echter
ook van het ware, organische geluk.

volgt en Lamettrie moet vrezen voor
zijn leven. Hij vlucht, net als zijn Leidse uitgever Ellie Luzac. Terwijl Luzac
in Groningen onderdak vindt, belandt
Lamettrie bij Frederik de Grote, de
Verlichte Pruisische vorst, die mecenas en beschermheer van talloze denkers is. Maar zelfs de zo Verlichte Frederik heeft zijn bedenkingen. Lamettrie gaat wel erg ver. Hij biedt de opruiende Fransman weliswaar onderdak, maar verbiedt hem om eigen werken te schrijven. Lamettrie moet zich
maar bezighouden met het vervaardigen van wat vertalingen.
De stralen van de lust
Lamettrie accepteert zijn lot. Hij vertaalt De Vita Beata (‘gelukkig leven’)
van Seneca, een hoogtepunt uit de stoïcijnse literatuur, en schrijft er een uitge-

breid voorwoord bij. Dat had Frederik
hem niet verboden. Het voorwoord
wordt zo omvangrijk, dat het later als
een zelfstandig boek wordt uitgegeven –
volgens Lamettrie zelf zijn hoofdwerk.
Lamettrie begint ermee alle stoïcijnen
maar eens flink belachelijk te maken.
Denkers als Seneca vergeten het lichaam, stelt hij. Ze zoeken het grote
geluk in de stilering van de ziel, terwijl het daar niet te vinden is. Natuurlijk is er iets voor te zeggen om stoïcijns te blijven als je met ongeluk
wordt geconfronteerd, maar het idee
dat je als het ware uit je lichaam en in
je ziel moet kruipen, is natuurlijk onzin. Je kunt je lichaam niet zomaar afwerpen en je kunt je ook niet zomaar
in een onstoffelijke ziel terugtrekken.
Die onlichamelijk ziel bestaat niet. Bij

Als je aan je ziel wilt werken, prima,
maar doe het met aandacht voor je lichaam.

zijn anatomische werkzaamheden in
Leiden heeft Lamettrie hem in ieder
geval niet aangetroffen. ‘Maar,’ oppert
hij, ‘misschien woont de ziel van de
stoïcijnen buiten het lichaam.’
Wie vlucht uit het lichaam, vlucht volgens Lamettrie echter ook van het ware, organische geluk. De stoïcijnen zouden er daarom beter aan doen om de
verstoorde relatie met hun lichaam te
herstellen en te genieten van het lijf.
Ze verwerpen lichamelijk genot weliswaar niet als het zich aandient, maar je
mag er van hen niet bewust naar streven. Je moet je immers richten op het
geestelijke leven en je hoort de lagere
driften te overstijgen. De lachende filosoof, die het lichaam als bron van het
grootste geluk ziet, denkt er natuurlijk
anders over. ‘Is het op een bepaalde

manier niet onmenselijk om een roos
te laten verwelken, terwijl we daar zo
veel beters mee kunnen doen?’, grapt
hij. Om daaraan toe te voegen: ‘De
deugdzaamste mensen zijn als zodanig
niet meteen ook de gelukkigste.’
Natuurlijk kun je je geluk wat bijschaven met wat levenskunst, maar zolang
je het grote geluk – het geluk dat met
het lichaam aan elk dier is gegeven –
negeert, zolang blijft die levenskunst
een marginale bezigheid. Als je aan je
ziel wilt werken, prima, maar doe het
met aandacht voor je lichaam. ‘Net als
het lichaam dient ook de ziel zich te
wapenen tegen alles wat haar kan verwonden; ze dient zich alleen open te
stellen voor de stralen van de lust en
om zo te zeggen alleen met het plezier
naakt het bed te delen.’En hoe reageert Frederik? Hij is natuurlijk woe-

dend over Lamettries stiekeme en
lustvolle boek. De tien bewijsexemplaren die hij krijgt, werpt hij eigenhandig in de open haard. Het belet Lamettrie niet om nog even van het leven te genieten. Even, want kort na
verschijning van zijn Discours sur le
Bonheur in 1751 wordt de pâté de faisan aux truffes onze levensgenieter fataal. Hij sterft aan een voedselvergiftiging.
Julien Offray De Lamettrie, Het geluk, vertaald en bezorgd door Jabik
Veenbaas. Werelbibliotheek, 2016.

Over de auteur
Julien Offray de La Mettrie (17091751) was een Franse arts en philosophe. Hij zwierf door heel Europa, van hof naar hof, en was een denker uit de Verlichting. Zijn beroemdste boek is De mens een machine.

GEWICHT IN DE STRIJD
‘In de strijd tussen man en vrouw
herhaalt de geschiedenis zich clichématig,’ stelt Sanne van Driel in haar
boek De strijd van het kleine meisje: ‘De man eet en de vrouw wordt
gegeten.’ Vaak wordt gezegd dat de
feministische strijd en de discussie
over man-vrouw verhoudingen in
onze maatschappij voltooid is. Toch
wilde Van Driel een filosofie van
anorexia uiteenzetten, wat in negentig procent van de gevallen een
vrouwenprobleem is waarin de
man-vrouw verhouding wel degelijk een rol speelt.

kant het slanke lichaam niet bedoeld als
moederlijk lichaam – want dat is rond
en vruchtbaar – en past het dus beter bij
een geëmancipeerde vrouw die meer is
dan moeder. Aan de andere kant wordt
het slanke lichaam ironisch genoeg ingezet om het vrouwenlichaam te beheren,
door het grenzen op te leggen en in te
perken met diëten. Doordat het een mikpunt is van macht, is het vaak ook een
belangrijk punt van verzet. In de huidige
tijd wordt de vrijheidsstrijd van de
vrouw dan ook ‘lichamelijk’ gestreden.
Dat uit zich bijvoorbeeld in kleding, gedrag en eetpatronen.

Tekst: Conny van der Meer

Passief slachtofferschap
Toch wordt anorexia nervosa in de medische wereld niet vaak als verzetsstrijd of
ontsnappingsmanier gezien, maar als een
ziekte die ieder normaal meisje kan overkomen. Nog problematischer is volgens
Van Driel dat het ziektelabel wordt gelijkgesteld aan de oorzaak: het meisje wil

In onze tijd is het vrouwelijk lichaam
nog vaak een mikpunt van macht, volgens Van Driel. Enerzijds omdat het de
drager van nieuw leven is, anderzijds omdat het economisch wordt ingezet als
baar- en zorgmachine. Zo is aan de ene

niet eten omdat ze anorexia heeft. Als ze
zichzelf niet ziek vindt, wordt haar ‘ziekte’
des te serieuzer genomen. Elke poging
haar gedrag anders uit te leggen draagt
bij aan haar ziektebeeld: ‘ze kan er niets
aan doen, ze is ziek, ze kan zichzelf niet
objectief bekijken.’
Van Driel gebruikt zelf de woorden ‘patiënt’, ‘slachtoffer’ en ‘ziekte’ liever niet.
De relatie tussen mediabeelden, het zelfbeeld en anorexia is duidelijk aan te tonen, maar woorden als ‘ziekte’ suggereren onterecht dat het meisje machteloos
is, en gaat voorbij aan het feit dat anorexia in veel gevallen geen passief slachtofferschap is. De strijd van een ‘anorexiet’, zoals Van Driel het meisje liever
noemt, komt vaak uit het lichaam en de
manier waarop dat rond de pubertijd verandert, maar is daarmee niet te reduceren tot causale processen. Hoewel daar
duidelijk iets voor te zeggen is, heeft van
Driel niet veel aandacht voor de verschil-

len die er tussen ‘anorexieten’ en oorzaken zijn. Haar argumentatie richt zich op
de meisjes die bewust lijken te ‘strijden’
of die iets te strijden hebben, maar of dat
daadwerkelijk voor iedere anorexiet
geldt blijft een open vraag.
Verzet
Van Driel wil anorexia liever op ‘foucaultiaanse wijze’ uitleggen: als een discours
tussen taal en lichamen. Anorectische

praktijken en theorievorming over anorexia staan volgens Van Driel niet los van
elkaar, maar zijn twee zijden van dezelfde
medaille. Als we dat beseffen, gaan we
niet langer voorbij aan het actieve, handelende vermogen van de anorexiet. Anorexia is namelijk geen identiteit die onderdrukt wordt of wordt opgeëist, maar een
samenvallen van subjectiviteit en lichamelijkheid, van bezit en bezetenheid, of bij
Foucault: macht en vermogen. De anorexiet verzet zich ertegen zichzelf te zijn –
een meisje te zijn – en zo gaat ze onder de
grens van de subjectivering door. Haar is
niets ‘overkomen’, en ze past niet in typische ‘vrouwenrollen’. Ze heeft een lichaam gecreëerd dat niets nodig heeft, alleen door honger gevuld kan worden en al
het andere afweert. Zo maakt ze zichzelf
op paradoxale wijze onbereikbaar voor
kritiek, en is het voor artsen en familie onmogelijk om grip te krijgen op het meisje.
Haar gedrag is juist een strategie tegen
hun greep. Ze wil anderen geen pijn doen,
maar ze wil niet langer van buitenaf bepaald worden. Andersom heeft ze nu juist
zelf de macht: over zichzelf door haar
voedselinname te controleren, over haar
omgeving door afwijkend gedrag te tonen, waarop artsen en familie haar op-

nieuw zullen proberen te onderwerpen
aan behandelingen.
Bevrijding
Het einde van het boek heet ‘De bevrijding van de meisjes’ en daarin wordt
duidelijk wat de anorexiet ons heeft te
zeggen. Van Driel stelt dat hulpverleners de controle los moeten laten om de
anorexiet te laten zien dat ze een stem
heeft, dat het geen kwestie is van controleren of gecontroleerd worden. Haar
weigering en boosheid moeten worden
gezien als een herstellend vermogen,
een duiding op een mogelijk ander leven. Haar strijd en ontsnappingsmanieren moeten worden gezien als een poging tot een andere subjectivering. We
moeten anorexia dus anders gaan denken. Over de rol van de maatschappij
voegt Van Driel ten slotte toe: ‘Het meisje zal moeten leren eten zonder gegeten
te worden; nee te zeggen in plaats van
niets te eten, ja te zeggen in plaats van
zich vol te stoppen.’ En daar hebben we
misschien allemaal een boodschap aan.

Sanne van Driel, De strijd van het
kleine meisje. Klement, 2016.

TRAIN UZELVE VOOR EEN SOEPELE
GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
Van René Descartes tot David
Hume: filosofen zijn niet echt de
types die je joggend met zweetbandjes om hun polsen voorbij
ziet komen. Terwijl juist filosofen
volgens Damon Young fit horen te
zijn. In zijn boek Filosoferen over
beweging en sport bestrijdt hij de
moderne misvatting dat sporters
hersenloos en dom zijn en filosofen zwak en ongezond. We moeten sporten weer bekijken zoals
de oude Grieken dat deden.
Tekst: Anne Schaap
De oude Grieken waren vrijwel allemaal
sporters. Zo noemde dichter Homerus
Achilles een ‘snelle renner’ en beschreef
hij hoe Odysseus in een hardloopwedstrijd won van held Ajax. Sporten was
door de vele oorlogen een militaire

plicht, maar tijdsgenoten roemden de
sporters niet alleen vanwege hun lichamelijke fitheid. Sporten zou volgens hen ook
zorgen voor de ontwikkeling van deugden. Zo riep Socrates zijn leerling Epigenes eens tot de orde met de woorden ‘wat
zie je er toch fysiek verwaarloosd uit’, omdat zijn luiheid tot verloedering van karakter en denken zou leiden.
Het nut van ijsberen
De Australische filosoof Damon Young –
zelf fanatiek sporter – grijpt terug op de
oude Grieken en bepleit dat we vanwege
meer dan alleen onze gezondheid moeten
bewegen. Volgens hem kan sporten een
intellectuele en ethische uitdaging zijn.
Via zijn eigen ervaringen en citaten van
filosofen en topsporters ontdekt Young
dat zwemmen in open water nederig
maakt en voor een gevoel van eenheid en
kalmte zorgt; dat je door vechtsporten

leert om gaan met pijn en agressie
leert kanaliseren; dat je door de kick
van sprintjes trekken trots wordt, waardoor je met een versterkt zelfbeeld wegloopt; dat je door yoga vertrouwd raakt
met je eigen lichaam en dat teamsporten naast het aanleren van samenwerken ook laten zien dat zelfopoffering
soms een hoger doel dient. Ook leer je
door sport omgaan met regels – lees
wetten – die gecompliceerd zijn en regelmatig subjectief lijken. Je leert je te
verhouden tot jezelf en de wereld om je
heen, aldus Young.
Sporten daagt de mens dus uit zichzelf
te ontwikkelen tot meer dan alleen een
spierbundel. Naast persoonlijke ontwikkelingen is beweging belangrijk doordat het letterlijk onze gedachten beïnvloedt, stelt Young. Soepel en origineel
denken kan niet zonder beweging van

het lijf – daarom heeft ijsberen door
een kamer nut.

Volgens Young en vele filosofen is wandelen bij uitstek de activiteit die het denken positief beïnvloedt. Nietzsche zei
ooit al: ‘Alleen ideeën die tijdens het
wandelen worden bedacht hebben enige
waarde.’ De eentonige inspanning zorgt
volgens Young voor een afwisseling met
onze ‘normale, vastgeroeste manier van
denken. Het ontbreekt ons meestal niet
aan focus, maar aan mentale soepelheid.’ En precies die soepelheid kan volgens hem worden bereikt door het maken van een stevige wandeling. Als bewijs voert hij Darwin aan die wandelen
zag als ‘hard nadenken’ en die regelmatig tot revolutionaire ideeën kwam tijdens zijn dagelijkse ommetje.
Lichaamloos leven
Tegenwoordig leiden we volgens Young
bijna allemaal een ‘lichaamloos leven’.
Als we al sporten dan doen we dat vanuit de behoefte gezond te zijn. Dat duidt
op een achterhaald geloof in de strikte
scheiding tussen lichaam en geest. Vele
van ons hangen zo’n dualisme aan: achter het bureau wordt nagedacht en in de
sportschool wordt gezweet. Wanneer we

ons ongezond voelen gaan we naar de
sportschool, om het falende lijf weer
een gezonde boost te geven. En wanneer
we ons weer gezonder voelen of het niet
meer kunnen opbrengen om te gaan,
stoppen we tijdelijk, om een paar maanden later weer terug naar de sportschool te gaan. Zulk gedrag stimuleert
volgens Young het idee dat geestelijke
en fysieke arbeid elkaar uitsluiten, alsof
het verschillende werelden zijn met elk
hun eigen uniform.
Dit type dualisme is ongezond: ons lichaam is geen gereedschap dat je alleen
hoort op te merken wanneer er iets mis
mee is. Door zo’n dualistische blik lijkt
sporten iets doms en wordt sporadisch
sporten gestimuleerd. Lichaam en geest
zijn juist één, bepleit Young. Socrates
stelde al dat Atheners met een goed verzorgd lichaam een aangenamer en mooier leven hebben en zorgen voor een betere toekomst voor hun kinderen.
Denken met je lichaam
De oude Grieken wilden meer zijn dan
een denkende geest of een poserend li-

‘Ons lichaam is geen gereedschap
dat je alleen hoort op te merken
wanneer er iets mis mee is.’
chaam. Ze streefden naar ‘heelheid’, omdat juist de nauwe samenwerking tussen lichaam en geest de mens definieerde. Denken doe je met je hele lichaam
en niet alleen met het brein. Een gesprek verloopt letterlijk anders wanneer
je het stilzittend of wandelend voert.
Juist voor filosofen is het dus nuttig om
uit de luie stoel te komen en al wandelend te reflecteren. Zo train je jezelf op
alle fronten. Wanneer je dat niet doet,
zei Socrates lang geleden, dan zal ‘vergeetachtigheid, moedeloosheid, somberheid en uitgelatenheid bij veel mensen
vanwege hun slechte conditie een zo grote invloed hebben op hun manier van
denken dat zij aan al hun kennis niets
meer hebben.’ Denk daar nog maar
eens over na, maar doe dat wel tijdens
een stevige wandeling.
Gouden combinatie
Youngs filosofische reflectie op sport resulteert in een vermakelijk boekje. Dit

verkleinwoord is echter bewust gekozen,
want Filosoferen over beweging en
sport is geen zwaargewicht waar je training voor nodig hebt. Extra krachtvoer
vanuit filosofische bronnen had gemogen en ook zijn argumentatie had soms
steviger kunnen zijn. Zo schetst Young
een eenzijdig beeld door niet te belichten
dat sport ook in negatieve zin kan uitdagen. Sport kan bijvoorbeeld verslavend
werken en daardoor ongezond worden.
En moraliteit kan ook op een negatieve
wijze tentoongespreid worden op het
sportveld. Young waagt zich bijvoorbeeld niet aan een reflectie op valsspelen. Wel biedt Damon Young een vermakelijke en toegankelijke inleiding in het
onderwerp. Laat dit boek een startschot
zijn voor verdere training in de gouden
combinatie van filosofie en sport.

Het spel en de knikkers
Onderzoek zelf of filosoferen
over sport werkelijk tot mooie
gedachten leidt tijdens het derde ISVW-jubileumweekend.
De cursus ‘Het spel en de knikkers’ op 3 tot 4 september staat
in het teken van de verhouding
tussen de private sector en
sport.
De sportende mens zal daarbij
worden belicht door Jan Vorstenbosch en Gijs van Donselaar. Zij brengen een filosofische beschouwing op de toekomst van sport en het dopinggebruik. Daarnaast wordt de
werkende mens belicht door filosofen Coen Simon en Robin
van den Akker.
Klik hier voor meer informatie.

Damon Young, Filosoferen over beweging en sport. Ten Have, 2015.

FILOSELFIE
RENÉ TEN BOS
iFilosofie vroeg filosoof René ten Bos, winnaar van de
Socratesbeker 2016, om een filoselfie te maken: een selfie met zijn favoriete filosofieboek.

“Ik wil het boek La Cité perverse van Dany-Robert Dufour aanbevelen. Ik las dit boek vorig jaar en het maakte
grote indruk op mij. Het laat op een prachtige manier
zien hoe aan het kapitalisme een psychologie ten grondslag ligt die je als pervers kan omschrijven. In het kapitalisme draait alles om verlangen en dat verlangen zegt
ons dat we meer moeten kopen dan we nodig hebben.

Wat ik zo goed vind aan dit boek is dat het ook precies
laat zien waar in de 17e eeuw dit soort ideeën centraal
kwam te staan. Erg goed is ook zijn heldere schrijfstijl.
Ik zou een uitgever van harte aanraden om dit boek
naar het Nederlands te vertalen.”

VERS VAN DE PERS
HET AGORAMODEL RENÉ GUDE
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‘Ken je de leidende
beginselen van de sferen,
dan weet je de weg wel
zo’n beetje in de wereld’
Je hebt het steeds over sferen gehad. Wat zijn dat eigenlijk
precies?
Sferen zijn associaties van mensen die zich rond een bepaalde activiteit organiseren. Het zijn ‘domeinen van burgerschap’ en de kunst is om een goed burger te worden.
Thuis ben je lekker burgerlijk, in de private sfeer ben je een
burger die een eerlijke boterham verdient, in de publieke
sfeer ben je een maatschappelijk actieve burger en in de
politieke sfeer ben je een stemmende burger. Iedereen
moet vroeg of laat een zekere perfectie in deze vormen van
burgerschap zien te bereiken. Het zijn gebieden waarin de
burger moet worden getraind.
Heb je die term sferen overgenomen van Peter Sloterdijk?
Die term heb ik inderdaad aan hem ontleend.
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Maar jij ordent de sferen heel anders dan hij.
Peter ordent ze niet allemaal geografisch. Ik wel. Het agoramodel laat zien waar de mens zich bevindt, zodat we
vanuit die plaatsbepaling aan de slag kunnen.
Eerlijk gezegd is jouw ordening logischer. Die van Sloterdijk
is nogal rommelig.
Jullie woorden, lelijkerds! Pas maar op of ik rinkel met
mijn belletje. Die gewoonte om kwaad te spreken over anderen moet je afleren. Sloterdijk had het inzicht om de
mens niet te beschrijven als een wezen met een zekere essentie die er altijd is geweest en die bestendig is door alle
veranderingen heen. Dat essentialisme wijst Sloterdijk af.
Zijn vraag ‘waar is de mens?’ is typisch existentialistisch.
En het existentialisme gaat ervan uit dat de mens zich pas
vormt door naar buiten te treden en zich dus van zijn
vermeende kern af te bewegen.
Precies, je ontwikkelt jezelf niet door navelstaarderij. Je
moet naar buiten, de sferen in.
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Je hebt hier een artistimpression liggen van het agoramodel
Die hebben de vrienden van Freedomlab4 gemaakt. Wat je
ziet is dat de sferen zich afspelen in de verschillende gebouwen die rondom de agora, het centrale plein, zijn gelegen. Ik heb elke sfeer een type gebouw toegewezen. In elke
stad vind je gebouwen die gereserveerd zijn voor de levens- en trainingsprogramma’s. Er zijn privéhuizen, private gebouwen als fabrieken en winkels, je komt publieke
gebouwen tegen zoals het ziekenhuis, en je treft politieke
gebouwen aan zoals het gemeentehuis of de Tweede
Kamer. Ook de trainingssferen hebben we gebouwen toegewezen. Sport gebeurt bijvoorbeeld in het stadion, religie
vindt plaats in de tempel of in de kerk, voor de kunst gaan
we naar het museum of het theater en in de school of academie doen we aan filosofie en wetenschap. In die zin kun
je de sferen fysiek terugvinden in elke stad en in elk land.
Kun je geografische sferen ook los denken van gebouwen?
Dat kan. In de Griekse tijd hadden sommige sferen bijvoorbeeld nog niet allemaal een eigen gebouw. Omdat het in
Athene vaak lekker weer was, hadden ze ook minder behoefte aan overdekte plekken. Alle levenssferen, op de privésfeer na, kon je toen op de agora terugvinden: op dat
marktplein handelde men (private sfeer), maakte men
maatschappelijke plannen (publieke sfeer) en deed men
aan politiek. Er werd politiek bedreven doordat men er beslissingen nam en er recht werd gesproken. Het hele dagelijkse leven speelde zich dus af op de agora. De huizen van
de privésfeer stonden er iets verder vandaan, gegroepeerd

4

Freedomlab is een denktank in Amsterdam.
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rondom de agora. In onze tijd heeft elke levens- en trainingssfeer eigen gebouwen. Fiets maar eens door de stad. Je
komt ze allemaal tegen. Elk gebouw kun je toewijzen aan
een van de acht levens- of trainingssferen.

Maar hoe zit het dan in de virtuele wereld?
Daar zitten de sferen niet in verschillende gebouwen, maar
in verschillende websites. Het is net als met kranten. Kijk
maar eens hoe die krantenkaternen heten, ze hebben
namen als Sport, Cultuur, Filosofie – of Wetenschap – en
Religie. Vaak herken je daar nog iets van die gebouwen in.
Je zegt dat we onszelf in sferen organiseren.
Zo is het.
Heeft ‘sfeer’ dan ook iets te maken met gezelligheid?
Zeker. Het zijn associatievormen waarbinnen je elkaar gezelschap houdt.
Goed. We hebben dus die vier levenssferen en die vier
trainingsprogramma’s. En nu? Ik sta bij wijze van spreken
ergens op de agora, in mijn leven, en ik kijk eens om mij
heen en vraag mij af wat ik moet doen. Wat heb ik dan
aan deze indeling?
De bedoeling is dat je er iets gelukkiger mee wordt. Geluk
wil je natuurlijk sowieso in je leven. Geluk betekent aan de
ene kant dat je gemoedsrust hebt, dat het in je hoofd niet
een grote chaos is, en aan de andere kant betekent geluk
dat je heel effectief bent in wat je allemaal doet en voortbrengt. Deze twee aspecten van geluk kun je organiseren
aan de hand van het agoramodel. Want het is inderdaad zo
dat als je je privésfeer een beetje op orde hebt, als je snapt
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IV
OVER DE VERWARRING VAN SFEREN EN DE
DOMINANTIE VAN SPORT

hoe het werkt met je familieleden en je vrienden, dat je
dan gelukkiger bent. Als je snapt dat je in de privésfeer
geen wetmatigheden kunt aanwenden om dingen af te
dwingen, maar dat je het met je eigen charme moet doen,
dat belangeloosheid een grote rol speelt. Als je dat soort
beginselen van de sferen snapt, word je effectief en hopelijk ook gelukkig.

Geluk is gelukt zijn, zei Aristoteles.
Wie gelukt is in de vier levenssferen, kan inderdaad zomaar iets gelukkiger zijn.
Ietsje maar?
Ja, want bij geluk komt ook het lot kijken. Er hoeft maar
iets vervelends in één van die sferen te gebeuren en de hele
mikmak begint al te schudden. Maar we kunnen werken
aan onze sferen, en we hebben iets om aan te bouwen.
Daar gaat het om. Het agoramodel heeft vooral de pretentie om onze navigatie in de veranderlijke wereld zodanig te
vergemakkelijken dat we er met volledige gemoedsrust
lekker adequaat in opereren.
Zullen we de sferen eens afgaan om te kijken wat hun
eigenheid is en hoe we er gelukkig in worden?
Prima.

63

‘Van kleingeestigheid naar
grootmoedigheid’
In het vorige hoofdstuk koppelde je de sferen aan elkaar. In
de praktijk lopen sferen echter door elkaar heen, lijkt ons.
In iedere sfeer gelden andere regels. Je kunt ze door elkaar
heen laten lopen, maar dan ontstaan er voorspelbare fricties. Je hoeft maar in één sfeer te kliederen met een andere
sfeer en het hele leven is in één klap weer veel te moeilijk.
Autoriteit is prima in de private sfeer, maar niet in andere
levensgebieden. In het bedrijfsleven is hiërarchie functioneel, ook al kun je ook daar beter niet overdrijven. Bedrijven zijn niet democratisch, maar een geheel van regels,
spelregels, arbeidsovereenkomsten en contracten waarin je
met goed fatsoen een hiërarchisch stelsel van plichten en
beloning kunt afspreken. Maar dat model exporteren naar
het privéleven en de politiek is een extreme vorm van economisering van alle levensgebieden. En dat is per definitie
totalitair. Natuurlijk moeten we de economie onderscheiden van de privé-, de publieke en de politieke sfeer. Totalitarisme is de overvleugeling door één sfeer van alle andere sferen.
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Verwarring van sferen

Dat doet denken aan de radicale gelovigen van IS die alles
vanuit de sfeer van de religie bekijken.
Ik weet niet of ze radicaal gelovig zijn. Vast wel. Ze zijn
vooral radicaal verworteld in de privésfeer, denk ik. IS introduceert het gezinsmodel, iets uit de privésfeer, in de politieke sfeer. Het leidt tot een theocratie met een vaderfiguur aan het hoofd. Een ouderwetse opvatting van de
privésfeer en een vermenging van privé en politiek dus.
Het gezinsmodel is geschikt voor groepjes van tien tot vijftien personen, misschien wel honderd als je de familie heel
ruim neemt. Maar niet meer. Je kunt een land met miljoenen mensen niet volgens hetzelfde principe organiseren.
Dan zou iedereen vriendschappelijk en gezellig en belangeloos met elkaar moeten omgaan.
Misschien hebben sferen de neiging om elkaar te
overheersen?
Dat kan. Het is ieder geval iets waarvoor we moeten waken.
En de trainingsprogramma’s? Vallen die ook soms bij
elkaar naar binnen?
Op zich is een beetje mode in de programma’s niet zo erg.
Door de eeuwen heen lag vaak de nadruk op een van de
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Wat gebeurt er als je regels en vooral ook de gewoonten van
de ene sfeer klakkeloos toepast op de andere? Kun je daar wat
meer voorbeelden van geven? Die vragen legden we René
voor aan het einde van een gesprek. Bij de volgende sessie
overhandigde hij ons dit lijstje met verwarringen. Het lukte
niet meer om erover door te praten, zodat we nu alleen het
lijstje nog hebben, dat we hier integraal publiceren.

Privé >< Privaat
Moeder komt boterhammetjes brengen aan zoonlief op zijn
stage.
● Nepotisme: de vrije markt wordt verstoord door privésfeerallianties.
● Voortdurend bellen met echtgenoot op het werk: de privésfeer houdt de private handelingen op.
● Aan de eettafel spreekt moeder alleen over haar zorgen op
het werk.
● In pyjamabroek naar het werk.
● Echtgenoot verlangt geld van echtgenote, omdat hij het
diner heeft gekookt.
●

Privé >< Publiek
Vier kinderen uit dezelfde familie eisen dat ze samen in een
voetbalteam komen.
● Man wordt voorzitter van de vereniging van sigarenliefhebbers en nu vergadert het bestuur elke maand in zijn huiskamer. Zijn vrouw wordt gek van de rook.
● Vrijwilliger bij de zorg komt vaak niet opdagen en gaat er
simpelweg van uit dat zijn medevrijwilligers wel zo lief zijn
om voor hem in te vallen.
●
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Tijdens de jaarlijkse Ardennenreis brengen begeleider en
scoutinglid de nacht op dezelfde kamer door.
● In zijn autobiografie maakt een schrijver enorme privédingen publiek.
●

Privé >< Politiek
Eenkindpolitiek: de politieke sfeer legt grenzen op aan de
privésfeer.
● De regering legt een maximumsom op aan ouders die geld
aan hun kinderen willen doneren.
● Een politicus die thuisvideo’s openbaar maakt.
● Uithuwelijking om politieke macht te verwerven of te handhaven.
●

Privaat >< Publiek
Vrijwilligers betalen voor lesgeven op een vereniging.
Marktwerking in de zorg.
● Mensen betalen voor bloeddonaties.
● Shirtreclame voor de plaatselijke volleybalclub.
●
●

programma’s. Zo is religie lang overheersend geweest. Inmiddels hapt religie in Nederland naar adem. We brengen
onze vrije zondag tegenwoordig winkelend door. De publieke sfeer heeft het ook moeilijk. Die sferen moet je wel
beschermen, denk ik. Maar ik denk niet dat ze zomaar verdwijnen. Sferen zijn zeer hardnekkig. Ze zijn in vijfduizend
jaar min of meer constant. Zoiets sla je niet zomaar neer.

Publiek >< Politiek

Zijn ze daarom ook geschikt om je voor te bereiden op de
toekomst? Omdat je nu al kunt weten dat, wat er ook
verandert, er altijd deze sferen en programma’s zullen zijn?
Ja, daarom moeten ze in het onderwijs ook een rol spelen.
Het onderwijs moet de jeugd namelijk voorbereiden op
een wereld die er nog niet is. Wat er straks zal zijn, weet je
niet precies, maar je weet nu al dat deze vier trainingsprogramma’s en de vier levenssferen nodig zullen zijn, want
de samenleving trakteert zichzelf er al millennia op.

Betaalde mantelzorg.
● Het verbieden van demonstraties.
● Politieke rechtbankprocessen.

Welk programma is eigenlijk in onze tijd dominant?
In onze tijd is sport het bij uitstek prominente trainingsprogramma.

Privaat >< Politiek
Communisme: politiek breekt in in de markt.
Bedrijven worden groter dan de staat.
● Schröder wordt topman bij Gazprom na zijn presidentschap.
●
●

●
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DE CLAIM VAN DE MENSHEID
Een erudiete genealogie van de piraat, een conceptuele thriller
door de rechtsgeschiedenis, een
beklemmende aanklacht tegen uitholling van de democratie. Met
De vijand van iedereen levert Daniel Heller-Roazen een essay af
dat, omwille van het fenomeen
dat het onderzoekt, de deur naar
zijn eigen genre opent. Een bezinning op de staat aan gene zijde
van recht en onrecht.
Tekst: Mark Leegsma
We zijn vandaag de dag getuige van de
geboorte van een nieuw soort internationaal conflict. Nieuw aan deze conflicten is dat ze zich qua geweld en gezwollen retoriek niet onderscheiden van
oorlogen, behalve dat ze geen oorlogen
heten. Ook de tegenstanders in zulke

conflicten zijn nieuw: zij worden van
misdaden tegen de mens(elijk)heid beschuldigd zonder als misdadigers te
worden berecht. Bovendien ontbreekt
het bij dit soort nieuwe conflicten vooralsnog aan rechtelijke begrenzing.
De boude stelling waarmee Daniel Heller-Roazen De vijand van iedereen
opent, is dat zich midden in deze juridische Bermudadriehoek de piraat bevindt. Het is volgens Heller-Roazen
een rechtskundig gegeven in de geschiedenis van het Westen dat de piraat de
oudste vijand van de mensheid is.
Mochten we de genealogie van die eeuwenoude 'vijand van iedereen' natrekken, dan zouden we de nieuwe lichting
internationale conflicten moeten kunnen zien ontstaan. Dat is althans de hypothese die de stuwende kracht vormt
achter Heller-Roazens essay.

Elk fenomeen wordt gedefinieerd
door de behoefte aan zijn eigen onderzoeksmethode. Ook De vijand van iedereen opent de deur naar een genre
apart. Heller-Roazen, als professor literatuurwetenschap verbonden aan
Princeton, reconstrueert door eeuwen
van juridische 'literatuur' heen de grillige geschiedenis van de piraat. Vanaf
het allereerste moment dat deze randfiguur zijn opwachting maakt in de geschriften van klassieke Romeinse juristen, is zijn verhouding met het recht
problematisch. Telkens opnieuw, van
Cicero via Grotius tot en met de codificering van het internationaal recht
in de moderne tijd, legt Heller-Roazen met vaste hand de juridische
spanning die de piraat omgeeft bloot.
Dat maakt de conceptuele analyse zo
spannend dat hij uitgroeit tot conceptuele thriller.

Open wateren
De mist van problemen waarin de piraat is gehuld komt van zee – van
oudsher een juridisch uitzonderlijke
ruimte. Ze biedt letterlijk niet de vaste
grond die elke mogelijke toeëigening
veronderstelt. Op open wateren, zo
lijkt het, heeft rechtspraak geen vat.
In het licht van die rechteloosheid
toont de juridische figuur van de piraat zich een bizar grensgeval: want
hoe te oordelen over daden van gewelddadige toeëigening in een ruimte
waar niemand een recht kan laten gelden? Van de klassieke oudheid tot in
de middeleeuwen zitten juristen met
de handen in het haar.
Nu personen- en goederenvervoer over
zee niet langer het risicovolle avontuur
is van weleer, kunnen we ons de commotie nauwelijks voorstellen. Toch
heeft de zee uit onstuimiger tijden volgens Heller-Roazen een diepe indruk
achtergelaten. Want de piraat die zijn
activiteiten in de rechteloze ruimte ontplooide, staat nog steeds model voor
een paradoxale ‘rechteloze persoon bin-

Dankzij Heller-Roazens messcherpe analyses
ontpopt de 'genealogie' van de piraat
zich tot een conceptuele thriller

nen het recht’. Als zodanig is de juridische schaduw van feitelijke zeerovers
een geheel eigen leven gaan leiden.
Al in de klassieke oudheid wordt de piraat vereenzelvigd met onrechtmatige
toeëigening en oorlogsvoering. Juist
omdat hij zich buiten het dan nog aan
het vasteland gebonden strafrecht ophoudt, kan hij fungeren als de kurk
waarop het concept van rechtmatige
toeëigening drijft. Hetzelfde gaat op
voor het oorlogsrecht: het is mogelijk
vast te leggen onder welke omstandigheden de ene natie rechtmatig oorlog
kan voeren met de andere, omdat een
stateloze 'vijand van iedereen' dienst
doet als duister contrapunt. In die functie blijkt de grensfiguur ineens de bodem waar het formele onderscheid tussen rechtmatige en onrechtmatige inbe-

zitneming en geweld als zodanig op
rust. Zonder het 'universele kwaad' van
de piraat, zo suggereert Heller-Roazen,
valt het onderscheid tussen rechtmatig
en onrechtmatig zelf als willekeur van
de macht door de mand.
Privateers en partizanen
Van meet af aan lijkt de piraat een cruciale pion in een spel van legitimering
dat zelf boven de wet staat. Dat licht
Heller-Roazen toe aan de hand van
twee gebeurtenissen in diens moderne
geschiedenis. Vanaf de zeventiende
eeuw, wanneer de overzeese handel
een vlucht neemt, beginnen natiestaten 'kapersbrieven' uit te schrijven, die
de grens tussen concurrentie en oorlog
danig laten vervagen. Met een Engelse,
Franse of Spaanse kapersbrief op zak
kan een privateer doen wat hij nu een-

maal doet, met dat cruciale verschil dat
zijn acties formeel geen piraterij heten:
alles dankzij het politieke fiat van deze
of gene soeverein. Als landen anno
2016 zo in de marge van het oorlogs-

Klik op de cover om te luisteren naar een
interview met Daniel Heller-Roazen

recht rommelen, aarzelen we niet om
ze de titel 'schurkenstaat' te geven.
Het tweede, meer intrigerende voorbeeld ontleent Heller-Roazen aan de
Spaanse Burgeroorlog van 1936–'39.
Die geeft aanleiding tot een juridische
discussie over de 'partizaan'. Inzet van
het debat vormt de vraag of deze strijders een politieke status toekomt.
Dient hun guerilla ('kleine oorlog') een
politiek doel, dan ligt het in de rede dat
die onder het oorlogsrecht valt. Maar
wat als dat niet zo is? Zijn de guerilleros dan geen ordinaire 'landpiraten'?
In het Europa van de jaren dertig gaan
veel stemmen op voor de laatste optie.
De Duitse rechtsfilosoof Carl Schmitt
verzet zich daar fel tegen. Het ontkennen van de politieke dimensie van de
partizanenstrijd, zo waarschuwt
Schmitt, staat gelijk aan het losweken
van de piraat uit zijn materiële element, de zee. Daarmee zal een spookachtig precedent worden geschapen
dat het mogelijk maakt een willekeurige politieke tegenstander als 'piraat' te

brandmerken, om oorlog te voeren zonder zich van het oorlogsrecht iets aan
te hoeven trekken.
De claim van de mensheid
Schmitts reactie is volgens HellerRoazen even visionair als vergeefs gebleken. Hoe groot de volledige impact
van het 'spook' is, blijkt echter pas als
we terugkeren naar de genealogie. In
de loop van de rechtsgeschiedenis
ziet Heller-Roazen de definitie van de
piraat verschuiven van de 'vijand van
allen', via de 'vijand van het menselijk geslacht', naar zijn huidige vorm:
'vijand van de mens(elijk)heid'. Nadat de piraat, ontdaan van zijn verankering in de zee, juridisch was gaan
rondspoken, lijkt de mensheid hem
opnieuw te begrenzen. Bij nader inzien is het alleen niet de mensheid
die de piraat definieert, maar zijn het,
andersom, de misdaden die de 'vijand
van iedereen' pleegt die de rechtelijke
collectiviteit 'mensheid' een zekere
consistentie verlenen. Buiten die misdaden om bestaat de mensheid, juridisch gesproken, niet.

Zonder het 'universele kwaad' van de piraat
valt het onderscheid tussen rechtmatig en onrechtmatig
als willekeur van de macht door de mand

Bij gebrek aan positieve definities en
materiële criteria komt zowel de 'mensheid' als haar vijand op losse schroeven te staan. Het gevolg is dat een beroep doen op, of spreken namens, de
'mensheid' even arbitrair is als het aanwijzen van haar vijand. Zo doemt een
scenario op waarin straf- en oorlogsrecht naar believen kunnen worden inen uitgeschakeld. Guantánamo Bay,
drone bombs en ongebreidelde dataonderschepping bewijzen dat zo'n staat
aan gene zijde van recht en onrecht
reeds een voldongen feit is.
Bezien door de genealogie van de 'vijand van iedereen' houdt de nieuwe generatie internationale conflicten de
VS, maar Europa evengoed, een spiegel voor. Moeten we namelijk niet concluderen dat, tegenover strijders die

het recht van God claimen, een partij
staat die even arbitrair en absoluut
het recht opeist om in naam van de
Mensheid alle recht opzij te zetten?
Heller-Roazen laat het aan zijn lezer
om die conclusie (niet) te trekken. Dat
zijn essay, behalve een beklemmend
betoog, ook een keiharde aanklacht tegen de 'flexibele oorlog' oplevert, lijdt
evenwel geen twijfel.
Gitzwarte ironie
Naast de vele (onschuldige) doden die
er in nieuwe spookconflicten vallen eist
de strijd ook een ander, abstracter soort
tol. Waar zowel het oorlogs- als het
strafrecht wordt omzeild, staan democratische beslisvorming en de rechtstaat
buiten spel. Zo rest ons de gitzwarte ironie dat de democratie in naam van de
mensheid het onderspit delft.

De vijand van iedereen is een kluisterende en ontluisterende filosofische opgraving. Daar komt bij dat het, sinds
het in 2009 verscheen, aan actualiteit
niets heeft ingeboet. Met de opkomst
van IS, oorlogen die geen oorlogen mogen heten in Syrië en Oost-Oekraïne en
de aanslagen in Parijs en Brussel is Daniel Heller-Roazens boodschap niet langer alleen voor Amerikaanse oren bestemd. Dat maakt de Nederlandse vertaling van Geertjan de Vugt tot een
must read.

Daniel Heller-Roazen, De vijand van
iedereen: Piraten en het volkenrecht.
Boom, 2016.

DE STAD VAN DE ARISTOCRATISCHE RUST

WANDELEN MET NIETZSCHE IN TURĲN
‘Turijn is een stad naar mijn hart’,
schreef Nietzsche in 1888 in een
van zijn brieven. ‘Men kan een
halfuur achtereen door hoge
zuilengangen lopen. Alles hier is
open en ruim van opzet, vooral de
pleinen, zodat je midden in de stad
een trots gevoel van vrijheid krijgt.’
Erik Brinckmann reisde naar Turijn
in de voetsporen van Nietzsche.

Turijn is een Nietzsche stad. Er
zijn er meer: Nice, Milaan,
Genua, Napels, Rome, Venetië,
Sorrento. Maar Turijn is zijn
stad, vanaf het moment dat hij
uit de trein stapt. Onlangs reisde
ik drie dagen lang Nietzsche na,
in de stad zelf, langs de Po en in
de omliggende heuvels, langs het
huis waar hij werkte en op het
terras zijn favoriete café. Op
zoek naar verbanden met zijn
filosofische werk.
Tekst: Eric Brinckmann
‘[Turijn is] een stad naar mijn hart’,
schreef Nietzsche in 1888 in een van zijn
brieven. ‘Men kan een halfuur achtereen
door hoge zuilengangen lopen. Alles hier
is open en ruim van opzet, vooral de
pleinen, zodat je midden in de stad een
trots gevoel van vrijheid krijgt.’ Nietzsche
voelde zich er direct thuis. Maar Turijn
werd ook de stad waar hij een jaar later
een geestelijke inzinking kreeg en
huilend een mishandeld paard om de
nek zou vallen. Of dat werkelijk zo

gebeurde is niet duidelijk, maar vast
staat dat hij in Turijn instortte en er niet
meer van herstelde.
Aan dit drama ging een productieve
periode in Nietzsches leven vooraf. In
Turijn werkte hij een aantal van zijn
boeken bij, verzamelt hij materiaal en
schetst hij als een bezetene het nooit
voltooide Umwertung aller Werte. Ook
schreef Nietzsche er zijn
autobiografische Ecce Homo, een
eigengereid overzicht van zijn werk en
leven, een overzicht dat de stad
kennelijk in hem opwekte. Hij ervoer
Turijn in de herfst als een bandeloze,
zuivere volkomenheid en ‘een plek waar
overal de gelegenheid bestaat om te
putten uit stromende bronnen.’ Ecce
Homo weerspiegelde het overzichtelijke
Romeinse stratenplan met de uniforme
architectuur van Turijn.
In een brief noemde Nietzsche Turijn
bovendien ‘een klassieke plaats, niet
slechts voor de ogen maar ook voor de
voeten!’ Belangrijk, want Nietzsche was
immers een raswandelaar. Al wandelend

noteerde hij zijn ingevingen en ‘schreef’
hij zijn boeken, waarin de frisse
buitenlucht te ademen moest zijn. De
wandelaar stond bij Nietzsche niet
alleen voor gezonde lichaamsbeweging
en frisse lucht, maar voor een
levenshouding die opgewekt een
meervoudige wereld omhelst.

In Der Wanderer und sein Schatten uit
1880 is de wandelaar op de langste dag
in gesprek met zijn schaduw. Die dag is
er het meeste licht, maar toch is er geen
tijd te verliezen, zo vaak spreken ze
elkaar namelijk niet. De boodschap is
duidelijk: geen schaduw zonder licht.
Zolang het licht is, is de wandelaar
koning, zijn schaduw vorst. Wandelend
in het licht zijn zij beiden vrij.

nadrukkelijk over de pijn van het
individu door het noodgedwongen
ondergaan van de eenzaamheid. Pas
dan kun je volgens Nietzsche als
geestelijk wezen overleven en
fundamentele vrijheid ervaren. Te
midden van louter harde waarheden
moet je je welgemoed en opgewekt
kunnen voelen. Bovendien, des te
extremer de pijn, des te meer elan.

In en om Turijn, schitterend van
vrijheid en licht, kon dat volgens
Nietzsche als nergens anders: ‘En dat
men midden in de stad de
besneeuwde Alpen kan zien! Dat de
straten daar lijnrecht heen lijken te
voeren! De lucht is droog en subliem
helder. Ik had nooit geloofd dat een
stad door licht zo mooi kon worden.’

Voor de familiezieke Italianen om
hem heen was dat eenzame lijden
juist een afschuwwekkend beeld. Zij
vonden hun fundamentele vrijheid in
de groep, in een warm bad van sociale
contacten. De harde kanten van het
leven werden erdoor verzacht. Zo niet
voor Nietzsche, de grootste literaire
eenling ooit. Dit sociaal
onderdompelen was voor hem een
ronduit onwenselijk scenario en voor
de geniale einzelgänger die hij was
bovendien volkomen onbereikbaar.

Dichter bij Nietzsche
Dat advies nam ik aan en ik reisde
naar Turijn om dichter bij Nietzsche
te komen. Ik wandelde er alleen, want
ook Nietzsche was er alleen, om de
eenzaamheid op te zoeken en te boven
te komen. Ecce Homo gaat ook

Nietzsche sprak in Turijn hooguit met
het gastgezin Fino waarbij hij een
kamer huurde op de via Carlo

Alberto, met wie hij ook musiceerde.
Met de uitbaters van zijn favoriete
trattoria kon hij goed overweg en met
oude marktvrouwen die de beste
druiven voor hem uitzochten, maar
dat was het wel zo ongeveer. De
plaatsen waar hij een enkele bekende
uit het academische circuit tegen zou
kunnen komen, ontweek hij zoveel
mogelijk. Voor mij vreemd, wandelen

buiten in het landschap doe ik met
plezier alleen, maar in een stad is dat
toch anders. Die noopt tot delen, tot
conversatie, kijken en uitwisselen.
Raffinement en rotzooi
In Turijn is volgens Nietzsche een
‘aristocratische rust’ blijven heersen.
Zelfs achteraftrottoirs hebben enorme
tegels van natuursteen. De
ze ve ntie nde -e e uw se arcade s, de
gladde negentiende-eeuwse allees en
winkelpassages doen niet onder voor
die van Parijs. Ondanks het strakke
Romeinse stratenplan, is er
ontzettend veel variatie en zijn er
onderbrekingen van zichtlijnen, het
inspringen van bijzondere gebouwen
of pleinen en waar het maar kan zijn
bomen geplant. En dan zijn er de
bekende slow food restaurants zoals
Tre Galli met regionale 'geaffineerde',
gerijpte, producten.
‘Er zijn geen smerige voorsteden; er is
eenheid van smaak tot in de kleuren
toe’, stelde Nietzsche tevreden vast in
een brief. Die waren er natuurlijk wel,

net zoals nu. Op afstand van het
centrum kom je in de historische
buitenringen door lange straten met
verwaarloosde gebouwen, een
leegstaand zwembad met een groteske
koepel en kilometers industrieel
erfgoed. Er staan wrakhouten hutjes
tegenaan, gebouwd door immigranten

uit Afrika. Tussen de rotzooi zit
iemand een boek te lezen, relaxed
onderuitgezakt op een campingstoel.
Ik verblijf in een flat uit de zestiger
jaren, een eind buiten het centrum.
Omgerekend moet het ongeveer
overeenkomen met de bescheiden

huur die Nietzsche destijds voor zijn
kamer betaalde. Het is een grote
bijenkorf van schurende stoelen op
natuursteen, piepende kranen,
kreunende leidingen en discussies die
verhit lijken maar waarschijnlijk gewone
Italiaanse gesprekken zijn. Niettemin
een geschikte locatie om direct de

beboste heuvels in te kunnen of langs de
Po richting het centrum te lopen.
Via F. Nietzsche
Vroeg in de ochtend ga ik op weg naar
de Po. De zon schijnt en met een paar
langzaam gearticuleerde woorden, krijg
ik bij de bakker om de hoek

enthousiaste complimenten – vooral
nadat ik het lokale noodfonds van een
paar munten heb voorzien. Over de
zijrivier de Sturga kom ik bij de
westoever van de Po. De rivier is
overweldigend. Nietzsche liep vele
malen urenlang langs beide oevers en
was er verrukt over. Niet moeilijk voor
te stellen, met de natuurlijke oevers, het
water traag stromend door het groen als
door een jungle. Populierenpluizen
drijven overal in de volle breedte mee,
van bomen die minstens zo oud zijn als
Nietzsche nu zou zijn.
Ik ga een brug over naar de oostkant.
Daar heb ik op een gedetailleerde
stadsplattegrond de via F. Nietzsche
gevonden. Ben benieuwd. Na enig
zoeken blijkt het een achteraf
landweggetje te zijn. In de
voorjaarszon met geploegde landjes,
pluizende populieren en een nevelige
contour van de Basiliek van Superga
op een hoge heuvel als achtergrond,
niet onaardig; maar voor Turijnse
begrippen een afdankertje.
Machiavelli heeft een heuse kade.

Voor Nietzsche een klein weggetje
dus, met een enkel huis aan een klein
vervallen industriecomplex aan het
eind en meerdere werkplaatsen met de
curieuze verzamelnaam
'Nietzschefabrik'.

op parkbankjes toe. De Po wordt wilder,
vanwege de dam bij de Ponte Vittorio.
Dit is de brug waar Nietzsche op het
laatst van de dag graag stond: “Avonden
op de brug over de Po: heerlijk! Voorbij
goed en kwaad!!”

Aan een terracottamuur is een stenen
gedenkplaat bevestigd voor Federico
Nietzsche, filosofo, 1844-1900. Aan het
eind van zijn verblijf, tegen de
krankzinnigheid aan en zichzelf als
goddelijke schrijver wanend, had
Nietzsche zelfs de via Roma, de
centrale boulevard van de stad, nog niet
goed genoeg gevonden om naar hem
vernoemd te worden. Op een ander
moment had hij het vast als een goede
grap beschouwd. Toch had er geen
betere weg naar hem vernoemd kunnen
worden dan een vergeten landweg waar
je de tucht van verzonnen regels van je
af kunt werpen.

Starend over de verte van de Po ervoer
Nietzsche restanten van een ander
type tijd, dat zo min mogelijk modern
is. In Jenseits von Gut und Böse, dat
hij enkele jaren eerder schreef, noemt
hij dat tijd van een ‘ja-zeggend type’.
Ja-zeggen tegen het leven, door vooral
het zelf scheppen van kunstwerken, in
de juiste stijl. ‘Goed is iedere stijl, die
een innerlijke toestand werkelijk
overbrengt, die niet mis grijpt in de
voorraad tekens, in het tempo der
tekens, in de gebaren’, schreef hij in
Ecce homo. Ik ga de oude stad in om
erachter te komen wat dat voor type
tijd, stijl of mentaliteit is geweest
volgens Nietzsche.

Joggers, fietsers, wandelaars langs de
rivier: een echte zaterdag. Naarmate het
centrum nadert neemt het aantal
joggers af en vermoeide oude mannetjes
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Eind 2015 verscheen zijn boek
Filosofische wandelingen, besproken in iFilosofie #17.

TERUG IN DE TĲD ZONDER GOD
Kort na elkaar verschenen onlangs
twee interessante boeken over het
atheïsme: Het Atheïstisch Woordenboek van Paul Cliteur en Dirk
Verhofstadt, en Hemelbestormers
van Tim Whitmarsh. Ze verschillen
behoorlijk qua opzet en uitwerking,
maar bieden samen een aardige
staalkaart van zowel de Griekse en
Romeinse wortels van het atheïsme
als ook van de ontwikkeling door
de eeuwen heen.
Tekst: Rogier van der Wal
Hemelbestormers wordt op de achterflap
in kapitalen aangeprezen als ‘een provocerend en kleurrijk boek over de wortels
van seculiere waarden’. Whitmarsh biedt
een compleet en gedetailleerd overzicht
van de ontwikkeling vanaf het archaïsche
Griekenland tot aan de nieuwe wereldorde in Rome, op de overgang van pagane
naar christelijke oudheid.

Bij het Griekse veelgodendom is over het
algemeen geen sprake van religieuze
scherpslijperij, omdat er geen instantie
is die waakt over de orthodoxie. Dat
wordt pas anders met en na Constantijn,
al ontdoet Whitmarsh het beeld van de
uitgebreide christenvervolgingen ook
van al te sterke overdrijving: in de praktijk viel dat wel mee. De echte aardverschuiving is de verheffing van het christendom tot staatsgodsdienst.
In zijn ultrakorte voorwoord geeft Whitmarsh aan niet de bedoeling te hebben de
waarheid of onwaarheid van een atheïstisch standpunt aan te tonen. Dat maakt
hij in zijn boek ook waar, want hoewel
zijn sympathie voor de vrijdenkers duidelijk doorklinkt, kun je hem nergens op al
te stellige standpunten of ‘ongeloofsijver’
betrappen. In zestien hoofdstukken, voorzien van een uitvoerig notenapparaat met
ook voor Nederlandse lezers zeer adequate verwijzingen, ontstaat een genuanceerd

beeld van de hemelbestormers uit de titel.
Wat wel jammer is en de waarde van het
boek als naslagwerk beperkt: een index
van namen en onderwerpen ontbreekt.

De uitgebalanceerde schrijfstijl van Whitmarsh contrasteert opvallend met het sterke engagement dat Paul Cliteur en Dirk
Verhofstadt voor hun onderwerp aan de
dag leggen. Ze brengen een indrukwekkende hoeveelheid figuren en thema’s bijeen, steeds afgesloten met een beknopt
literatuurlijstje voor wie er meer over wil
lezen. Maar de lengte van de lemma’s is
nogal wisselend en dat geldt ook voor de
toon, die soms ineens overspringt van feitelijk op sterk gekleurd. Daarmee wordt
het boek als geheel nogal onevenwichtig.
Enkele voorbeelden: het lemma over de
Ammonieten, met hun wrede god Moloch, gaat na één pagina feiten over in nog
drieënhalve pagina fantasie: stel dat de
radicale Ammonieten in de 21e eeuw nog
zouden bestaan. In wat volgt valt moeiteloos de actualiteit te herkennen, maar het
is meer de toon van een pamflet dan van
een woordenboek. Iemand als Luther
moet het ontgelden vanwege zijn – inderdaad afkeurenswaardige – antisemitisme;
op één alinea na gaat het hele lemma daarover. En Karl Popper krijgt uitgebreid de
wind van voren omdat hij in 1989 weigerde de steunbetuiging voor Salman Rushdie te tekenen.

In de inleiding nemen de auteurs afstand
van het ‘mythisch denken’ en zetten kritisch wetenschappelijk denken op één lijn
met secularisme en atheïsme. Misschien
op zich niet onwaar maar wel te kort door
de bocht. Door de eeuwen heen is er door
de inquisitie, heksenverbrandingen en
kruistochten veel onnodig leed aangericht, maar je kunt niet zonder meer elke
gelovige daarvoor verantwoordelijk houden en dat proef je in dit boek toch wel
een beetje tussen de regels door. Dat, gevoegd bij een nogal slordige redactie die
te veel typfouten heeft laten staan, maakt
het lezen van dit woordenboek niet altijd
een genoegen.
Het woordenboek sluit af met Xenophanes (560-478 v. Chr.), die geldt als de eerste die kritiek leverde op de voorstelling
van goden als mensen: paarden zouden
hun goden immers als paarden voorstellen en runderen als runderen. Xenophanes komt ook bij Whitmarsh voor, net als
bijvoorbeeld Epicurus en Lucretius. Opvallend afwezig bij Cliteur en Verhofstadt
is Socrates, aan wie Whitmarsh (samen
met Plato) wel een apart hoofdstuk wijdt.
Toch kun je veel opsteken van Het Atheïstisch Woordenboek, want naast bekende

figuren als Galilei, Nietzsche en Ayaan
Hirsi Ali komen er ook minder bekende
atheïsten en stromingen voorbij.

Tim Whitmarsh, Hemelbestormers.
Ambo|Anthos, 2015.
Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt,
Het Atheïstisch Woordenboek.
Houtekiet, 2015.

MOREEL BERAAD IN OPMARS
Gemeten naar het aantal bezoekers (ruim 150) van het eerste congres van het Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON) in
de Veerensmederij in Amersfoort
en de kwaliteit van de workshops
is het moreel beraad springlevend. Het is misschien wel de
meest geaccepteerde en maatschappelijk relevante vorm van
praktische filosofie. Daar is de afgelopen jaren onder andere door
de afdeling Metamedica van het
VU medisch centrum ook alles
aan gedaan.
Tekst: Paul Troost
Al jaren doet Metamedica onderzoek
naar methoden om het bespreken van
ethische dilemma’s in zorginstellingen
te bevorderen en te perfectioneren.

Vooral in de gezondheidszorg is behoefte aan gespreksmethodieken bestemd
voor medisch personeel, maar ook voor
patiënten. Immers, nieuwe medische
technologieën brengen ethische dilemma’s met zich mee – denk aan euthanasie – en van geëmancipeerde burgers
wordt verwacht dat ze over hun behandeling mee beslissen.
Het onderzoek van VUmc heeft succes.
Verschillende medewerkers schreven
een proefschrift waarin aspecten van
moreel beraad wetenschappelijk onderzocht worden, en in een groeiend aantal
ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg leidt VUmc medewerkers op om gesprekken over ethische kwesties te begeleiden. Zelfs in
Noorwegen is VUmc actief.
Maar niet alleen bij VUmc wordt over
ethiek nagedacht. Twee jaar geleden pu-

bliceerde uitgeverij Boom In gesprek
blijven over goede zorg, overlegmethoden voor ethiek in de praktijk (eerder
besproken in iFilosofie #12).

In het boek, onder redactie van Hans
van Dartel en Bert Molenwijk, komen
verschillende methodieken aan de orde
die laten zien dat moreel beraad diverse benaderingen kent. Zo verschilt de
Nijmeegse methode, gebaseerd op de
hermeneutische reflectie en de normatieve argumentatie, van de dilemmamethode, waarin de waarden van de afzonderlijke gespreksdeelnemers worden
onderzocht, en van het socratisch beraad ontwikkeld door Hans Bolten en
Kristof van Rossem. Maar om welke
methodiek het ook gaat, het perspectief van de deelnemers en de dialoog
staan altijd centraal.
Ethiek op de werkvloer
Op het NEON-congres werd het Handboek Ethiekondersteuning aan Wouter
Bos aangeboden. Bos is tegenwoordig
bestuursvoorzitter van VUmc en is in
zijn huidige functie een warm bepleiter
van ethiek op de werkvloer. Hij neemt
zo mogelijk zelf deel aan de gesprekken
in zijn ziekenhuis. Dat in zijn vorige banen in de politiek de realpolitik dikwijls
de voorkeur boven de ethiek kreeg,

spreekt voor zich. Tot grote hilariteit
van zijn publiek had hij de nodige
voorbeelden. Zijn eigen rol daarin liet
hij gemakshalve onvermeld. Het handboek is samengesteld door participanten van NEON en bevat werkvormen,
praktische voorbeelden en tips voor
degenen die gesprekken begeleiden of
hun directie willen overhalen moreel

beraad nou eens eindelijk op de agenda te zetten.
Wie door het boek bladert, valt direct
op dat de zorgsector vooroploopt bij
de implementatie van moreel beraad.
De inleidingen op het congres werden
ook gehouden door deskundigen die
in die sector werken of nauw betrokken zijn bij het beleid. Vooral de politieke partijen schitterden door afwezigheid. De workshops werden ook verzorgd door mensen uit de zorgpraktijk. Ze lieten zien dat in de instellingen met uiteenlopende vormen van
ethiek geëxperimenteerd wordt. De
congresdeelnemers gaven duidelijk te
kennen dat ook in andere maatschappelijke sectoren ethiek veel meer aandacht verdient, temeer omdat de zorg
geen eiland in de samenleving vormt
en onlosmakelijk verbonden is met bijvoorbeeld de politiek. Voor NEON de
schone taak zich daarvoor in te zetten.
Laura Hartman, Froukje Weidema, Guy
Widdershoven en Bert Molewijk, Handboek ethiekondersteuning. Boom, 2016.

IN DE GEEST VAN HET SYMBOOL
Psychiater Damiaan Denys had de
cultstatus van Jacques Lacan niet
treffender kunnen verwoorden
toen hij in Zomergasten toegaf
'niets van de man te hebben begrepen' voor hij inzag dat het 'daar om
ging'. Met deze onbegrijpelijke Lacan rekent psychiater en filosoof
Antoine Mooij af. Terwijl hij uitlegt
waarom wij In de greep van de taal
zijn, biedt hij een inleiding met
praktisch oogmerk voor juristen,
psychologen en psychiaters ─ en
grote helderheid voor al wie Lacan
wil snappen maar moe is het aan
Žižek te vragen.
Tekst: Mark Leegsma
Tien jaar geleden zag ik op het Internationaal Filmfestival van Rotterdam
The Pervert's Guide to Cinema met

Slavoj Žižek. In de hem eigen watervalspraak, waar ik als een forel tegenin
trachtte te luisteren, werd ik gevangen
door een haakje met de naam 'Lacan'.
Van de man aan wie deze naam toebehoorde had ik nog nooit gehoord.
Maar uit het onvermoeibare spreken
van de Sloveen had ik al gauw opgemaakt dat deze Lacan een even zo onuitputtelijke bron van inzicht in de
moderne human condition moest zijn.
Dat was het begin van een serieuze fascinatie. Ik volgde colleges, nam deel
aan leesgroepen en ging de teksten
van de 'Meester' op eigen kracht te
lijf. Keer op keer beet ik er mijn tanden op stuk. Door schade en schande
leerde ik ermee leven dat mij geen directe toegang tot de lacaniaanse bron
was vergund. Die toegang zou afhangen van anderen.

Waarheid
Door gretig te lezen over Lacan kwam ik
erachter dat die anderen altijd bepaalde
anderen zijn. Žižeks Lacan is een ander
dan die van Marc de Kesel en geen van
beide is de Lacan. Sluipenderwijs werd ik
kritisch. Het lacaniaanse 'Woord', dat de
ideologische versluiering van de menselijke conditie altijd deel uitmaakt ván die
conditie, begon me de keel uit te hangen.
Was de gedachte dat één verhaal boven
alle andere verhalen uittorent om de waarheid over hun gebrek daaraan te verkondigen niet inconsistent? Als dat verhaal
waar is, dan is het onwaar; en is het onwaar, dan is het waar.
Volgens bepaalde anderen is dat juist de
dialectische pointe: alles slaat om in zijn
tegendeel. Maar is Lacan dan slechts een
masker van Marx en die op zijn beurt van
Hegel ─ en allen tezamen het poppenen-

semble van buikspreker Žižek? Ik ontwaakte uit een dogmatisch dutje van een
paar jaar, wreef de slaap uit mijn ogen en
vroeg me af wat een waarheid is waar je
niet wijzer van wordt. Die (tijdelijke) overwinning, van de denker op de gelovige,
was formatief.
Symbolisering
Ook Antoine Mooij geeft in In de greep
van de taal een eigen interpretatie van Lacan. Strikt genomen gaat Mooij's boek
niet alleen over Lacan. Het beoogt, door
Lacan te koppelen aan en contrasteren
met de neokantiaan Ernst Cassirer, een
algemene filosofie van de symbolisering.
Het centrale idee daarvan is grofweg dat
de toegang van mensen tot de werkelijkheid, inclusief die 'van zichzelf', niet direct
maar altijd door taal bemiddeld is. Daarom zijn we, aldus Mooij, in de greep van
de taal. Tegelijk berust taal altijd op een
sociale gemeenschap en, uiteindelijk,
haar individuele leden. Voor zover dat de
greep zelf tot iets symbolisch maakt, kan
het individu kritisch afstand nemen van
de taal, door op de meerzinnigheid van
haar symbolen te reflecteren. Zo is het in

staat 'eigen' banden met zichzelf, de wereld en anderen aan te knopen.

Hoewel Cassirer en Lacan allebei denkers
van de symbolisering zijn, verschillen zij
ook op cruciale punten. Om te beginnen

ten aanzien van de status van woorden.
Cassirer en Lacan zijn het erover eens dat
woorden wezenlijk naar andere woorden
verwijzen. Oneens zijn ze het over de implicaties van dat idee voor het woord als
zelfstandige betekenisdrager. Waar Cassirer elk woord nog een eigen betekenisvolle kern toekent, is dat voor Lacan een gepasseerd station. Voor hem zijn woorden
betekenisloze 'betekenaars', die puur en
alleen door hun uiterlijke verschillen een
'betekenis-effect' genereren.
De status van het woord hangt nauw samen met epistemologische overwegingen
omtrent waarheid. Waar de neokantiaan
Cassirer een ideaal 'einde' van de symbolisering anticipeert waarin elk woord zijn
ware verwijzing zal hebben gevonden, is
een dergelijk definitief geheel voor Lacan
uit den boze. Toch is waarheid, in tegenstelling tot wat de standaard postmoderne lezing suggereert, bij Lacan niet verdwenen, suggereert Mooij. Integendeel,
de waarheid van het gebrek aan waarheid
in de taal is dat die geen ware gemeenschap van taalgebruikers voor kan schrijven. Het zijn uiteindelijk individuele taal-

De toegang van mensen tot de werkelijkheid,
ook die 'van zichzelf', is niet direct maar
door taal bemiddeld

gebruikers en hun praktijken op wier
schouders het gemeenschappelijke 'taaleffect' leunt en niet andersom. De waarheid is dan ook dat het individu van alle
andere kan en mag verschillen. Door te
verschillen neemt eenieder een afstand
van 'de' taal die nadrukkelijk de zijne is.
Overigens is Mooij wel zo genuanceerd
om daaraan de cruciale voetnoot toe te
voegen dat ook deze waarheid slechts
symbolisch is.
Het contrasteren van Lacan en Cassirer
verschaft Mooij de nodige afstand tot beiden. Vooral met betrekking tot Lacan
werpt dat zijn vruchten af. In plaats van
te dicht op diens letter te kruipen, kan
Mooij met lossere hand, in zijn geest,
schrijven. Die afstand resulteert in een
helderder en nuchterder inleiding tot Lacan dan die van vele bepaalde anderen.

Maar let wel: het blijft een inleiding tot...,
net zoals elk taalsymbool een toegang
tot... is, en niet de zaak zelf, c.q. Lacan.
Praktijk
Rest de vraag waarom iemand die niet in
de greep van The Pervert's Guide to Cinema verkeert überhaupt aan Lacan zou beginnen. Daarop geeft In de greep van de
taal niet één, maar zelfs twee antwoorden. In de eerste plaats ontwikkelt het
werk, zoals gezegd, een filosofie van de
symbolisering. Wie geïnteresseerd is in de
filosofie van subjectiviteit, taal en cultuur
zal een rijk studieboek vinden, waarbij
enige kennis van Kant en Heidegger overigens geen kwaad kan.
Geheel volgens het idee dat er buiten de
praktijk geen taal bestaat, zoekt Mooij
ook naar de praktische toepassing van

Lacans theorie. Die vindt hij aan de ene
kant in recht en rechtspraak, waar het
onderscheid tussen de formele, symbolische realiteit van de wet en de gewone
werkelijkheid cruciaal is. Aan de andere
kant vindt hij die in een beschrijvende
psychopathologie. Vergeleken bij de overdaad aan diagnostische labels in de nieuwe DSM-5 stelt die een even splijtende
als informatieve vereenvoudiging van
psychische stoornissen voor. Daarom is
het ook voor juristen, (klinisch) psychologen en psychiaters de moeite waard de
filosofische uitdaging die In de greep
van de taal toch wel is aan te gaan.
Tot slot zou ik tegen alle lezers die iets
van mijn persoonlijke omzwervingen herkennen willen zeggen dat deze uitgave ter
ere van het eerste jubileum van uitgeverij
Sjibbolet tien jaar geleden op het Filmfestival uitgedeeld had moeten worden. Met
als enige bedenking dat ik dan waarschijnlijk in de greep van Mooij in plaats van
die van Žižek terecht was gekomen...!
Antoine Mooij, In de greep van de taal.
Sjibbolet, 2015.

SIGNALEMENT
Michael Puett en Christine
Gross-Loh, De weg
>> Volgens Michael Puett, Harvards populairste docent, betekent ‘het goede leven’ niet een groots programma of doel
uitvoeren, maar een weg bewandelen. In
De weg put hij hiervoor uit het werk van
grote Chinese filosofen als Confucius en
Lao Tse. Door de
waarde die zij aan
kleine gebaren, rituelen en goede gewoontes hechten, bieden
zij een totaal ander
wereldbeeld dan westerse denkers of boeddhistische leraren. Aan de hand van
voorbeelden uit het alledaagse leven legt
Puett de denkbeelden van deze oude Chinese filosofen uit. Die inspireren tot kleine, haalbare veranderingen in onze manier van werken, opvoeden, politiek bedrijven en relaties aangaan, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor onszelf
en de wereld.

Rüdiger Safranski, Tijd
>> Met onze moderne communicatiemiddelen lijken we de tijd naar onze
hand te kunnen zetten. We kunnen van
elk moment nu maken. Maar daarmee
offeren we ook iets op, iets wezenlijks:
het hoort tijd te kosten om een ervaring
te verwerken en als
die tijd er niet is,
wordt de ervaring
steeds minder waard.
Rüdiger Safranski
houdt in Tijd een filosofisch pleidooi voor
aandacht en bezinning. Hoewel de tijdbeleving van de religie
– die tot in de eeuwigheid doorgaat –
voor veel mensen niet meer is weggelegd, betekent dat niet dat we de tijd
door onze vingers moeten laten glippen.
Virtuoos en met grote kennis van filosofie en literatuur laat Safranski zien dat
dit klassieke thema met de dag relevanter wordt.

Wilhelm Schmid, Sex-Out
>> ‘Seks is leuk!’ Steeds meer mensen –
zowel jong als oud – weten niet wat ze
aan moeten met deze herhaalde bezweringsformule, omdat seks voor hen juist
een probleem vormt. De Duitse bestsellerauteur Wilhelm Schmid geeft dat probleem, waar weinigen over durven te
spreken, een naam:
sex-out. Wat betekent zo’n pauze voor
je relatie of je liefdesleven? Schmid
laat zien dat de kwestie niet nieuw is,
maar zich al toonde
in de moderne kunst van de afgelopen
eeuw. Op talloze schilderijen tref je de
ene partner radeloos op de bedrand
aan, terwijl de andere het hoofd onder
het kussen verbergt. Kan een door seks
bezeten tijdperk tegelijkertijd vol zijn
van lusteloosheid? Sex-out helpt je om
je weer op andere dingen te kunnen richten en niet tot radeloosheid te vervallen
omdat er even geen seks meer is.

ISVW AGENDA
Juli
11-15
13-17
18-22
20-24
20-24
25-29
27-31
27-31

Vrijheid en onvrijheid. Met dr. Jan Keij.
Moderne bildung. Met prof. dr. Joep Dohmen
Oosterse en westerse levenskunst. Met Jan Flameling, Michel Dijkstra en Jac Rongen.
Moderne levenskunsten. Met Dick Kleinlugtenbelt.
Sokratisch gesprek. Met Loes de Jong en Sandra Aerts.
Vrij zijn en inspiratie. Met Rogier Huffnagel.
Op zoek naar een nieuw individualisme. Met dr. Jan Hendrik Bakker
Ouder en wijzer (worden)? Met Dries Boele.

Augustus
3-7
Humor. Met prof. dr. Frans Jacobs.
3-7
Westerse Mystiek. Met Joyce Pijnenburg.
8-12
The best of... Met dr. Albert van der Schoot en Gerard van der Leeuw.
10-14
Passies en het brein. Met dr. Miriam van Reijen.
17-21
De kunst van anders denken. Met dr. Karim Benammar.
17-21
Het verhaal dat blijft. Met Dorine Bauduin en Diet Verschoor.
22-26
Zenweek. Met dr. Michel Dijkstra.
22-26
Uit je dak! Met dr. Laurens ten Kate en Wouter Kusters.
24-28
Mens zijn. Wat is dat? Met prof. dr. Henk Procee.
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In 2016 viert de Internationale School
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