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Met Laurens ten Kate vreemd en vrij de markt voorbij
Het ongrijpbare fenomeen tijd volgens Rüdiger Safranski
Jannah Loontjens doorbreekt de routine die ‘vakantie’ heet

REDACTIONEEL GODSDIENSTLES
Boom, roos, vis, vuur, mus, Pim: de eerste
woorden die ik leerde lezen en schrijven in
groep 3. Wat ik ook nog goed weet is hoe ik,
zo rond de tijd dat ik aan ‘mus’ of ‘Pim’ toe
was, atheïst werd.
Op openbare basisscholen in de jaren
tachtig konden kinderen – lees: hun ouders –
ervoor kiezen naast het leren lezen, schrijven,
rekenen en tekenen ofwel humanistisch vormingsonderwijs, ofwel godsdienstles te volgen.
Mijn ouders kozen voor mij het HVO, maar humanistenkinderen mochten best een keer in het
andere klasje komen kijken, en dat wilde ik wel.
Ik vond het die middag maar wat spannend. Er druppelden kinderen uit hogere klassen binnen, gevolgd door een strenge, oudere
juffrouw. Op enig moment las de juf een Bijbelverhaal voor, welk kan ik me niet herinneren.
Ook weet ik niet meer wat er de aanleiding van
was dat ik mijn vinger opstak. Wel weet ik nog
heel goed dat ik de beurt kreeg en mijn oprechte verwarring haar weg vond naar de vraag:
‘maar God bestaat toch helemaal niet?’
Die vraag vond de juf niet leuk, getuige
het feit dat ze me de klas uitstuurde en gebood ‘mijn mond te gaan wassen’. Niet minder verward dan voor de vraag snapte het jongetje van vijf wel dat er iets heel erg mis was.

Lijkbleek en met een knoop in mijn maag zal
ik de klas uit zijn gesijpeld.
Om de hoek waren de wc’s. Ik keek op en
neer tussen de spiegel boven de wastafel – had
ik gehuild? – en het stuk zeep dat er lag. Na een
korte aarzeling pakte ik de zeep, stak ik mijn
tong uit en begon ik naar beste kunnen mijn
mond te wassen. Ik hoopte dat ik het goed
deed, want eigenlijk had ik geen flauw idee wat
de juf bedoelde. Ik heb het haar ook niet meer
gevraagd. De les die ik had geleerd was immers
dat ik vragen stellen tijdens de godsdienstles
maar beter kon laten.
Van de lessen HVO staan me zulke beelden niet op het netvlies gebrand, want die waren gewoon leuk. Spelenderwijs leerden we elkaar vragen te stellen, en vragenderwijs leerden we dat alle mensen zowel overeenkomen
als verschillen. De vraag of God wel of niet bestaat is van groep 3 tot en met groep 8 niet één
keer ter sprake gekomen.
Met zijn essay De vreemde vrijheid brengt Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Humanisme en Vrijzinnige Religiositeit aan de Universiteit voor Humanistiek, me mijn verwarring
weer in herinnering. Ook al weet ik vandaag
hoezeer humanisme en bijgevolg atheïsme histo-

risch wortelen in het christendom – de briljante
ideeëngeschiedenis Inventing the Individual
van Larry Siedentopf sméékt om een Nederlandse vertaling! –, de neiging om mijn vinger op te
steken is er nog steeds. Het is niet om mijn
gram te halen dat ik dit zeg, maar moeilijke vragen – naar mens, heelal en God – mogen gesteld worden. We kunnen wellicht niet anders.
Zulks is, stelt Ten Kate, nu eenmaal de ‘vraagzinnigheid’ van de human condition.
In ons maartnummer bespraken we Roaring Nineties, de filosofische memoires van
nog zo’n kind dat regelmatig haar vinger opstak: filosoof, romancier en dichter Jannah
Loontjens. Het doet de redactie enorm veel
plezier dat zij in dit nummer haar debuut
wilde maken als columnist voor iFilosofie,
en wel met een bespiegeling die het, nu de
vakantie velen van u nog vers in het geheugen zal liggen, aan actualiteit niet ontbreekt. Namens een in de ‘vacante tijd’ uitgeruste redactie wens ik u met het lezen
van Jannah’s column minstens zo veel plezier als ze ons gedaan heeft – en met de rest
van het nummer niet minder.
Mark Leegsma, hoofdredacteur
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In haar eerste column voor iFilosofie reflecteert Jannah Loontjens op
de lege tijd die vakantie heet

DE VRIJHEIDSPOLITIE VOORBIJ

Laurens ten Kate bepleit een
vreemde vrijheid als kritisch
tegenwicht voor de vrije markt

TIJD VOOR TIJD

Filosofisch meesterverzamelaar
Rüdiger Safranski tracht het
onvangbare pur sang te vangen

En verder: (BE)RUSTEN IN RUSTELOOSHEID Ignaas Devisch zwemt in naam van de gedreven mens
tegen de onthaastingstrend in;

UITGELICHTE OPLEIDING

Docenten Jan Flameling en Laurens ten

Kate reizen door de klassieke en moderne filosofie van leven voor, met en na de dood;
Een greep uit de nieuwste filosofieboeken; ISVW Agenda en colofon.

SIGNALEMENT

DE VRIJHEIDSPOLITIE VOORBĲ
We mogen graag denken dat we
het tijdperk van ideologische
strijd achter ons hebben gelaten.
Juist waar het ons begrip van vrijheid betreft, lijkt echter de ideologie van de vrije markt, ironisch genoeg, geen concurrentie te duchten te hebben. In De vreemde vrijheid bespeurt Laurens ten Kate
niettemin een vrijheid aan gene
zijde van elke ideologische invulling die precies daarom kan dienen als kritisch standpunt.
Tekst & video: Mark Leegsma
In 1954 spreekt Albert Camus op uitnodiging van de jubilerende Vereniging
van Haagse Boekhandels over ‘de kunstenaar en zijn tijd’. In deze lang verloren gewaande lezing vraagt de latere

winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur zich af ‘hoe de vreemde vrijheid
van het scheppen mogelijk kan blijven
tussen de politiekorpsen van zo veel ide-

ologieën’. Die vraag is navrant als je bedenkt dat elk van die korpsen in dienst
staat van een bepaalde, ideologisch eigen vrijheid: de vrijheid van uitbuiting

Omdat ‘de mens de vraag naar de mens’ is
verkeren we in een situatie van ‘vraagzinnigheid’

voor socialisten, de vrijheid om te ondernemen voor kapitalisten, de vrijheid om
je eigen bestaan in een historisch-politiek proces zin te geven voor existentialisten. Deze ideologisch getinte vrijheden, hun eventuele en hun feitelijke gewelddadige handhaving kan Camus afbakenen, omdat hij het standpunt van
een daarvan onderscheiden, ‘vreemde
vrijheid’ inneemt.
Wat is dan deze vreemde vrijheid?
Volgens Laurens ten Kate, pas benoemd
tot bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit
voor Humanistiek Utrecht, is deze vraag
62 jaar na dato nog immer actueel. Het
tijdperk van ideologische machtsblokken
mag namelijk wel achter ons liggen, maar
dat betekent geenszins dat vrijheid anno
2016 minder ideologisch gekleurd is. Dat
we ondernemers van ons eigen bestaan
heten te zijn valt, zo stelt Ten Kate, im-

mers niet los te zien van het neoliberale
idee dat behalve de markt in engere zin
alle terreinen des levens tot de vrije markt
behoren. Willen we ons daar kritisch toe
verhouden, dan hebben we een standpunt
nodig van waaruit die kritische blik mogelijk is. Dat brengt Ten Kate ertoe de vraag
naar de vreemde vrijheid te stellen.
Deze vrijheid vindt haar oorsprong
in het gegeven dat de zin van het menselijk bestaan niet meer is gegeven. Omdat ‘de mens de vraag naar de mens’ is
verkeren we in een situatie van ‘vraagzinnigheid’, waarin we veroordeeld zijn
tot de vrijheid zelf zin te scheppen. Volgens Ten Kate is deze ‘vrijzinnige conditie’, eerder dan een verschijnsel van vandaag of gisteren, al minstens twee-enhalf millennium in de maak. In de periode van 800 tot 200 voor onze jaartelling zou zich namelijk, met Lao Tse en
Confucius, Gautama Siddhartha de
Boeddha, de Hebreeuwse profeten en

de Griekse filosofen, een enorme omwenteling in geest en cultuur hebben
voltrokken. Deze door de Duitse existentiefilosoof Karl Jaspers als ‘spiltijd’ aangeduide wending markeert het moment
waarop de mens zich in almaar toenemende mate af zou hebben gekeerd van
elk vanzelfsprekend, natuurlijk gegeven, juist om middels de techniek van
de natuur te nemen wat niet is gegeven.
Dit zou het tijdperk van menselijke
schepping hebben ingeluid waarin wij
vandaag nog altijd leven.
De scheppende daad bij uitstek betreft het scheppen van werelden – denkbeeldige betekenisnetwerken of social
imaginaries, zoals Ten Kate ze noemt.
Het bijzondere aan zulke imaginaries is
dat er sprake is van scheppend tweerichtingsverkeer: terwijl mensen hun werelden ‘verzinnen’, is het des werelds om altijd al de mogelijke rollen die hun verzinners erin kunnen innemen te bepalen.
En juist doordat werelden ons bepaalde
rollen verschaffen, wordt onze persoonlijke identiteit, ons zelf, op haar beurt door
die werelden geschapen. De implicatie
hiervan is dat, zolang we in onze wereld-

scheppende daad opgaan, we géén rol in
de wereld spelen en onszelf zogezegd
vreemd zijn. Dat zelfverlies, concludeert
Ten Kate, is wat het vreemde van Camus’
scheppende vrijheid behelst.
Aangezien het zelfverlies in de
scheppende vrijheid een onthechting
van dit of dat bepaalde sociale-rollenspel
met zich meebrengt, markeert het tevens
de overschrijding van de met deze of gene social imaginary gegeven morele
speelruimte en de daardoor ingekaderde, ‘serviele’ vrijheden – zeg maar de ideologisch gekleurde vrijheden. Voor zover
ze ‘voorbij goed en kwaad’ is, heet de
scheppende vrijheid daarom ‘soeverein’.
Dit aan Georges Bataille ontleende idee
van overschrijding geeft Ten Kate tot slot
het middel in handen om de vreemde
vrijheid te nuanceren: juist in het onophoudelijk schommelen tussen het soeverein beginnen van een nieuwe wereld en
het altijd alweer opgenomen zijn in de
wereld bestaat de vreemde vrijheid van
de mens. Op de onthechting volgt onvermijdelijk de thuiskomst.
Daarmee lijkt de zoektocht naar vreemde vrijheid als kritisch standpunt tegenover de ideologische vrijheidspolitie ten

einde. Ten Kate gaat echter een stap verder door de dynamiek van zelfverlies en
wederopname met het Christusverhaal
in verband te brengen. In het licht van
de vreemde vrijheid kan die stap niet
zonder kritiek blijven. Als de beschreven dynamiek van onthechting en thuiskomst namelijk als structuurvoorwaarde aan elke mogelijke schepping van
imaginaries voorafgaat, dan is ze van

een principiëel andere orde dan feitelijk
bestaande imaginaries, zoals het Christusverhaal. Een aanverwant probleem
sluipt in het beroep dat Ten Kate doet
op Jaspers’ spiltijd om de vrijzinnige
conditie te gronden: want waarom zouden de aangehaalde historische ‘feiten’
zelf geen historiseringen van een bepaalde imaginary zijn?
Toch kan een kritische noot als deze alleen worden geformuleerd door iemand die de vruchten plukt van het
werk dat Ten Kate in dit essay verzet.
Want laten we eerlijk zijn: in dit boekje
van krap zeventig bladzijden weet hij
lastige kwesties aan te kaarten en helder uiteen te zetten. Bovenstaande kritische bedenkingen bij de – weliswaar
vrijzinnig – christelijke zinspeling van
Ten Kates betoog doen daar weinig aan
af. Als dit werkje zich ergens toe leent,
dan is het namelijk wel het te lezen vanuit een standpunt voorbij welke vrijheidspolitie dan ook.

Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid.
Sjibbolet, 2016.

COLUMN VACANT
Voor een korte vakantie ben ik in
Gerona, een Spaans stadje ten
noorden van Barcelona. Lopend
door de oude stadskern, langs terrassen vol toeristen, heb ik het gevoel er al eerder te zijn geweest.
Soms doet het me aan Florence
denken, dan aan La Châtre, dan
aan Brussel. Of eigenlijk aan alle
drie tegelijkertijd. Natuurlijk zijn
er verschillen – in façades, keien,
tegeltjes – maar de massa toeristen
geeft de dingen een eenvormigheid
waardoor alle steden op elkaar
gaan lijken. Gezinnen in korte broeken, ijsjes, bier, de straatmuzikanten en de winkelketens die overal
dezelfde zijn; toerisme is een homogeniserend virus dat zich over de
gehele wereld verspreidt.
Tekst: Jannah Loontjens

Nooit eerder in de geschiedenis werd
er zoveel gereisd, ononderbroken stromen van mensen bewegen zich over
het aardoppervlak. Het is een teken
van florerend kapitalisme, we hebben
geld, tijd en vervoersmiddelen. Maar
toch vraag ik me af: waar komt dit verlangen om te reizen vandaan? Etymologisch onderzoek laat zien dat ‘rese’
en ‘rit’ vroeger woorden waren die
werden gebruikt om krijgstochten en
militaire expedities mee aan te duiden. En als je kijkt naar het Engelse
‘to travel’ zie je dat het werd gebruikt
in de betekenis van ‘to toil, labour’
(travail – werken). Als je evenwel de
etymologie van vakantie opzoekt,
blijkt de betekenis hiervan vrijwel tegengesteld – vakantie was de tijd zonder rechtzittingen of oorlog, de tijd
waarin niet werd gewerkt of geoor-

deeld, een lege tijd (vacant). Als je de
twee betekenissen samenbrengt, zou
je kunnen zeggen dat we reizen om
toe te werken naar leegte.

Volgens Heidegger waren vakanties
de dagen waarin je uit je gewone ritme werd gehaald en de kans kreeg
het alledaagse vanuit een ander licht
te zien. Het is een mooi idee dat je
afreist en terugkomt met een ander
perspectief op wat je gewend was,
maar gebeurt dit ook werkelijk? Het
is beslist zo dat de toerist weg wil
van het bekende en gewone. Hij wil
weg van routine en betaalt voor ‘lege’ tijd. Waar dat ‘weg zijn’ zich afspeelt, maakt niet zoveel uit, als hij
maar weg is. Deze onderbreking in
het ‘gewone’ is zo langzamerhand
echter ook routineus geworden; va-

kantie is de gewone onderbreking in
het gewone geworden.
Als ik mensen uit Gerona spreek, zeggen ze toeristen te verwelkomen, ze
verdienen geld aan hen! Maar tegelijkertijd klagen ze ook over hoe troepen
doelloze consumenten het karakter
van hun stad uithollen; hoe de kleine
lokale winkeltjes verdwijnen om
plaats te maken voor ijssalons, terrassen en souvenirzaken die houten puzzels en geborduurde portemonneetjes
verkopen, die ook in Italië en Frankrijk verkocht worden. Vrije tijd en
welvaart hebben niet enkel positieve
gevolgen. Kuddes homo sapiens sjokken door de straatjes, al likkend aan
ijsjes, starend naar souvenirs, koelen
de ingewanden met liters bier, vullen
zich met pizza’s en nemen vervolgens
het vliegtuig terug naar huis. Voor
plaatsen als Gerona is er geen weg terug naar huis, geen uitzicht op een verfriste blik waarmee het gewone vanuit
een nieuw perspectief gezien kan worden. Het gewone is hier voor altijd veranderd, uitgehold, vacant.

Jannah Loontjens (1974) is naast dichter en romancier ook filosoof en
columnist. Ze studeerde aan de New School te New York bij Jacques Derrida. Over deze en andere ervaringen schreef ze een filosofische mémoire, Roaring nineties. De komende tijd zal zij in iFilosofie enige van
haar reflecties delen.

TIJD VOOR TIJD
Na de voltooiing van zijn biografie
van Goethe in 2013 verzuchtte
Safranski in een interview dat hij
even niets meer te schrijven wist.
Vijfentwintig jaren vol filosofische
werken en schitterende denkersbiografieën, met bijvoorbeeld Schopenhauer, Schiller of Heidegger als
onderwerp, hadden zijn schrijfbronnen even opgedroogd. Maar,
zie daar, zijn pen kreeg hem toch
weer in de klauwen, want een jaar
of twee later lag Safranski’s volgende boek in de winkel: Zeit. Was sie
mit uns macht und was wir aus
ihr machen, sinds kort in het Nederlands verkrijgbaar als Tijd. Hoe
tijd en mens elkaar beïnvloeden.
Tekst: Florian Jacobs
Nu mag Safranski wel zo gelauwerd
zijn als biograaf en verteller over filoso-

fie, als hij zelf aan het filosoferen slaat
zijn de critici minder enthousiast. Ik
heb hier een kleine theorie over. Stel
nu dat je binnen de filosofie kunt spreken van ‘jagers’ en ‘verzamelaars’. Verzamelaars slurpen informatie op, slepen alle filosofie die ze maar te pakken
krijgen hun holletje in, leggen overal
verbanden en weten een filosofie helder analyserend uitgeplozen en wel
voor het voorlicht te brengen. Dit zijn
de geboren leraren, vertellers bij uitstek voor wie de geschiedenis van de
filosofie een open boek is dat zij wat
graag voorlezen aan wie maar wil luisteren. Sartre was een groot verzamelaar.
Jagers weten ook heel aardig hun
weg in het bos van de filosofie, maar in
tegenstelling tot verzamelaars speuren
zij niet naar een overzicht van het bekende groen; zij willen de ontdekking van
het onbekende pad dat zich naar de verte
slingert. De verzamelaar wil de kaart per-

fectioneren, de jager vindt de kaart niet
groot genoeg. Soms dondert er zelfs eentje van de kaart af in zijn drang naar onontgonnen gedachtegoed – denk aan
Nietzsche. Verzamelaars staan in het centrum van de filosofische aandacht, jagers
zijn meer op zichzelf. Wittgenstein was
een jager van de buitencategorie.
Dit jager-verzamelaaronderscheid is
bepaald niet absoluut. Geen enkele filosoof is helemaal jager of helemaal verzamelaar: het verschil is bovenal gradueel
op te vatten. Een filosoof is wel meer jager
dan verzamelaar, of andersom. Nu denk
ik wel dat de meeste klassiek geworden filosofen jagers waren, hetgeen goed te begrijpen is. Taal verandert en uitleg van filosofie past zich aan aan de taal van de tijd.
Iedere nieuwe generatie heeft een nieuwe
geschiedenis van de filosofie nodig en verzamelaars wisselen elkaar af in het centrum van de publieksfilosofie. Gedachten
verouderen minder snel en zeker de origi-

nele gedachte heeft de neiging de tijd te
weerstaan. Plato blijft vreemd actueel
(mits vertaald naar een modern taalgebruik!), ook omdat hij joeg naar nieuwe
formuleringen van bekende fenomenen.
Van het Symposion steekt vrijwel iedere
beginnende filosoof wel wat op, omdat
hier een filosoof het fenomeen van de liefde bij de horens vat en het laat uitdijen tot
zelden gedachte proporties.
Daarnaast zijn er overigens ook filosofen die zowel het jagers- als het verzamelaarsbestaan vrijwel wisten te perfectioneren. Kant schijnt ook een briljant
verteller te zijn geweest en als origineel
denker is hij knap lastig terzijde te schuiven. Maar die combinatie is een hoogst
zeldzame en de gewone sterveling die
zich in de filosofie begeeft, doet er goed
aan zich er enigszins van te vergewissen
tot welke categorie hij zich het meest
aangetrokken voelt. Een duidelijke jager
die aan het verzamelen slaat of een onmiskenbare verzamelaar die zich op het
donkere pad waagt, levert in ieder geval
zelden iets moois op en ik verdenk aardig wat filosofen ervan dat zij zich iets te
ver van hun leest begeven.
Welnu, Safranski is een groot verzamelaar, misschien wel de grootste bin-

nen de huidige filosofie. Jagen ligt hem
alleen niet zo. Zijn analyses van analyses zijn ongeëvenaard – heeft u moeite
met Heidegger, lees dan Safranski over
Heidegger – in zijn eigen analyses lijkt
het hem evenwel te ontbreken aan de
houvast van de bekende weg. Dit heeft
tot gevolg dat hij toch op zoek gaat naar
die bekende weg, wat resulteert in een
amalgaam van pogingen tot originaliteit

die al te vaak overgaan in een verzameling van citaten en andere kapstokken.
Eerlijk gezegd is dat wat in Zeit gebeurt. Wie kent er niet het citaat van
Augustinus, die in zijn Bekentenissen
weeklaagt dat hij weet wat de tijd is als
niemand hem ernaar vraagt, terwijl hij
een vragende het antwoord schuldig
moet blijven? Safranski haalt het al op
de eerste bladzijde van zijn boek aan.
Het boek blijft voortgaan in deze teneur: het bekende wordt aangenaam gerangschikt. Is dat een probleem? Nee,
eigenlijk niet. Safranski is het eens met
Augustinus, laat de tijd an sich links liggen en kiest voor de omweg van het behandelen van verschillende vormen
van tijd. In tien hoofdstukken van behapbare lengte (precies een treinreis
lang – ideaal dus) bespreekt hij achtereenvolgens verveling, begintijd, zorgende tijd, de tijd van de maatschappij, de
tijd van de economie, de tijd van het leven, van de wereld, van het universum
en van jezelf, tot en met het spel met de
tijd, vervullende tijd en de eeuwigheid
als gepaste uitsmijter.
Ieder hoofdstuk opent een nieuw perspectief op een bepaald tijdsaspect met be-

Taal verandert en uitleg van filosofie
past zich aan aan de taal van de tijd.

hulp van literaire, filosofische en actuele
inzichten. Wel is het zo dat de inzichten
die niet door citaten worden omlijst veel
lijken op bekende filosofieën: bij het
hoofdstuk over zorgende tijd is het bijvoorbeeld alsof Heidegger zelf Safranski
de tekst heeft gedicteerd. ‘Diese intentionale spanning, die sich auf ein Nochnicht oder Nicht-mehr richtet, erleben
wir als - Zeit’ (p. 64) is een voorbeeld van
een wel heel heideggeriaanse zin.
De originele analyse steekt soms
wel de kop op, vooral als Safranski zich
opwindt. In het hoofdstuk over de tijd
van de maatschappij maakt Safranski
een treffende analyse van de eenentwintigste-eeuwse mens die door een nimmer
aflatende mediastroom raakt afgestompt. Deze analyse volgt een karakteristieke lijn. Safranski begint met een citaat van Goethe en gebruikt dit om een
lijn uit te spinnen die de vinger op de zere plek legt: handelingen komen voort
uit prikkels (‘Reize’). De mens heeft te
maken met een reikwijdte van zijn prik-

kels en een reikwijdte van zijn handelingen. Bij de holbewoner lagen deze reikwijdten nog vrijwel op elkaar: hij ondervond een prikkel en kon handelend reageren op de oorzaak van die prikkel. Beer:
wegwezen; bes: opsmikkelen; regen:
schuilen; dorst: op naar de rivier. Tegenwoordig is de prikkelreikwijdte kolossaal
gestegen (die beslaat zowat de hele wereld) en de handelreikwijdte niet evenredig mee gegroeid. Het gevolg is, wederom in de woorden van Goethe, verstrooiing: ‘Man gerät in einen stets erregungsbereiten Zustand, konsumiert begierig
das Trommelfeuer von Sensationen, wird
latent hysterisch und panikbereit.’ (p.
101) Zie hier het probleem van de huidige tijd, zegt Safranski, het ethische gemoed van de mens kan zo veel prikkels
niet aan en zijn gevoel voor ethische urgentie raakt verdrongen door een belevenis van de wereld als theater. De oorlog
in Syrië is intussen eerder een nare film
dan een belevenis die ons moreel raakt,
dus kijken we er liever niet naar.

Zo is Zeit bij vlagen een maatschappijkritisch boek, een boek dat wakker schudt.
Safranski schildert zelfs, met een smeuïge metafoor van Schopenhauer aan zijn
zij, het einde van de mensheid. Dit, in
combinatie met de eruditie van Safranski
(het is alsof een boekenkast van Duitse
denkers over de lezer wordt uitgestort –
een steeds weer louterende ervaring) en
de heldere uitleg van visies op tijd maken
het boek een fijne leeservaring. Soms
sprankelt een nog onbekend citaat in de
grote kennis, bijvoorbeeld waar componist Alois Zimmermann muziek definieert als ‘geordnete Zeit’ (p. 224). Dat zijn
de gedachten om over door te denken.
Maar schrik niet van de gedachte dat u
veel inhoud eerder elders hebt gelezen;
die gedachte is juist.

Rüdiger Safranski, Tijd. Hoe tijd en
mens elkaar beïnvloeden.
atlas contact, 2016.

(BE)RUSTEN IN RUSTELOOSHEID
Zelfontplooiing is het hedendaagse sleutelwoord voor een zinvol leven. Zowel in werk als vrije tijd
zijn we er druk mee bezig. Te
druk, want oververmoeidheid
speelt ons parten en niets doen
lukt niet. Reden voor Ignaas Devisch om het spanningsveld tussen
rusteloosheid en verveling te onderzoeken. In Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven concludeert hij dat dit eeuwenoude dilemma onoplosbaar is omdat verlangen naar een beter leven de
mens voortdrijft. Deze passie
maakt rusteloos én creatief, beide
nodig voor een zinvol beleefd leven.
Tekst: Marieke Veen

Sinds de vroegmoderne samenleving
hunkert de mens naar rijkdom en vooruitgang. Die hunkering veroorzaakt rusteloosheid én verlangen naar rust, twee
keerzijden van dezelfde medaille. Volgens Ignaas Devisch, hoogleraar ethiek
en (medische) filosofie, is ons onvermogen om niets te doen terwijl we tegelijkertijd klagen over drukte en oververmoeidheid debet aan rusteloosheid. Waarom
slagen we er niet in niets te doen? Ontevredenheid met het leven is een belangrijke oorzaak. Gedreven door passie, creativiteit en verlangen leiden we een mateloos leven met oververmoeidheid als gevolg. We willen ons ontwikkelen, belangrijk zijn en kunnen daardoor niet stilzitten. Maar Devisch vraagt zich af of rusteloosheid problematisch is of juist leidt
tot een interessant en creatief leven.

Versnelling, secularisatie en
individualisering
Een verklaring voor onze worsteling
met zowel de drang naar voren als met
oververmoeidheid vindt Devisch in secularisatie, versnelling en individualisering. Terwijl vroeger Kerk en Bijbel houvast boden en we als godvruchtige mensen leefden met uitzicht op een hemels
hiernamaals, zijn we na het verlies van
dit geloof aangewezen op onszelf bij het
geven van betekenis aan ons leven. In
het besef van onze sterfelijkheid en beperkte levenstijd willen we alles uit dit
ene leven halen. Elke keuze impliceert
echter talloze niet-gemaakte keuzes en
dat brengt rusteloosheid voort. We proberen het leven onder controle te krijgen en de dood uit te stellen.
Dit veroorzaakt een versnelling
van ons levenstempo, omdat we meer
activiteiten in minder tijd ondernemen,
minder slapen om meer te kunnen doen
in een dag en meer dingen tegelijkertijd
doen. Bovendien maken de ontwikkelingen in de techniek steeds snellere processen mogelijk en zijn we altijd bereikbaar. Dit compacter organiseren van

Gedreven door passie, creativiteit en verlangen
leiden we een mateloos leven
met oververmoeidheid als gevolg.

ons leven en het multitasken leidt tot
fragmentatie en flexibiliteit.
In de moderne tijd van zelfbeschikking staat het individu centraal: persoonlijke verdienste bepaalt iemands
identiteit. Daardoor is zelfontplooiing
een dagelijkse bezigheid die ook voortduurt in de vrije tijd. Omdat het leven
altijd beter, mooier, grootser kan, bereiken we ons doel nooit. Het versnellingsproces en de individualisering met al
zijn keuzemogelijkheden en vrijheden
veroorzaken onrust.
Rusteloosheid, passie en creativiteit
Pogingen om ons te ontdoen van onze
rusteloosheid mislukken: maatschappijcritici proberen de omstandigheden
te veranderen; liberalen willen het individu toerusten om betere keuzes te maken zodat hij meer controle heeft over
zijn leven; en volgens Schopenhauer be-

reiken we pas rust als we uit het leven
stappen. Devisch zoekt een andere oplossing en vraagt zich af of we de drukte werkelijk willen opgeven om een rustig leven te hebben. We ervaren versnelling en bewegelijkheid volgens Devisch
geregeld als iets positiefs. We moeten
dus een verhouding zien te vinden met
onze rusteloosheid, zonder haar te willen laten verdwijnen.
Belangrijker dan het onderscheid
tussen werk en vrije tijd is volgens Devisch het onderscheid tussen zinloosheid en zinvolheid. Beweeglijkheid en
rusteloosheid leiden tot mateloosheid,
de drijfveer tot een zinvol, interessant
en creatief leven. Zolang activiteiten zin
geven is drukte geen probleem omdat je
voelt dat je leeft. Rusteloosheid is pas
een probleem als de kloof tussen benutte en te benutten opties te groot is. Dan
ontstaat fragmentatie doordat je overal

Zolang activiteiten zin geven
is drukte geen probleem omdat je voelt dat je leeft.

wilt zijn, waardoor je uiteindelijk nergens echt bent. Een evenwicht vinden is
moeilijk. Zonder verlangen is het leven
dor en met verlangen neigen we ernaar
meer te doen dan we aankunnen. Desondanks concludeert Devisch dat we blij
moeten zijn met onze passie en hij sluit
af met een gedachte van Pascal: ‘We willen vooruit en vinden voldoening in de
jacht, niet in de prooi.’
Concentratie
De rijkdom aan culturele invalshoeken
en interessante uitstapjes maken Devisch’ betoog veelzijdig. Hij zet opvattingen, analyses en kunstuitingen van verschillende filosofen, historici en kunstenaars over verveling en rusteloosheid
vanaf de veertiende eeuw naast elkaar en
haalt ze chronologisch regelmatig door
elkaar. De verschillen blijken klein, waardoor er veel herhalingen voorkomen.

Definities van de concepten die Devisch
hanteert zijn niet altijd helder, wat het
lezen van het boek een zwalkende ervaring maakt. Verlangen speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij rusteloosheid. Maar het verlangen om op verschillende plaatsen tegelijkertijd te zijn
of verschillende activiteiten tegelijkertijd te doen, is iets anders dan het verlangen om iets diepgaand te ervaren of
ergens volledig in op te gaan. Dit laatste
vereist concentratie en die verhoudt
zich juist slecht tot rusteloosheid.
Devisch constateert dat passie het
leven in gang houdt. Gepassioneerd leven veronderstelt eveneens geconcentreerde aandacht. In de moderne wereld waar afleiding voortdurend op de
loer ligt, is concentratie een gevecht
met jezelf, met je verlangens en wensen.
Het is bijvoorbeeld lastig om je terug te
trekken van het internet, vanwege be-

reikbaarheidseisen en eisen om jezelf te
profileren. Bovendien krijgen we, al dan
niet impliciet, voortdurend het idee dat
we veel missen wat we behoeven voor
een zinvol leven en geeft het web ons tegelijkertijd de illusie dat we daar direct
iets aan kunnen doen. Met een druk op
de knop heb je immers een uitdagende
en veelbelovende vakantie, een nieuwe
partner, een tweede huis en alle spullen
waarvan je elke dag verneemt ze nodig
te hebben om zogenaamd jezelf te zijn
en gelukkig te worden.
Het is opmerkelijk dat Devisch
rusteloosheid niet afzet tegen de concentratie die nodig is om diepgaande
ervaringen op te doen, los van alle
krachten die ons in een consumerende
houding duwen. Het blijft bovendien
de vraag wat Devisch precies verstaat
onder een interessant leven.
Ignaas Devisch, Rusteloosheid. Pleidooi
voor een mateloos leven. Uitgeverij De
Bezige Bij, 2016.

OP LEVEN EN DOOD
FILOSOFEREN OVER EINDIGHEID
Leven en dood: twee woorden die
niet zonder elkaar kunnen. Filosofen van alle tijden hebben leven en
dood altijd in hun onderlinge samenhang doordacht. In de nieuwe
basisopleiding ‘Op leven en dood’
nemen ervaren ISVW-docenten
Jan Flameling en Laurens ten Kate
u mee in de rijke geschiedenis van
denkers over leven en dood.
Het denken over leven en dood staat al
eeuwen in het teken van vragen als:
wat is leven? Hoe gaan we om met het
feit dat elk leven eindig is? Kun je je
voorbereiden op de dood? Kun je de
dood regisseren, zoals bij euthanasie?
Wat is ars moriendi, de kunst van het
sterven? Hoe te rouwen om de doden?
En vooral moderne filosofen vroegen
zich af of de dood eigenlijk wel het le-

venseinde is; zij plaatsen de dood veeleer in het leven zelf. En dan is er natuurlijk nog de vraag die ons allemaal
bezighoudt: wat gebeurt er met ons na
de dood? Is er een hiernamaals? Kunnen we onsterfelijk worden?

In deze basisopleiding zullen we de filosofische vragen ook persoonlijk maken.
Wat versta je zelf onder ‘dood’ en onder
‘leven’? Ben jij van mening dat er sprake
is van leven na de dood? Zo ja, op welke
manier dan? Welke betekenis heeft jouw

opvatting of er wel of niet leven na de
dood is voor je manier van leven?
Het thema ‘leven en dood’ zal benaderd worden vanuit meerdere filosofische disciplines die ook de expertisevelden zijn van de docenten: ethiek,
cultuur- en godsdienstfilosofie, metafysica en wijsgerige antropologie.Deze
basisopleiding kan als een thematische
opvolging van drie andere ISVW-basisopleidingen worden gevolgd: Geschiedenis van de ethiek en Geschiedenis
van het zelf (Jan Flameling) en ‘Het afscheid van de goden’: Inleiding in de
godsdienstfilosofie (Laurens ten Kate).
Het programma in vogelvlucht
Het eerste weekend van de basisopleiding is een introductie op de thematiek. We besteden aandacht aan eigen
ervaringen met en visies op het leven
en de dood. Gezamenlijk bedenken we
scenario’s voor antwoorden op de genoemde vragen, die we in het slotweekend toetsen.
In het tweede, derde, vierde en
vijfde weekend staat de geschiedenis
van het denken over eindigheid cen-

traal; we reizen daar doorheen door
enkele kernfiguren te belichten. We
onderzoeken hoe het beeld van leven
en dood door de eeuwen en culturen
heen is veranderd.
Daarbij volgen we twee rode draden
in het denken over eindigheid: de
dood na het leven en de dood in het
leven, oftewel is er leven na de dood,
of zijn we juist sterfelijke wezens? In
het tijdperk waarin goden en mythen
domineerden was de dood een gegeven: meestal een overgang naar een
andere wereld en soms, zoals in de
hindoeïstische incarnatie, naar een ander leven op aarde.
In de Klassieke Oudheid zien we
de opkomst van de eerste filosofen en
maakt de mens zich langzamerhand los
van de religieuze ervaring. Men gaat
zelfstandig filosoferen en pas dan wordt
de dood een echt thema voor de mens.
In de Oudheid ligt het accent op de sterfelijkheid en de aanvaarding daarvan –
vooral de Stoa verwoordt deze visie. In
de door het christendom gedomineerde
Middeleeuwen stellen de meeste filoso-

fen zich ten doel de gedachte van een
hiernamaals rationeel te onderbouwen;
dan is juist de onsterfelijkheid van de
ziel het allesbeheersende richtpunt.
In de moderne tijd associëren filosofen een geloof in een persoonlijk leven na de dood steeds meer met een restant van religieus bijgeloof. Het atheïsme kiest radicaal voor de tijdelijkheid
van het leven; maar toch ontstaan juist
in de moderne, ‘seculiere tijd’, zoals de
Canadese filosoof Charles Taylor haar
noemt, nieuwe visies op eeuwigheid,
tijdloosheid en onveranderlijkheid. Dat
alles relatief zou zijn, kan ook de moderne filosofie maar moeilijk geloven: het
absolute blijft grote aantrekkingskracht
uitoefenen, zoals in Hegels werk.
Maar filosofen hebben dood en leven niet alleen maar als elkaars tegengestelde gezien. Onder invloed van het
christendom en de islam werd de dood
van levenseinde tot een levensstijl: de
goede gelovige weet dat hij of zij voortdurend moet ‘sterven om te leven’, en
dat betekent dat het leven nooit van
zelf spreekt, maar altijd weer opnieuw
verworven en verdiend moet worden.

In Hegels moderne, geseculariseerde
filosofie zijn we gek genoeg nog steeds
heel dichtbij deze oude visie op de verstrengeling van dood en leven. Dat onderzoeken we aan de hand van zijn dialectische methode, en aan de hand van
de manier waarop het aloude ritueel
van het offer nog weinig van zijn actua-

liteit heeft verloren. Maar ook Heideggers denken met zijn bekende ‘ten dode zijn’ is hier een goed voorbeeld.
In het zesde en laatste weekend bestuderen we enkele actuele debatten
rond leven en dood, en komen we terug
op onze eigen ervaringen en visies, zoals
geformuleerd in het openingsweekend.

Afzonderlijke weekends
De zes weekenden hebben alle hun eigen thematiek, en kunnen afzonderlijk
gevolgd worden. Dit openingsweekend
is ook goed afzonderlijk te volgen: de
cursist krijgt een spannend overzicht
over de discussie en reflecties die filosofen bezighouden als het om leven en
dood gaat. Voor degenen die de hele opleiding volgen, is er tegelijkertijd een
duidelijke opbouw aangebracht, en kan
er toegewerkt worden naar het schrijven van een essay waarmee het certificaat behaald kan worden.
Data
21-22 januari, 11-12 maart, 13-14 mei,
10-11 juni, 16-17 september en 11-12 november 2017. De examenmiddag vindt
plaats op 9 december 2017.

Klik hier voor meer informatie.
Arnold Böcklin, Die Toteninsel

SIGNALEMENT
Richard David Precht
Ken de wereld

Ruud Welten
Als de graankorrel niet sterft

Ben Jongbloed
All Inclusive

>> In Ken de wereld schetst Richard David Precht, Duits sterfilosoof en eigentijdse opvolger van Hans Joachim
Störig, met schwung een magistrale geschiedenis van de westerse filosofie vanaf de
vroege Oudheid tot de
late Middeleeuwen.
Met kennis van zaken
plaatst hij het ontstaan
van ideeën in hun politieke, economische en
sociale context. Ook
schuwt hij elegante kritiek op een idee of denker niet; daardoor
is dit boek allesbehalve een droge opsomming van theorieën. Ken de wereld is
het eerste boek uit een driedelige reeks.

>> Openbaring betreft de boodschap
van een waarheid die groter is dan we
misschien aankunnen. Een dergelijke inbreuk op de orde die we in het dagelijks
leven nastreven is een
trauma, dat dwingt tot
een herziening van
ons bestaan. Onze moderne cultuur heeft
dat echter verbannen
uit het rijk van rationaliteit en wetenschap.
In Als de graankorrel
niet sterft zoekt bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting
Thomas More Ruud Welten het trauma
juist op. Kan onze humaniteit wel zonder openbaring? Slagen we erin werkelijk mens te zijn nadat we openbaring
succesvol uit onze cultuur hebben verdreven?

>> Geen twee personen delen dezelfde
ervaringen, leggen dezelfde systemen
van abstracta en universalia aan en produceren dezelfde voorstellingen. Het intrigerende is dat we
zulke absolute verschillen niet als zodanig ervaren. Aan de
basis van deze paradox staat de menselijke potentie van semiosis, de opdracht onszelf in een betekenisvol verband te zien
met onze werkelijkheid en de anderen
die daar deel van uitmaken. Een grondige uitwerking hiervan vormt de hoofdlijn van All Inclusive. In een ‘kritische
rondgang door het exclusieve resort van
de menselijke existentie’ laat Ben Jongbloed de noodzaak van de semiotische
ervaring en overtuiging zien.

ISVW AGENDA
September
23-9
Start: Evolutie en ethiek. Met dr. Pouwel Slurink.
25-9
Start: Nietzsche. Met prof. dr. Paul van Tongeren.

Oktober
1-10
1-10
1-10
3-10
5-10
7-10
15-10
15-10
22-10
24-10
24-10
30-10
30-10

Start: Hannah Arendts De menselijke conditie. Met prof. dr. Laurens ten Kate.
Start: Triadisme. Met dr. Eite Veening.
Start: Filosofisch practicus. Met Harm van der Gaag.
De kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.
Lokale democratie in de steigers. Inspiratiedag voor de decentrale overheid.
Start: Bildung voor PO-schoolleiders. Met Dick Middelhoek.
Start: Existentiële vaardigheden. Met dr. Jan Keij.
Start: Sokratisch gespreksleider. Met Hans Bolten.
36th Dutch-Flemish Day of Philosophy. ‘Sterke Verhalen’ / Tall Tales.
Filosofie en kunst in de renaissance.
De grote Spinozaweek.
Filosofisch café: Erasmus en het vrije woord. Met Herman Pleij.
Stoïcijnse levenskunst. Met dr. Miriam van Reijen

COLOFON
iFilosofie is het gratis digitale tijdschrift van de Internationale School voor Wijsbegeerte ISVW. Met
een kleine donatie (vanaf € 5,00) draagt u bij aan
de voortzetting van iFilosofie.

In 2016 viert de Internationale School
voor Wijsbegeerte haar 100-jarige bestaan. In het jubileumboek Markante
Denkers blikken we terug op de rijke
geschiedenis van de ISVW.

Hartelijk dank!
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