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Martha Nussbaum over woede en vergeving
Opbouwende lessen van Kierkegaard tot Zhuangzi
Nietzscheaanse terrasofie volgens Henk Manschot

REDACTIONEEL WOEDE EN GELATENHEID
Friedrich Nietzsche schreef ooit dat de mens,
liever dan niet te willen, het niets wil. Die
hoogst ambivalente toestand noemde hij nihilisme. Als geen ander zag Nietzsche dat alle
lijnen van zijn tijd – liberalisme in de politiek,
positivisme in de wetenschap, kapitalisme in
de economie en subjectivisme in de filosofie –
convergeerden richting zelfvernietiging. Het
antwoord dat hij op zijn eigen onheilstijding
gaf was even consequent als paradoxaal: willen we het nihilisme te boven komen, dan
moeten we het onvoorwaardelijk willen.
Dat er evenveel Nietzsche-interpretaties als
interpretatoren zijn mag in het licht van deze
absolute Bejahung niet verbazen. Waar ligt
immers de klemtoon? Leggen we die op onvoorwaardelijk willen, dan is Nietzsche de
filosoof van al het nabije aardse en toont hij
zich een voorloper van het ‘laten zijn’ waar
Martin Heidegger op uit zou komen. Maar
als het accent op onvoorwaardelijk willen
ligt, dan vinden we eerder de woedend-scheppende Übermensch op ons pad. Wie weet of
een verzoening van deze twee uitersten
denk- en leefbaar is, mag het zeggen. Helaas
lijkt Nietzsche zelf tussen woede en gelatenheid te zijn verscheurd.

Nihilisme houdt ons onverminderd bezig.
Daarmee blijven de figuur van Nietzsche en
zijn ‘oplossing’ zelf ook opduiken. Onmiskenbaar is zijn aanwezigheid in Blijf de aarde
trouw, waarin Socratesbeker-genomineerde
Henk Manschot een denken dat solidair is
met de aarde – een ‘terrasofie’ – op nietzscheaanse leest schoeit. Maar het is, zoals Arthur
Veenstra in zijn bespreking aankaart, zeer de
vraag op welke Nietzsche Manschot voortborduurt: zou de edele Übermensch zich de ecobeslommeringen van de door schuldbesef geplaagde kudde laten aanpraten? De vraag
stellen is hem beantwoorden.
Onze preoccupatie met een gelatener levenshouding komt ook naar voren in de huidige
interesse voor oosterse filosofie. Stine Jensen
en recentelijk nog Hartmut Rosa zijn goede
voorbeelden van westerse denkers die onthaasting en ‘resonantie’ uit de Oriënt putten.
Ook de oosterse bronnen zelf komen in de
belangstelling te staan. Zo biedt Filosofie met
de vlinderslag van Woei-Lien Chong een introductie in de Zhuangzi, een grondtekst van
het Chinese daoïsme. Wat ons daaraan lijkt
te fascineren is een beeld van gelatenheid
zonder woede. Of we als erfgenamen van het

nihilisme het ene uiterste zomaar van het andere kunnen ontdoen is een tweede.
Iemand die duidelijk niet van woede wegkijkt
is Martha Nussbaum. Zij trekt in haar laatste
boek Woede en vergeving fel van leer tegen
elk ‘oog om oog, tand om tand’ dat de vicieuze
cirkel van woede en wraak bestendigt. Zien
wij inderdaad niet liever de Oresteia van Aischylos, waarin de godin Athene een geweldsspiraal onderbreekt door een rechtbank in te
stellen? Aan deze mythische schepping van de
Wet spiegelt Nietzsche zijn Übermensch,
wiens woedende wil het scheppen van zijn eigen mogelijkheidsvoorwaarden betreft. Nussbaum mag dan niet direct naar Nietzsche verwijzen, toch komt wat zij ‘transitiewoede’ in
dienst van fundamentele veranderingen
noemt dicht in zijn buurt. Als zij daaraan een
pleidooi tegen vergeving maar voor onvoorwaardelijke liefde koppelt, voelen we plots verkoeling: het is de schaduw van nihilisme en
Bejahung die eens te meer op ons valt.
Namens allen die aan dit nummer van iFilosofie meewerkten wens ik u goed toeven
in deze schaduw.
Mark Leegsma, hoofdredacteur
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OPBOUWENDE TOESPRAKEN
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‘LATEN WE ANDERS ZIJN DAN
DE WERELD NU IS’

DE REIS VAN JE LEVEN

Søren Kierkegaard stelt vragen
waarvan je het beantwoorden niet
aan een ander kunt overlaten.

Martha Nussbaum is tégen
wraak en vergeving maar vóór
transitiewoede en liefde.

Woei-Lien Chong neemt je mee
naar de Zhuangzi, grondtekst
van het Daoïsme.
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‘LATEN WE ANDERS ZIJN DAN DE WERELD NU IS’
DE ONMACHT VAN WOEDE EN VERGEVING
2016 wordt door velen bestempeld
als het jaar waarin de boze mannen
de overhand kregen. Veel kersttoespraken, oudejaarsconferences en
nieuwjaarsredes bevatten verwijzingen naar dit fenomeen. Zo zei onze
koning met kerst dat woede soms
begrijpelijk is, maar dat die boosheid nooit het eindstation mag zijn.
Een boodschap waar de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum zich
vast in kan vinden. Afgelopen december tourde zij door Nederland
met haar nieuwste boek Woede en
vergeving. Daarin betoogt ze dat
niet alleen woede, maar ook vergeving moreel problematisch is.
Gloedvol laat ze zien dat constructief werken aan de toekomst de
voorkeur verdient.
Tekst: Anne Schaap

Allemaal kennen we wel uitbarstingen
van woede. Van hevige tot gematigde varianten, gericht op onszelf of op anderen. In een wereld vol verschillen en
confrontaties lijkt woede bijna niet te
voorkomen. Dat het menselijk is om
woede te voelen zal Martha Nussbaum
niet ontkennen. Ze geeft zelfs veel voorbeelden van opborrelende woede in
haar eigen leven. Zo kan ze pissig reageren op een medepassagier in het vliegtuig die haar koffer voor haar in het
bagagevak tilt. Maar, zo stelt ze zelf,
woede is eigenlijk altijd ongepast en moreel gezien problematisch. Juist ook in
zulke situaties met vreemden.
Weg van de vergelding
Nussbaum stelt dat woede altijd draait
om een schending van iets dat als betekenisvol wordt ervaren en gepaard gaat
met de wens dat de boosdoener nadelige consequenties zal ervaren. De onrechtmatige of laakbare handeling is bovendien opzettelijk uitgevoerd. Dat
maakt het anders dan een actie die
bijvoorbeeld tot verdriet leidt.

We moeten inzien hoe irrationeel,
dwaas en zelfs kinderachtig woede is.

Als gevolg ontstaat een verlangen
naar wraak, hoe subtiel ook. Deze weg
van de vergelding is problematisch door
de te grote focus op het verleden en is
bovendien gebaseerd op een denkfout.
Het is een illusie te denken dat tegenspoed of pijn bij de ander een evenwicht herstelt waar jijzelf als slachtoffer
beter van wordt. Het is een poging de
touwtjes weer in handen te krijgen, terwijl het via woede mikken op het herstel
van verloren controle juist een verder
verlies van die controle veroorzaakt.
Weg van de status
Behalve de weg van de vergelding kent
woede ook de weg van de status. Volgens Nussbaum heeft woede een narcistische bijsmaak. Vaak gaat woede om
een krenking die wordt rechtgezet.

Door de ander omlaag te halen herstel
je de status-balans. In theorie kan dat
wel waar zijn, maar dat betekent niet
dat het herstellen van zo’n status-balans een wenselijke houding is. Nussbaum omschrijft statusdrang als kleingeestig en bekrompen.
Wat is wel een goede manier om
met krenkingen om te gaan? Vergeving
zoeken en weer doorgaan? Ook dat is
volgens Nussbaum een groot misverstand. Ze stelt dat vergeving verwerpelijk is. In ons ideaalbeeld lijkt vergeving
juist nodig om verder te kunnen, maar
een vervolgstap op woede kan volgens
Nussbaum nooit ideaal zijn.
Vergeving is geen tegengif voor
woede, maar een voortzetting ervan.
Het is beter van het begin af aan anders
met de situatie om te gaan. Bovendien

plaats je via het geven van vergeving of
het vragen om excuses de ander onder
jou en dat is moreel onaanvaardbaar
volgens Nussbaum. Onvoorwaardelijke
vergeving – uit vrije wil en zonder het
eisen van boetedoening of excuses –
kan wél goed zijn. Nog beter is het om
direct over te gaan op onvoorwaardelijke liefde en ruimhartigheid.
Waar Nussbaum tijdens haar boekpromotie en her en der in het boek stelt
dat woede en vergeving altijd problematisch zijn, lijkt het haar meer te gaan
om een heroriëntatie van de begrippen.
We zouden moeten inzien hoe irrationeel, dwaas en zelfs kinderachtig de huidige vormen zijn. Woede moet toekomstgericht zijn, ‘transitiewoede’
noemt ze het. Ze daagt ons uit enkel gebruik te maken van rationele en normatief passende woede.
Maar wat betekent dat? Is het rationeel en passend om uit woede met
perfecte precisie de borden zo tegen de
muur te gooien dat ze jouw geliefde
schilderij niet raken? Nee, Nussbaum
wil dat transitiewoede zich richt op het
doen van alles wat in die situatie zinvol

is. Zoals koning Willem-Alexander in
zijn kersttoespraak benadrukte, moeten
we woede niet als eindstation zien.
Nussbaum verlangt van ons een houding waarin woede niet meer of minder
betekent dan: ‘Wat een schande! Daar
moet iets aan gedaan worden!’
I have a dream
Onze koning gaf humanist Erasmus als
voorbeeld. Een man die zich kon opwinden over misstanden in zijn tijd, maar die
kracht bleef zoeken in redelijke argumenten en een vreedzame uitwisseling van
ideeën. Het is een voorbeeld dat zo in het
boek van Nussbaum zou kunnen. Zelf
haalt ze inspiratie uit de levens van – weinig verassend – Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Martin Luther King.
Vooral de beroemde ‘I have a dream’speech van King werkt als inspiratiebron
voor Nussbaum. De speech begint met
woede en verontwaardiging over de racistische maatschappij waarin King leefde,
maar gaat direct over op een positief toekomstbeeld. King schetste hoe het wél
moet gaan. Hij begreep als geen ander
dat het blijven hangen in woede en het

vragen om vergeving vruchteloos zou
zijn, omdat je met elkaar verder wilt.
King paste het principe van transitiewoede perfect toe, zo stelt Nussbaum.
Gandhi ging in zijn strijd – in tegenstelling tot King en Mandela – niet alleen
voor woedeloosheid, maar ook voor geweldloosheid. Wanneer je met Nussbaum
spreekt, grijpt ze iedere kans om te benadrukken dat ze geen pacifist is. Want, zo
stelt ze, geweldloosheid is een naïeve houding. Er bestaan nou eenmaal situaties
waarin geweld acceptabel en nuttig kan
zijn; vanuit zelfverdediging bijvoorbeeld
of wanneer het nodig is om een positieve
verandering te bewerkstelligen.
Bovendien kan geweld zonder woede. Het is zelfs beter, want een rationele
en tactische blik is nodig om een strijd
effectief aan te gaan. Woede zou alleen
maar in de weg zitten. Mandela koos bijvoorbeeld niet voor geweldloosheid.
Maatschappelijke strijd was nodig, maar
hij bleef zijn tegenstanders en bewakers
wel altijd ruimhartig en vriendelijk tegemoet treden. Dat was een belangrijk onderdeel voor zijn latere verkiezing tot
president. Woede en wrok zouden zijn

Woede is vaak buitenproportioneel en gestoeld
op een onterechte aanname van kwade opzet.

van de vergelding of de weg van de status,
wat de werkelijke problemen niet oplost
en de relevante emoties negeert. Vruchtbaar is alleen de gedachte: ‘Wat vreselijk!
Laten we ervoor zorgen dat dit niet meer
gebeurt!’ Op deze wijze kan transitiewoede een kracht tot verbetering zijn.

toekomst en die van het land niet verder
hebben geholpen volgens Nussbaum.

Boze witte mannen
Nussbaums ideeën over hoe we met woede om moeten gaan lijken samen te vatten als het alom bekende ‘tot tien tellen’,
om daarna de blik direct op de toekomst
te richten. Jammer is dat haar boek niet
één hoofdstuk langer is. Gebaseerd op
haar visie en analyse van leiders uit het
verleden zou het de moeite waard zijn
om meer te lezen over de huidige politieke situatie. Over de eerdergenoemde boze mannen die op de voorgrond treden.
Deze hedendaagse analyse ontbreekt in haar boek. Ze schreef het vlak
voor de verkiezingswinst van Donald
Trump. Toch had ze hier destijds al
meer mee kunnen doen. Ook de veelgenoemde ‘boze massa’ wordt niet door
haar onder de loep genomen, terwijl
juist daar de spanningen van onze tijd
zich uiten. Het is jammer dat ze die ana-

Stoïcijnse houding
Naast grote maatschappelijke kwesties
die om beheersing vragen, kennen we
ook in ons persoonlijke leven situaties
waarin we ten prooi vallen aan woede.
Zoals Nussbaum zelf pissig kan worden
over een medepassagier of tegen een collega die zich in haar ogen arrogant gedraagt. Ze stelt dat een meer stoïcijnse
houding in dit domein verstandig zou
zijn. Het is niet stoer of mannelijk om
via woede voor jezelf op te komen. Het
toont juist een gebrek aan beheersing.
Bovendien is woede vaak buitenproportioneel en gestoeld op een onterechte aanname van kwade opzet. Is het
werkelijk zo erg dat iemand anders
jouw koffer optilt? Je kunnen verplaat-

sen in die ander is een belangrijk onderdeel van beheersing en dus ook van transitiewoede. Ruimhartigheid en humor
zijn volgens Nussbaum betere reacties.
Waar je bij vreemden zaken van je
af moet laten glijden, bezitten intimi
juist de sleutel tot onze emoties. Zij kunnen ons werkelijk raken. Door de liefde
is er een afhankelijkheidsrelatie ontstaan. Kwetsbaar en soms machteloos
zijn hoort daarbij, ook al zijn dat voedingsbronnen van woede. Persoonlijke
relaties niet aangaan door de kwetsbaarheid ervan, zoals Nussbaum de stoïcijnse methode beschrijft, is echter geen
optie. Het is het namelijk waard om risico’s in dit domein te nemen.
Laakbare handelingen verdienen in
deze context aandacht en zorg, maar zijn
geen goede reden om woedend te worden. Te vaak vervallen mensen in de weg

lyse niet maakt, terwijl ze er wel een
sterke mening over lijkt te hebben.
Indirect is ze wel helder in haar
boek. We hebben volgens haar leiders
en politieke instituties nodig die ‘uiting
geven aan een toekomstgerichte aandacht voor sociaal welzijn en terugblikkende woedende houdingen vermijden’.
Leiders moeten om dat te bereiken niet
de ‘belichaming zijn van incoherente,
normatief defectieve ideeën’.
Waar ze het in haar boek bij deze
abstracte reflectie houdt, sprak ze zich
tijdens haar tour in december in niet
mis te verstane woorden uit over bijvoorbeeld Trump. Ze zou zich zelfs onpasselijk voelen in zijn omgeving. Hij
lijkt een belichaming van het fenomeen
waartegen Nussbaum ten strijde trekt.
De woede van de kiezers bagatelliseren
is natuurlijk geen oplossing, maar het
andere uiterste is wat Trump volgens
haar bezigt. Hij voedt woede en geeft
mensen munitie voor een verwijtende
houding. Dat is kortzichtig en regelmatig ook nog op onwaarheden gebaseerd.
Beide zijn ingrediënten voor een verkeerde focus in de samenleving.

Liefde en ruimhartigheid
Hoewel het woord ‘woede’ in haar boek
centraal staat, verschaft Nussbaum met
haar nieuwste boek vooral een pleidooi
voor onvoorwaardelijke liefde en ruimhartigheid. Juist in een wereld vol crises, onmacht en daaruit voortkomende
woede is het een verademing haar boek
te lezen. Ze levert een ambitieus werk
af. Nussbaum staat erom bekend in een
hoog tempo boeken te produceren. Een
veel geuite kritiek luidt dat haar boeken
daardoor soms wat vluchtig zijn. Dit
boek kan worden gezien als één van
haar betere werken, zo stelde ook filosoof Joep Dohmen tijdens zijn introductie bij haar lezing in december in
Utrecht. Het is een doordacht werk over
een essentieel onderwerp van onze tijd.
Nog ambitieuzer dan de filosofische analyse is echter de idealistische
strijd die Nussbaum met dit boek aangaat. Ze verlangt dat we als rationele,
beheerste en toekomstgerichte mensen
ophouden met woede, vergelding en vergeving. Zo toont Nussbaum de ambitieuze behoefte om via de filosofie de
wereld mooier te maken. Haar boek zet

aan tot reflectie en wanneer de inhoud
landt is het in staat je wereldbeeld op
een aantal punten te veranderen. Een
volgende keer zullen we misschien allemaal wél tot tien tellen en onze machteloze woede niet als eindstation zien.
Martha Nussbaum, Woede en
vergeving. Wrok, ruimhartigheid,
gerechtigheid. Ambo|Anthos, 2016

OPBOUWENDE TOESPRAKEN
IN VERSCHILLENDE GEEST
In een tijd waarin zelfs veel filosofie op zelfhulp lijkt, brengt Kierkegaard enig tegenwicht. Hij geeft
juist geen gemakkelijke oplossingen, maar problematiseert wat we
al te snel voor vanzelfsprekend nemen. Er zijn talloze boeken en
websites die vertellen hoe ook jij
geluk of succes kunt hebben,
maar heb je dat wel in eigen
hand? Zijn succes en geluk überhaupt iets om na te streven? Af en
toe moet je je normale gang onderbreken en je afvragen of je wel op
de goede weg zit. Deze vraag kun
je alleen zelf beantwoorden.
Tekst: Arno Bouwes
Afgelopen november verscheen Kierkegaards Opbouwende toespraken in verschillende geest in nieuwe vertaling.

Het boek bestaat uit drie onafhankelijke teksten met ieder hun eigen titelblad en oorspronkelijk zelfs eigen
paginanummering. Dit was al zo vanaf
de oorspronkelijke uitgave in 1847. De
teksten zijn nooit als toespraak uitgesproken, daar zijn ze ook te lang voor,
maar hebben net als een preek een religieus onderwijzend karakter. Kierkegaard geeft echter geen preek vanaf de
kansel, maar ziet zichzelf eerder als de
souffleur van ‘die enkeling’ – de lezer –
die door de tekst gevonden wordt.
Het werk is een bijdrage aan de
christelijke ethiek en de voortdurende
vraag is dan ook ‘ben ik een goed christen?’ De christelijke lezer zal wellicht
met Kierkegaard meegaan en inzien
dat in ons handelen niet alleen de wereld, maar vooral de eeuwigheid op
het spel staat. Gelukkig heeft het boek
ook de niet-gelovige veel te bieden,

want de goede christen is in eerste instantie een goed mens. De meeste argumenten en voorbeelden zijn dan
ook helemaal niet afhankelijk van het
bestaan van God, al vergt dit hier en
daar behoorlijk wat denkwerk en kan
de religieuze toon en inhoud van de
teksten soms vermoeiend zijn.
Het boek lezen is op zichzelf een worsteling. De teksten zijn fraai en de vertaling is goed, maar het is moeilijk om
een goede manier van lezen te vinden.
Lees je te nauwgezet, dan kom je nooit
richting het eind; er zijn steeds weer
nieuwe vragen en voorbeelden om bij
stil te staan. Als je de teksten alleen ziet
als bewijsvoering voor de verschillende
hoofdstellingen, dan zie je herhaling na
herhaling, talloze voorbeelden die hetzelfde doel dienen. Maar veel van de filosofische en psychologische inhoud zit
juist in de voorbeelden. Hierbij is het

niet alleen een beschrijving van ‘de’
mens, maar gaat het steeds over jou.
Het boek zet voortdurend aan tot zelfreflectie. Dat is zwaar.
De eerste toespraak stelt dat als je het
goede wil, je maar één ding kan willen,
namelijk het goede zelf, niets dan het
goede en dan alleen maar omdat het
goed is. Het goede wil je ongeacht de
straf of beloning, of de eer die je toekomt omdat jij het bewerkstelligd hebt.
Als je (ook) iets anders dan het goede
wilt, zal je uiteindelijk tegen grenzen oplopen. Het ideaal is om zuiver van hart
te zijn. Misschien is dit niet iets wat we
ooit kunnen bereiken, maar het is wel
een richtpunt. Met andere woorden, het
gaat erom niet vertwijfeld te zijn. Dit
maakt het een goede tekst om te lezen
naast het later geschreven De ziekte tot
de dood, een meer formele behandeling
van het begrip ‘vertwijfeling’.
De tweede toespraak geeft enkele bespiegelingen op het verhaal van De lelie
op het veld en de vogel onder de hemel
(Mattheüs 6:24-34). Wat kunnen we
hiervan leren? Met name dat vergelij-

Gelukkig heeft het boek ook de niet-gelovige
veel te bieden, want de goede christen is
in eerste instantie een goed mens.

ken een bron van zorg is. Door je te vergelijken met wat je niet bent, of zelfs
niet kan zijn, begin je je zorgen te maken die je eerder niet had. Natuurlijk
raak je bezorgt als je je vergelijkt met
iemand die succesvoller is – dit is meestal ook niet nodig – maar wat met zorgen over of je wel voldoende hebt om
van te leven? Volgens Kierkegaard is
zelfs de zorg over het dagelijks brood
het gevolg van vergelijken: je vergelijkt
jezelf met hen die dat meer veiliggesteld
hebben dan jijzelf, mensen die rijker
zijn. De vogel weet wat honger is, maar
niet wat zorgen over het dagelijks brood
zijn. Geen mens kan ooit zelf zijn dagelijks brood veiligstellen, want – met of
zonder God – je hebt niet alles onder
controle. Door te stoppen met vergelij-

ken, kun je leren om blij te zijn om
mens te zijn. Dus werk – want de lelie is
mooi, de vogel vliegt en de mens arbeidt
– en heb vertrouwen.
Het vreugdevolle lijden dat in de derde toespraak aan bod komt, is wellicht
het verst van ons wereldbeeld verwijderd. Wat kan er vreugdevol zijn aan
lijden? In ieder geval helpt medelijden
niet erg, omdat de lijdende persoon zo
weer moet denken aan dat wat al zo
vervelend is. Vaak geef je iemand, weliswaar goed bedoeld, ook nog valse
hoop: ‘het komt wel goed!’ Voor Kierkegaard helpt lijden je om je op de
eeuwigheid te richten, maar de nietgelovige zal hier niet veel moed uit putten. Misschien is het gemakkelijker om
eerst na te denken over meer alledaag-

Als je geduldig leest, laten de vele inzichten
waar je onderweg voorbijkomt
de grootste indruk achter.

se vormen van lijden, zoals afzien in
werk, studie of sport. Hier is één van
de geboden inzichten behulpzaam: we
willen vaak de last verlichten, maar
soms kun je beter leren om de last lichter te dragen. Moeilijkheden en tegenslagen geven je de mogelijkheid om
een beter mens te worden. Kies niet de
gemakkelijkste weg. Als een opleiding
te makkelijk is, kun je je afvragen of je
voldoende leert. Als de training geen
pijn doet, ga je dan wel vooruit?
Als je geduldig leest, laten de vele inzichten waar je onderweg voorbijkomt
de grootste indruk achter: je wordt niet
wijzer als je ouder wordt, maar iedere
leeftijd heeft zijn eigen wijsheid; de
mens heeft nooit absoluut gelijk, alleen
relatief, hier en nu ten opzichte van een

andere persoon; liggend op de bank kun
je wel bedenken wat je moet doen, maar
wie je bent ontdek je pas op het moment dat je moet handelen. Dit zijn niet
de gemakkelijke antwoorden zoals je deze in sommige zelfhulpboeken zult aantreffen. Kierkegaard neemt je geen
verantwoordelijkheid uit handen, maar
helpt je om je op de juiste manier je verantwoordelijkheid te nemen.
Een mens wil dikwijls juist te veel
verantwoordelijkheid dragen en in zijn
eentje zijn eigen bestaansvoorwaarden
zekerstellen. Als God bestaat moet je
dat aan God overlaten, maar als God
niet bestaat eigenlijk ook. Doe je werk
en vertrouw erop dat het goed komt.
Probeer je last licht te dragen. Het
boek is gericht aan ‘die enkeling’. Die

enkeling is de langzame lezer, niet de
lezer die snelle oplossingen denkt te
kunnen krijgen. Het is de enkeling die
over zichzelf na wil denken, over vragen waarvan hij het beantwoorden niet
aan een ander over kan laten.
Søren Kierkegaard, Opbouwende
toespraken in verschillende geest.
Uitgeverij Damon, 2016.

(Evenement)

Nacht van de klassieken
11 en 12 maart
Lectori Salutem!
Historicus Fik Meijer, dichter en classicus Piet Gerbrandy, politicus
Job Cohen, Oxfordclassicus Robin Lane Fox, Tim Whitmarsh,
Marije Martijn, Frans Jacobs en vele anderen treden op tijdens de
eerste Nacht van de Klassieken op 11 maart 2017.
In meerdere zalen tegelijkertijd treft u de beste sprekers over de klassieke
oudheid. Er is aandacht voor de Griekse en Romeinse goden, voor
klassieke filosofie van de stoïcijnen en Epicurus, we analyseren de
verkiezingsdebatten aan de hand van Quintus Cicero’s handboek voor een
effectieve politiek campagne (dat deze avond in een vertaling van de hand
van Rogier van der Wal uitkomt), Plato vertelt over de ziel en misschien
wordt de ISVW wel door de legers van Augustus belegerd!
De Nacht van de Klassieken wordt gehouden op de Internationale School
voor Wijsbegeerte en maakt deel uit van de jaarlijkse Week van de
Klassieken, die door het hele land plaatsvindt.
Aanvang zaterdag 18.00 uur, einde zondag 12.30 uur met afsluitende
lunch. Het avondprogramma is ook los te boeken.

NIETZSCHE ALS GIDS
BIJ ECOLOGISCHE PROBLEMEN?
We leven in een tijd waarin de
mens steeds een grotere impact
heeft op de wereld en het klimaat.
Henk Manschot, emeritus hoogleraar filosofie en ethiek, wendt
zich in zijn zoektocht naar antwoorden verrassend genoeg tot de
nihilistische filosoof Nietzsche.
Tekst: Arthur Veenstra
Nietzsche diagnosticeerde al in de 19e
eeuw: ‘de aarde heeft meerdere ziekten
en één van die ziekten heet bijvoorbeeld mens’. Ruim 150 jaar later spreken klimaat rapportages over dat de
‘koorts’ van aarde die wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Het is
dus niet gek om te onderzoeken of iemand die een dergelijke voorzienige diagnose heeft gesteld ook een passende
remedie heeft voorgeschreven.

Manschots boek telt ongeveer 200
pagina’s en is verdeeld in twee delen.
Het eerste deel beschrijft hoe Nietzsche zijn filosofie ontwikkelt door
intensief contact met de natuur. Manschot weet die door de natuur geïnspireerde filosofie bijzonder levendig uit
te diepen. Dat heeft waarschijnlijk veel
te maken met zijn aanpak: in de voetsporen van Nietzsche trekt hij zelf wekenlang rond in de Zwitserse Alpen en
langs de Zuid-Europese rotskusten.
Via het belevingsperspectief van de
reizende Manschot heb je als lezer directe toegang tot de ervaringswereld van
Nietzsche. Je ervaart Nietzsches passie
voor de natuur en de intensiteit waarmee hij zijn filosofie leefde. Hoe hij op
de rotskusten van het Italiaanse Sorrento zich bewust wordt van zijn taak: ‘de
ontmenselijking van de natuur en vervolgens de vernatuurlijking van de

mens’. En hoe hij tijdens zijn verblijf in
de Zwitserse Alpen meer en meer in contact komt met de dieren.
Tegen die achtergrond van de kusten, de Alpen en de talrijke dieren bespreekt Manschot vervolgens in een
aantal scenes Nietzsches meesterwerk
Aldus sprak Zarathustra. De meest
grijpende scenes vertellen over de waarheid zoekende ‘hogere mensen’ die Zarathustra, Nietzsches alter ego, bezoeken in zijn grot hoog in de bergen.
Ondanks Zarathustra’s onderwijzingen
zijn ook die hogere mensen uiteindelijk niet in staat zijn naturalistische filosofie werkelijk te begrijpen.
Het tweede deel reflecteert op Nietzsches ‘terrasofie’. Hiermee bedoelt Manschot een filosofie waarin de relatie van
de mens met de aarde – ‘terra’ – een centrale plaats inneemt. Deze terrasofie gaat

uit van lokaal gesitueerde mensen die
het leven en het samenleven omarmen.
Manschot benadrukt dat de terrasofie die hij uitwerkt een verkenning is.
Hoe kunnen wij leren wij om onszelf te
‘aarden’? Wat betekent het concreet
om het leven een experiment te laten
zijn? En hoe stellen wij ons open voor
het lokale perspectief? Een van de suggesties die Manschot uitwerkt is om
ons te laten informeren door inheemse
culturen die het directe contact met de
natuur nog niet zijn kwijt geraakt.
Het wordt duidelijk dat Manschot
worstelt om Nietzsches filosofie geschikt te maken voor de ‘ecologische
ethiek van solidariteit’ die hij voor ogen
heeft. Deel twee is dan ook niet altijd
even geslaagd. Zo spreekt Manschot
over de ecologische uitdagingen als de
‘footprint’ van de mens op aarde, ‘earth
overshoot day’, diersoorten die uitsterven etc. Manschot spreekt zich schuldbewust uit: we leven nu in het antropoceen, het tijdperk waarin de impact van
mens op de aarde onontkoombaar is!
Maar is een dergelijke positie te rijmen
met de filosofie van Nietzsche? Nietzsche

maant ons in de Genealogie van de moraal om te leren van de roofdieren. Hij
legt uit dat als een roofdier de natuur domineert, dat dier niet goed of slecht is, hij
staat gewoon in zijn kracht. Dat een roofdier alle lammetjes opeet, Nietzsches favoriete prooidieren, is ook prima. Ze
smaken immers lekker mals. Het laatste
wat het roofdier moet doen is zich daar
schuldig over voelen. Dat is tactiek van
moraliteit: om de roofdieren aan te praten dat hun kracht en dominantie slecht
is. En zodoende gaat het roofdier, de
mens, lijden onder zijn eigen geweten.
Dergelijk nietzscheaans lijden is zichtbaar bij veel ecologisch bewuste mensen. Zo ken ik liefhebbers van Thailand
die vol schuldgevoel in het vliegtuig
naar Thailand zitten, omdat ze zoveel
CO2 produceren. Of mensen die zich
schuldig voelen bij het krijgen van een
derde kind omdat zo de ‘carbon footprint’ van de mens nog groter wordt.
Dát schuldgevoel is een voorbeeld van
de ziekte die Nietzsche ‘mens’ noemde.
Manschot citeert de ziekte mens dan
ook in de verkeerde context. De ziekte
is niet dat de mens impact heeft op de

natuur en de aarde koorts bezorgt, integendeel. De ziekte is dat wij onszelf een
normatief ecologisch schuldgevoel aanpraten. Nietzsche zou wellicht zeggen
dat de mens als toproofdier juist trots
en zelfverzekerd uit moeten roepen: ‘we
leven nu in het antropoceen’!
Daarbij is het ook twijfelachtig of
Nietzsche zou meegaan in de kritiek
van Manschot op het neoliberalisme.
Nietzsche wordt juist vaak geassocieerd
met het neoliberalisme. Het economische survival of the fittest van ongereguleerde markten is immers exact het darwinistische selectie proces dat ook in de
natuur plaatsvindt. Bovendien leiden
vrije markten ertoe dat de excellerende
individuen komen bovendrijven. Deze
boven-mensen bedenken de toekomstgerichte oplossingen die de mens de
weg wijzen bij specifieke problemen.
In het kader van de milieuproblematiek zou Nietzsche zo maar hebben kunnen wijzen op Elon Musk, de inspirerende CEO van autoproducent Tesla. Zijn
paradigmabrekende visie op mobiliteit
zorgt voor een enorme versnelling van
het elektrisch rijden. De Tesla is voor mij

een typisch een nietzscheaanse auto is.
Het is leuk dat die auto CO2-neutraal is,
maar het is vooral ook de snelste, meest
geavanceerde productieauto die momenteel beschikbaar is. De Tesla-rijder hoeft
zichzelf niet schuldbewust klein houden
door zo weinig mogelijk te rijden en in
de kleinste auto. Nee, hij kan zo veel en
zo hard rijden als hij wil en bij voorkeur
in de grote Tesla SUV. Een dergelijke toekomst gericht houding, waarin de excellentie van de mens wordt benadrukt om
uitdagingen te overwinnen, dat zou de
basis zijn van een meer authentieke nietzscheaanse terrasofie.
Aan de ene kant is het jammer dat een
nietzscheaanse terrasofie niet uit de
verf komt. Ook Manschot lijkt een van
de waarheid zoekende ‘hogere mensen’
die de profeet-ziener Zarathustra om
advies komen vragen in zijn grot, maar
die uiteindelijk toch niet in staat lijken
om tot de essentie van Nietzsches boodschap door te dringen.
Toch raad ik het boek aan. Allereerst
is deel één een oorspronkelijke kennismaking met Nietzsche; het laat zijn ge-

passioneerde relatie met de natuur zien
en als lezer raak je bevangen door de intensiteit waarmee Nietzsche filosofie
leefde. Ook deel twee is zonder meer
interessant. De lezer moet wel in het
achterhoofd houden dat het geen ‘nietzscheaanse terrasofie’ is, maar die van
Manschot. Met dat voorbehoud zet zijn
reflectie aan tot nadenken en discussie.
Een discussie die bovendien midden
in de actualiteit staat. Zo komt zijn boodschap verrassend dicht in de buurt van
de documentaire Down to earth, die momenteel furore maakt in de bioscopen.
Deze zelfgemaakte documentaire vertelt
de ervaringen van een Nederlands gezin
dat alles verkoopt, afscheid neemt van
het moderne stadsleven en jarenlang
leeft met inheemse stammen en culturen. Bij die stammen vragen zij aan de
stamhoofden, de ‘wisdom keepers’, hoe
we moeten leven in een tijd waarbij wij
verwijdert zijn geraakt van de aarde.
Ik betrap mijzelf erop dat ik in mijn
eigen down-to-earth-achtige vriendenkring Manschot aan het citeren ben en
daarmee ook nog indruk weet te maken.
De kracht van het boek is voor mij dan

ook dat het actuele thema’s aanspreekt,
en die benadert aan de hand van de
mannen en vrouwen van onze eigen westerse wijsheid traditie.
Henk Manschot, Blijf de aarde trouw,
Pleidooi voor een nietzscheaanse
terrasofie. Uitgeverij Vantilt, 2016.

DE REIS VAN JE LEVEN
‘Vlieg mee met de Pengvogel naar
het Land van Niemendal om te
verblijven in de Wijde Wildernis.
Laat de krekeltjes en duiven achter en dobber vrij en blij over
rivieren en oceanen.’ Volgens
Zhuangzi is dat het echte leven
waarin we alert en open op elk
moment precies waarnemen wat
het geval is en daarop adequaat
kunnen inspelen. In Filosofie met
de vlinderslag geeft Woei-Lien
Chong een bespreking van en toelichting op de daoistische levenskunst van Zhuangzi.
Tekst: de redactie
Aan de hand van de Daodejing en de
Zhuangzi, de twee grondteksten van
het daoïsme, bespreekt sinoloog en filosoof Woei-Lien Chong het daoïsme.

Een paradox aangezien over de Dao,
‘de Weg’, niet gesproken kan worden
zoals het eerste aforisme in de Daodejing stelt. Chong benadrukt dat dit
gedachtegoed zonder oefenweg geen
inhoud heeft, omdat het gericht is op
zelftransformatie ter voorbereiding op
een volledig vrije deelname aan de
praktijk van alledag. De taal van de spirituele oefenweg vervangt hierbij, zolang als nodig, de gangbare taal.
Taal structureert en consolideert
onze wereld en geeft houvast. Daarom
schrijft Chong haar boek en lees jij deze recensie. Maar de woordloze oefenweg van het daoïsme beoogt juist het
besef te ontwikkelen dat er geen fundering is onder ons bestaan omdat alles
in de hele kosmos permanent verandert. Begrippen zijn willekeurig en
scheiden bovendien de eenheid die de
kosmos eigenlijk is in losse stukken.

Ondertussen deelt alles dezelfde levensadem, ‘qi’ genoemd, en is de kosmos
één groot veld van levensenergie waar
alle wezens en dingen met elkaar verbonden zijn in de qi. Levenskunst is volgens
Zhuangzi daarom jezelf ‘vergeten’ en
daarmee jezelf en al het andere de ruimte laten om te zijn – zonder voorkeur,
zonder afkeer, zonder oordeel.
Zhuangzi’s diagnose
Volgens Zhuangzi worden we volkomen
ontvankelijk geboren, met een open bewustzijn. Zodra we taal en begrippen leren, zetten we onszelf samen met onze
sociale groepsgenoten gevangen in een
bepaalde opvatting van de werkelijkheid die we vervolgens beschouwen als
de absoluut enige echte. Immers, aan
die gedeelde werkelijkheid ontlenen we
onze identiteit. Zolang we ons eigen referentiekader, waar we toevallig in be-

land zijn, verabsoluteren blijft ons leven beperkt tot de begrensde mogelijkheden van dit ene kader.
Vanuit dit beperkte, ‘profane’ bewustzijn zijn we niet meer in staat om
alles wat is waar te nemen zoals het
feitelijk is. Gevangen in het eigen referentiekader oordelen we vooringenomen over onze ervaringen en gebruiken daarbij, gaande over de gebaande
paden, de betrekkelijke begrippen die
we hebben geleerd als houvast.
De oefenweg
De oefenweg maakt ons bewust van deze gekleurde bril en stelt ons in staat
hem af te zetten. Om ons ingemetselde
open bewustzijn weer tevoorschijn te
halen raadt Zhuangzi zitmeditatie en
qi-oefeningen aan. Chong licht toe hoe
we door het ‘vasten van het hart’, ‘zitten
en vergeten’ en ‘ademen vanuit de hielen’ ons ego verliezen, ruimte en tijd
overstijgen en belanden in het open bewustzijn dat ons toegang geeft tot het
grotere geheel waar we de kosmische
eenwording ervaren. Eenmaal in verbin-

De reis van je leven bestaat volgens Zhuangzi uit
het herkennen van de krachten en structuren
die in elke situatie werkzaam zijn.

ding met al wat is, zijn we in staat om
vanuit dit kosmisch al-bewustzijn volkomen ontvankelijk waar te nemen wat
het geval is en adequaat te handelen.
De reis van je leven bestaat volgens
Zhuangzi uit het herkennen van de
krachten en structuren die in elke situatie werkzaam zijn. Je overgeven aan
frictie en weerstand en er flexibel op
inspelen op weg naar je zelfgekozen
bestemming. De geoefende wijze beweegt moeiteloos heen en weer tussen
het profane en open bewustzijn waardoor hij op elk moment precies doet
wat nodig is, zonder inspanning. Hij
beoefent wuwei wat letterlijk ‘niethandelen’ betekent en wat staat voor
het soepel meebewegen met wat nodig

is zonder intentie. Hij doet niets en tegelijkertijd blijft niets ongedaan.
Pengvogel en Kunvis
Terwijl de Daodejing in raadselachtige
aforismen de Dao ‘vertoont’ die onbenoembaar is, vertelt Zhuangzi verhalen
waarin de personages verschillende
aspecten van ons bewustzijn vertegenwoordigen. De duif en de krekel klampen zich bijvoorbeeld vast aan hun kleine beperkte wereldje en zijn metaforen
voor ons ‘profane’ bewustzijn dat er op
gericht is om het ego in stand te houden
en uit te breiden tegen de onverbiddelijke natuurwetten in.
Daarentegen houdt de vis Kun zich
op in het ongedifferentieerde en ver-

borgene, zonder tijd en ruimtelijkheid. Hij vertegenwoordigt het ontvankelijke open bewustzijn waar het
duistere zonder vorm onbegrensde potentie heeft om alles te worden, vrij
van taalconstructen.
De vogel Peng is een waarnemend tussenwezen, onze innerlijke metgezel die
ons laat zien dat we de wereld bekijken
vanuit een beperkt standpunt begrensd
door een horizon. De taal structureert en
consolideert deze wereld waarin ons ‘profane’ bewustzijn gevangen zit. Peng beseft echter de betrekkelijkheid van begrippen en opvattingen en vertrekt naar
het Hemelse Meer, het open bewustzijn
waarin hij alles waarneemt zoals het is,
zonder oordelen. Peng symboliseert daarmee het vermogen van de menselijke
geest om de oorsprong in zichzelf te bewaren en zich niet volledig te identificeren met een bepaalde leef- of denkwijze
en dit vermogen door oefening te ontwikkelen. Hij keert terug naar het oneindige in onszelf maar wel via de concrete
ervaringsweg van het leven. Volgens Zhuangzi is er geen andere weg.

Aangespoeld
Het is heerlijk meedeinen op de wervelende woordenstroom van Chong.
Haar golvende schrijfstijl past uitstekend bij de grondeloze inhoud van de

Daodejing en de Zhuangzi. Regelmatig citeert ze uit beide boeken en licht
de inhoud beeldend en afdoende toe.
Als je de grondteksten ernaast houdt,
verrijkt dat haar boek.
Ondanks de beperking van taal en
schrift geeft Chong een heldere beschrijving van gangbare meditatietechnieken. Een woordloze oefenweg uitgedrukt in taal. Taal vermag, zoveel is
duidelijk. Zonder taal geen wereld.
Zonder wereld geen mensen. Zonder
mensen geen interactie, geen boek,
geen recensie, geen lezers.
Toch kan het ultieme inzicht volgens het daoïsme alleen worden bereikt via meditatie en door het laten
varen van boekenwijsheid en redenaties. Dus: vergeet jezelf en wat je zojuist gelezen hebt, maak hart en hoofd
leeg, adem diep vanuit de hielen en
wees één met de kosmos.

Woei-Lien Chong, Filosofie met de
vlinderslag. De daoïstische levenskunst
van Zhuangzi. Uitgeverij Damon, 2016.

SOCRATESBEKER 2017
AND THE NOMINEES ARE...
De Socratesbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan
de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke
en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat
in het voorgaande jaar – in dit geval dus 2016 –
verscheen. De uitreiking van de prijs zal dit jaar
plaatsvinden op vrijdag 21 april tijdens de Nacht
van de Filosofie in De Lindenberg in Nijmegen.
Uit de 71 inzendingen voor de prijs selecteerde de jury,
bestaande uit Jenny Slatman (Tilburg University), Elma
Drayer (schrijver en columnist), Sjoerd de Jong (journalist en ombudsman NRC media), Anna Luyten (publicist
en journalist) en Florentijn van Rootselaar (Filosofie
Magazine), de volgende 20 boeken voor de longlist, waarvan er acht in eerdere nummers en één in dit nummer
van iFilosofie worden besproken:

Lieven De Cauter
Ignaas Devisch
Huub Dijstelbloem
Paul Frissen

Metamoderniteit voor beginners
Rusteloosheid
Het huis van Argus
Het geheim van de laatste staat

Rob van Gerwen
Marli Huijer
Bert Keizer
Sjaak Koenis
Thijs Lijster
Henk Manschot
Eva Meijer
Henk Oosterling
Miriam van Reijen
Jurriën Rood
Alexander Roose
Stefan Rummens
Paul Scheffer
Marjan Slob
Paul Teule
Paul van der Velde

Moderne filosofen over de kunst
Achterblijven
Vroeger waren we onsterfelijk
De januskop van de democratie
De grote vlucht inwaarts
Blijf de aarde trouw
Dierentalen
Waar geen wil is, is een weg
Stoïcijnse levenskunst
De kwestie Pegida
De vrolijke wijsheid
Wat een theater!
De vrijheid van de grens
Hersenbeest
Vrijheid voor gevorderden
De oude Boeddha in een nieuwe
wereld

Meer weten over het thema van de Maand van de Filosofie, de
Nacht van de Filosofie en de Socratesbeker?
Lees verder op de website van de Maand van de Filosofie!

ZWAAN EN ZANG
‘Dichters zijn stichters.’ Dit is niet de
nieuwste vertaling van Hölderlins beroemde dichtregel ‘Was bleibet aber,
stiften die Dichter’, maar wel een
knipoog naar de meester, uit Zwaan
en zang van Florian Jacobs. De afgelopen jaren verzamelde Jacobs
ideeën en vatte ze in filosofische gedichten die nu zijn gebundeld.
Tekst: Thomas Heij
Zwaan en zang is de eerste dichtbundel
van Jacobs, filosoof en redacteur bij de
ISVW. Toch zijn Jacobs’ ideeën over wat
poëzie vermag en hoe de dichtkunst zich
verhoudt tot filosofie vrij uitgesproken. Hij
legt de lat hoog: een taalspelletje of een te
alledaags onderwerp volstaat niet voor goede poëzie. Gedichten moeten doorleefd en
doordacht zijn. Zijn eigen gedichten zijn de
weerslag van indrukken, ervaringen en
ideeën die hij de afgelopen jaren verzamel-

de. Samen vormen ze een visie en reflectie
op het leven, de wereld en de poëzie zelf.
Waarom ben je gedichten gaan
schrijven?
‘Poëzie heeft een bijzondere rol en een bijzondere kracht, een andere dan bijvoorbeeld literatuur en filosofie. Literatuur beschrijft verhalen en ideeën met allerlei details en ensceneringen. In de filosofie ben
je de hele dag bezig met het opstellen en
beoordelen van argumentaties. Poëzie is
zo bijzonder omdat het de details weglaat
en de ideeën en argumenten als het ware
destilleert en tot een essentie terugbrengt.
Goede poëzie is een residu van ideeën.
Die ideeën kun je vaak best optekenen in
proza, maar dat is altijd beschrijven. Zo
kun je ook een schaakpartij beschrijven,
met analyses van de zetten of in een groot
verslag, maar dat is nooit helemaal hetzelfde als de schaakpartij zelf. Zo is dat met
analyses van gedichten ook.’

Hoe ben je tot deze bundel gekomen?
‘Met deze gedichten heb ik geprobeerd
een bepaalde levensvisie op te bouwen –
dichters zijn stichters –, maar de aanleiding of de reden om ze op te schrijven verschilt per gedicht. Een van de redenen is
het bewaren van herinneringen. Poëzie is
dan een manier om mijn beleving van een
bepaald moment te vangen. Zo is ‘The
Love Song of Raskolnikov’ de weerslag
van mijn verblijf in Sint-Petersburg.
Meestal dringt een gedicht zich op, dan
moet er iets uit. Vervolgens bouw ik het
gedicht op en versleep ik stukken; klank,
ritme en compositie staan daarbij voorop. De laatste vragen zijn dan ‘wat moet
de wereld hiermee?’ en ‘heb ik hiermee
iets te zeggen aan anderen?’.
De gedichten uit Zwaan en zang zijn los
van elkaar ontstaan en later pas gebundeld.
Er zijn wel terugkerende motieven en de
volgorde drukt een geheel uit. De laatste zin
van ‘Slotrede’ is misschien het belangrijkst:

‘Weet, dat er meer is’. Het is een gebod,
maar heeft ook iets troostends; er is iets fundamenteels dat meer is dan het alledaagse,
dat niet voorhanden lijkt, waarvan je kennis
kunt nemen en die kun je vergroten.’
Hoe kunnen we de titel Zwaan en
zang interpreteren?
‘Die slaat op een contrast en tegelijkertijd
een verbinding tussen twee tegendelen.
De zwaan is mooi, maar ook stil. Zwanen
worden daarom vaak geassocieerd met het
apollinische, met rust, bedachtzaamheid
en beheersing. Zang is juist het tegenovergestelde: uitbundig en dionysisch. Die
spanning, tussen het redelijke, de alledaagse wereld en je ingerichte leventje enerzijds en anderzijds het passionele, wat die
orde verstoort en je leven op z’n kop zet,
komt vaak terug in de gedichten.
In ‘Actaeons vreugdetranen’ bijvoorbeeld
treffen we een schaker aan die alles tot in de
puntjes voorbereid heeft en zich heel beheerst gedraagt, maar zodra er een zeker persoon binnenloopt, valt al die voorbereiding
weg. Hij verandert fundamenteel – net als
de mythische jager Actaeon, die door Artemis in een hert werd veranderd en vervolgens werd verslonden door zijn eigen jachthonden – en vindt dat zelfs goed.
De kunst is om met beide kanten om te
gaan. Dus de achterliggende idee is dat je
een leven inricht en dat je openstaat voor

een volledige overgave aan iets disruptiefs,
zoals liefde, muziek, enzovoorts.’

krachtige metaforen die verband houden
met geschiedenis en filosofische reflectie.’

Welke dichters hebben je beïnvloed?
‘De gedichten van Baudelaire staan vol
met die spanning die ik net noemde. Al
het tumult in Les fleurs du mal is inspirerend, net als zijn figuur van de eenzame wandelaar in de stad, het aanroepen
van het mateloze en de nadruk op geuren, kleuren en licht.
Soms komt ik bij grote dichters ook een
methode of ritme tegen dat perfect past bij
de ideeën waarmee ik rondloop. ‘De pianiste’ is bijvoorbeeld gebaseerd op een prachtig
gedicht van Zweig, ‘Der Dirigent’; ‘The Love
Song of Raskolnikov’ is een duidelijke verwijzing naar Eliots ‘The Love Song of J. Alfred
Prufrock’ en Raskolnikov uit Dostojevski’s
Misdaad en straf; en ‘Sabiñan’ heeft het metrum van Rilkes ‘Mädchenmelancholie’.

Dus poëzie is niet, om uit ‘Afrodite’ te
citeren, ‘zingen in een lege kerk’?
‘Nee. Hoewel dichters in het buitenland
vaak meer aanzien hebben dan hier in Nederland. In Letland hadden ze bijvoorbeeld
Imants Ziedonis, iemand die hier nauwelijks bekend is, maar een groot dichter.
Toen Ziedonis in 2013 stierf, overleed daarmee echt het geweten van de natie. Men
stond rijen dik te wachten om hem een laatste eer te bewijzen. Nederland kent dat
niet. We hebben wel goede dichters, J.C.
Bloem bijvoorbeeld, maar die zijn vooral
goed in mopperen.

Poëzie worden relatief weinig gelezen en verkocht tegenwoordig.
Heeft de poëzie ons verlaten?
‘Ik probeer eigenlijk te ontsnappen aan zulke pessimistische gedachten. Er gebeurt genoeg in de wereld en in de poëzie om te zeggen dat die tijd voorbij is. Hedendaagse gedichten gaan, naar mijn smaak, wel te vaak
over pietluttigheden of over de dichter zelf.
Ik mis dan bijvoorbeeld unieke woorden of

Hoe moeten we je gedichten lezen?
‘Ik hoop in eerste instantie dat de lezer zich
laat meesleuren door de taal en ze fijn vindt
om te lezen. Daarnaast zetten ze hopelijk
aan tot denken. Voor de liefhebbers is het
hopelijk interessant om de omgang met de
poëtische traditie te bestuderen en als mijn
gedichten de lezer ertoe aanzetten om een
bundel van Rilke te kopen, is dat helemaal
mooi meegenomen: lees ook Eliot, lees ook
Schiller!’

Bekijk hier het inkijkexemplaar
van Zwaan en zang

VERS VAN DE PERS ZWAAN EN ZANG
Afrodite
Ochtend. Wereld van zand en tijd, ontwaak.
Afrodite komt, om te gaan. Naar zee ditmaal.
Ach vogels, waarom nu pas het kwekken stokken,
waarom nu pas zwijgend takkeneinden zoeken,
nu zij al afdaalt in stofwolken?
Zee waar land van droomt, ruis haar stilte toe.
Wuif dauwende tranen van wangen, kleur het bleke rood,
laat haar ogen hun vuur laatst op aarde storten,
ogen vol groen, gerijpt en jong. Zomerprelude. Lenteboom.
Gezicht vol adem, mond van gesmolten zonnen,
lach van dwarrelend blad in parelmeer.
Wereldloze. Tijdverstokene. Stemverstommende.
Je grot fluistert je. Morgenlicht en terugkeer.
Liefste.

Liefste, jouw wereld is er een van golven,
van regelmaat en het soms opstuiven van vervoering,
van het kalme neuriën der brandingtonen.
Weet, in je handen die ons zacht beroeren,
in je borsten die de horizon licht doen bollen,
in je fluisterstem die elke oproer smoort,
is jouw werk. Leef buiten, in oeroceanen en wilde bossen.
Dichters zijn stichters. De wereld is hun een geweest oord:
een stilgevallen fontein, het bodempje water krioelend verstopt,
een late tram vol mensen, stemmen die een dreunen worden,
maar zolang er zee is, blijven eigen woorden,
zolang er koningin is, vervagen schreeuwkoren,
elk lief woord een druppel die de dorst stilt.
Afrodite, mijn enige geloof,
mag ik blijven zingen in een lege kerk?

BASISOPLEIDING
DE FILOSOFIE VAN HET SYMBOOL
Al eeuwen volgen de westerse filosofie
en theologie het spoor van de positieve wetenschappen, waarin slechts
twee bronnen van kennis hun bestaansrecht hebben: de zintuiglijke
kennis die, zoals dat heet, empirische
gegevens oplevert, en de conceptuele
kennis, die deze empirie volgens een
vaststaande logica bestudeert. Telkens
zien we tussen zintuiglijke waarnemingen en intellectuele categorieën echter
een lacune: die van de verbeelding,
die aan de dichters wordt overgelaten.
Dat imaginatie een eigen weten en
kennen verschaft en toegang geeft tot
een gebied van de werkelijkheid dat
zonder haar een afgesloten en verboden terrein is, kunnen de rationele filosofie en theologie zich niet voorstellen, aangezien zij zich-iets-verbeelden
gelijkstellen aan zich-iets-inbeelden.

Maar het rationele dagbewustzijn is
slechts één speciaal type bewustzijn.
Overal eromheen liggen potentieel geheel andere vormen van bewustzijn.
Wij kunnen door het leven gaan zon-

der hun bestaan te vermoeden, maar
dien de vereiste prikkel toe en op slag
zijn ze er in heel hun volledigheid. Ze
kunnen houdingen bepalen, hoewel ze
geen formules kunnen leveren, en een

Een symbool betekent niet iets,
maar is iets.

gebied ontsluiten, hoewel ze geen landkaarten verschaffen. Het is niettemin
de vraag hoe ze te beschouwen.
Dit gebied noemt de Britse psychoanalyticus Donald Winnicott een ‘overgangsgebied’ met typisch eigen overgangsobjecten: symbolen. Hij spreekt ook regelmatig over een derde werkelijkheid, naast
die van de empirie en de concepten.
In het algemeen wordt over symbolen
gesproken als over ‘codes die voor iets
anders staan’. Symbolen worden dan
tekens die men ontcijfert en rationeel
verklaart, maar dat is nog geen ‘symbolisch bewustzijn’. Echte symbolen
trekken het alledaagse bewustzijn

juist buiten zijn op voorhand bepaalde
grenzen en gaan zo verstandelijke ontcijfering te boven. Een symbool betekent niet iets, maar is iets. Het geeft
toegang tot de donkere kamers van de
werkelijkheid, zoals indringend verwoord door de dichter Leo Vroman:

Er zijn reusachtige deuren
die alleen in gedachten bestaan
maar waarachter dingen gebeuren
die geen mens kan hebben gedaan.

In vijf weekenden zullen we de symbolische derde werkelijkheid vanuit diverse perspectieven benaderen. In de

eerste twee weekenden is dat perspectief meer van algemene aard, in de andere is het specifieker.

Data:
zaterdag 18 en zondag 19 februari,
zaterdag 18 en zondag 19 maart,
zaterdag 29 en zondag 30 april,
zaterdag 27 en zondag 28 mei
en zaterdag 17 en zondag 18 juni 2017
Aanvang zaterdag om 10.30 uur, einde
zondag 12.30 uur met afsluitende lunch
en huiswerkbespreking
Meer weten over deze basisopleiding?
Lees verder op de website!

SIGNALEMENT
Rinse Reeling Brouwer
Eeuwig leven

Arnold Ziegelaar
Oorspronkelijk bewustzijn

Jacques Rancière
Haat tegen de democratie

>> De Italiaans filosoof Giorgio Agamben laat zich door de meest eigenaardige teksten aan het denken zetten. Daartoe behoren ook bronnen uit de geschiedenis van de theologie.
Reden voor theoloog
Rinse Reeling Brouwer
om zich in dit essay te
richten op Agambens
stelling dat soevereine
staten met hun controleapparaten levens van
mensen inschakelen en
het naakte leven uitschakelen. Het zoeken
is daarom naar een levensvorm die de
schakelknop zelf uit zet. Deze mogelijke levensvorm kan zich volgens Agamben ook hullen in wat in de taal van geloof en theologie heet: ‘eeuwig leven’.
Beluister hier een radio-interview met
Rinse Reeling Brouwer.

>> Mensen hebben, zo zeggen we, een
materiële, lichamelijke kant en een geestelijke, zielsmatige kant. In Oorspronkelijk bewustzijn onderzoekt Arnold Ziegelaar de filosofische
vragen die dit onderscheid van oudsher
oproept. De wetenschappelijke vraag
‘waardoor is bewustzijn te verklaren?’
wordt overigens niet
geschuwd. Via een
fundamentele kritiek
op het fysicalisme komt Ziegelaar tot een
positie die hij ‘naturalistisch dualisme’
noemt: bewustzijn is een volkomen natuurlijk verschijnsel, maar is niet te begrijpen uit alleen fysische processen. Oorspronkelijk bewustzijn is de opvolger
van Aardse mystiek: bekijk hier een interview met Arnold Ziegelaar over dat werk.

>> In oktober 2016 lanceerde uitgeverij Octavo met het verschijnen van Het
regeren van precairen. De staat van
onzekerheid van Isabell Lorey de nieuwe serie ‘Tegenstellingen’, met korte en langere teksten over actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die de samenleving fundamenteel veranderen. In februari
verschijnt de verzamelbundel Wat is een
volk?; Jacques Rancière, Haat tegen de democratie; en Gerald Raunig, Fabrieken van kennis, Industrieën van creativiteit. In april volgen van Étienne Balibar, Europa: crisis en einde? en van Wendy Brown,
Het ontmantelen van de demos. De stille revolutie van het neoliberalisme.

ISVW AGENDA
Februari
18-02

De filosofie van het symbool I: Archetypische symbolen. Met dr. Tjeu van den Berk.

18-02

Oosterse filosofie weekend 5: Mystieke literatuur als wereldontmoeting. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.

19-02

Verdieping van de radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties. Met dr. Miriam van Reijen.

25-02

Start: Interculturele filosofie. Met o.a. Jan Flameling, prof. Sophie Oluwole en prof. dr. Mogobe Ramose.

25-02

Interculturele filosofie: Oosterse filosofie. Met Jan Flameling en dr. Henk Oosterling.

27-02

Harmonie der sferen. Met dr. Albert van der Schoot.

27-02

De kunst van het vragenstellen. Met Hans Bolten.

27-02

Op zoek naar een nieuw individualisme. Met dr. Jan Hendrik Bakker.

27-02

Start: Werken met het agoramodel. Met dr. Erno Eskens, Florian Jacobs, Marlou van Paridon en Peter Henk Steenhuis.

Maart
07-03

Start: Beroepsopleiding scholing van de geest. Met Anne-Marie Gunnink, Paulien ‘t Hoen en Jos Kessels.

11-03

Leven en dood II: De ziel van de wereld. Met prof. dr. Laurens ten Kate en Jan Flameling.

11-03

De Nacht van de Klassieken. Met o.a. Fik Meijer, Piet Gerbrandy, Job Cohen, Robin Lane Fox en Tim Whitmarsh.

13-03

Farmaceutische ethiek. Met Jan Flameling.

18-03

De filosofie van het symbool II: Numineuze symbolen. Met dr. Tjeu van den Berk.

19-03

Levenskunst in de 21e eeuw. Met dr. Miriam van Reijen.

25-03

Interculturele filosofie: Islamitische filosofie. Met Jan Flameling en dr. Michiel Leezenberg.

COLOFON

Zwaan en zang is een dichtbundel
waarin de verteller op zoek is. Alle gedichten samen vormen een filosofische zoektocht naar wat de wereld te
boven gaat.

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.
Hartelijk dank!
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