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De vijf Socratesbekerkandidaten van 2017 op een rij
Eva Meijer: ga in gesprek met dieren, kom erachter wat ze willen
Plus: Ignaas Devisch, Henk Oosterling, Marjan Slob en Thijs Lijster

REDACTIONEEL INTERIEURVERLOSSER
April is niet alleen de wreedste maand (T.S.
Eliot), maar ook de Maand van de Filosofie,
met de Nacht van de Filosofie als zijn onbetwiste climax. Waarom onbetwist? Omdat
tijdens de Nacht, die dit jaar op vrijdag 21
april in Nijmegen wordt gehouden, bekend
wordt gemaakt wie de Socratesbeker voor
het beste filosofieboek van 2016 mee naar
huis mag – en moet – nemen.
Onlangs was ik te gast bij René ten Bos, de
nieuwe Denker des Vaderlands, tevens de laatste winnaar van de Beker. Toen ik het potsierlijke aardewerken baksel in zijn woonkamer
zag staan, kon ik mijn lachen niet inhouden.
Het doet me deugd dat de filosofische reflectie in de lage landen zo’n niveau heeft bereikt
dat ze zich lauwert met zelfspot.
De grote vraag is wie het interieur van de
Denker van dit brok socratische ironie gaat
verlossen. De jury heeft de poule kanshebbers al laten inkoken tot een shortlist van
vijf kandidaten. Van hun boeken kan ik u
als trotse hoofdredacteur melden dat ze allemaal in iFilosofie besproken zullen zijn. We
hebben er kennelijk een neusje voor.

Eva Meijer ontkracht in Dierentalen (p.3) de
al te menselijke aanname dat dieren dom zijn
omdat ze geen taal hebben. Wat wel dom is?
Dieren uit hun ecologische niches rukken, ze
langs een meetlat leggen die is bedacht voor de
menselijke niche en concluderen dat wij slimmer zijn. Ja, zo kan ik het ook. Overigens hebben dieren wel degelijk taal, maar dat terzijde.
Over taal gesproken: in Hersenbeest (p.5) zet
Marjan Slob uiteen waarom het idioom van
de hersenwetenschap geen streepje voor heeft
op welk ander taalspel dan ook, wetenschappelijk of niet, als het gaat om de vraag naar de ervaringen die ons maken tot wie we zijn. Die ervaringen kunnen we slechts delen door erover
te praten en ernaar te luisteren en niet op voorhand tot de ruis der neuronen te ‘reduceren’.
Rust is dit jaar het thema van de Maand.
Van de vijf kandidaten sluit geen daar zo
goed bij aan als Ignaas Devisch met zijn
boek Rusteloosheid (p.7). Daarin ironisch
genoeg geen pleidooi voor onthaasting en alles waar we ‘slow’ voor kunnen plakken. Veeleer constateert Devisch dat de Europese cultuur nu eenmaal geen mest is voor de kweek
van bodhisattva’s. De ingebakken rusteloosheid aanvaarden zou al rust geven...

Thijs Lijster (p.10) stelt zich in zijn essaybundel De grote vlucht inwaarts kritisch op
tegenover de huidige mindfulnesstrend en
wat dies meer zij. De vele varianten van ‘aan
jezelf werken’ komen volgens Lijster alle neer
op het opgeven van het verlichtingsideaal van
de maakbare samenleving. Dat ideaal opgeven betekent in feite: politiek aan ‘professionals’ overlaten en de machteloosheid omarmen – liefst rustig.
Henk Oosterlings Waar geen wil is, is een
weg (p.14) vertoont alle symptomen van een
magnum opus. Het slaat een unieke brug tussen westerse en oosterse verlichting, zet die
brug onder de naam ‘tussendenken’ in om het
heersende morele cynisme aan te pakken,
laat zien dat de theorie prima samengaat met
praktisch ingrijpen op Rotterdam-Zuid, en
rammelt ondertussen aan de poort van de filosofische bildungsroman. Hoorde ik daar iemand ‘ambitie’ zeggen? Ech wel!
Namens allen die het afgelopen jaar iFilosofie
hebben gemaakt wens ik u veel wijsheid toe bij
het beantwoorden van de vraag wie volgens u
het interieur van René ten Bos mag verlossen.
Mark Leegsma, hoofdredacteur

IN GESPREK MET HET DIER
“Met sommige dieren kun je hechte relaties aangaan. Zo’n relatie
kan je niet alleen veel over het
dier in kwestie leren, maar ook
over taal, en over jezelf.” Zo begint Eva Meijer haar boek Dierentalen. Hoewel op het eerste gezicht haar doel lijkt te zijn ons
meer over taal te leren, blijkt het
boek al snel meer dan dat: het is
eigenlijk een ontkrachting van de
aanname ‘dieren zijn dom, want
ze hebben geen taal.’
Tekst: Conny van der Meer
Meijer begint haar boek door de confrontatie aan te gaan met de misvattingen die
wij als mens hebben over ons eigen kunnen, en stelt dat we de intelligentie van
dieren altijd met menselijke maten heb-

ben gemeten. Want natuurlijk vinden we
dieren dommer als we de aanwezigheid
van menselijke competenties zien als bewijs van intelligentie. Andersom is de
mens in hondentermen waarschijnlijk
ook niet erg intelligent, stelt ze terecht,
omdat mensen bijvoorbeeld niet op geur
kunnen navigeren. Er zijn veel dingen
die wij beter kunnen dan dieren, maar
andersom geldt dat ook.
Daarnaast blijken mensen niet alleen door kortzichtigheid beperkt in
het erkennen van dierlijke intelligentie.
Onze zintuigen kunnen de communicatie van dieren soms simpelweg niet
waarnemen: dolfijnengeluiden zijn te
hoog, en olifanten spreken te laag met
elkaar. Dieren zijn dus niet dom, we meten ze alleen met de verkeerde maten.
Daarna lijkt haar boek er aan toe te willen voegen: en ze hebben echt wel taal.

Dierendialect
Meijer heeft goed door dat wij dieren
pas als gelijken zullen erkennen als ze
vergelijkbare kwalificaties hebben, en
vult haar boek dan ook met een grote
verzameling aan anekdotes en feiten
die de lezer laten zien dat dieren eenzelfde taalvaardigheid als de mens kunnen beheersen: een papegaai die leert
dat hij grijs is, een olifant die menselijke woorden kan uitspreken, en een aap
die een hechte band met mensen opbouwt door te communiceren.
Maar ook onderling blijken dieren taliger en intelligenter te zijn dan
wij tot nu toe dachten: dolfijnen noemen elkaar bij hun naam, doodshoofdaapjes hebben een speciaal
geluid voor elk individu en binnen
soorten hebben verschillende groepen
dieren soms zelfs hun eigen dialect.
Meijer zegt dat ze graag zou zien
dat deze soort informatie in de taalfilosofie, biologie en ethologie gebruikt zou
worden om meer inzicht te geven in

taal, maar bovenal kan deze informatie
ons dieren op een andere manier laten
zien, waardoor hun politieke positie misschien zal veranderen. In de realisatie
van dit laatste doel zou dit boek een grote rol kunnen spelen: ze doet aan het
eind een directe oproep met dieren in
gesprek te gaan om erachter te komen

wat ze willen. Daarnaast zet Meijers kennis over taal en dieren de lezer en zijn
intelligentie even goed op hun plek.

Eva Meijer, Dierentalen.
ISVW Uitgevers, 2016.

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 natuurals 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 doosje 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 fi-

losofen 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 ervaringen 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.
Bekijk hier een video waarin Marjan
Slob vertelt over Hersenbeest.

(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: de redactie

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 keu-

Rusteloosheid is pas een probleem als de kloof
tussen benutte en te benutten opties te groot is.

zes 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 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 voort-

duurt 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 bereiken 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 De-

visch 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
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 rus-

teloosheid 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 bereikbaarheidseisen 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.
De Bezige Bij, 2016.

BINNENSTEBUITEN
‘Een betere wereld begint bij jezelf!’ Zo luidt het credo van hedendaags activisme. Oog in oog met
de vluchtelingencrisis, milieurampen en economische malaise voelen wij ons als individu machteloos. De straten blijven leeg en de
lakens onbeschreven. In plaats
van in opstand te komen klampen
wij ons vast aan de gedachte dat
de hagelslag in ons keukenkastje
wel fair trade is. Deze individualistische kijk op wereldverbetering
staat haar eigen doel in de weg, betoogt Thijs Lijster in De grote
vlucht inwaarts. De grote structurele problemen in de maatschappij kunnen wij alleen als collectief
aanpakken en de focus op het eigen steentje weerhoudt ons ervan
dit te realiseren. De complexiteit
en onoverzichtelijkheid van de we-

reldproblematiek heeft ons massaal op de vlucht doen slaan voor
de grote, boze buitenwereld en
ons de binnenwereld ingedreven.
Tekst: Suze van Scheers
Video: Mark Leegsma
De titel van het boek verwijst naar de
Grote Sprong Voorwaarts, Mao Zedongs poging om met verregaande economische hervormingen naar socialistisch model China tot een supermacht
te maken. De gevolgen waren desastreus. Deze Grote Sprong ‘Voorwaarts’
is symbool gaan staan voor alles wat er
misgaat als je probeert een ideale samenleving te creëren. Het is de banvloek voor utopisch denken. Volgens
Lijster hebben we tegenwoordig een beweging geheel de andere kant op gemaakt: de grote vlucht inwaarts. Dit

De yogales en mindfulnesstraining op je werk zorgen inderdaad
voor meer ontspanning en plezier, maar de achterliggende hoop
is een verhoging van inzet en productiviteit.

vormt de rode draad in zijn essaybundel die diverse onderwerpen zoals cultuurindustrie, de Totaalmens, de
invloed van opiniepeilingen op het publieke debat, Sherlock Holmes en de
oosterse religie-hype aan elkaar knoopt.
Wij hebben ons massaal naar binnen gekeerd, letterlijk en figuurlijk, aldus Lijster. De realiteit van alles daarbuiten negerend, richten wij onze aandacht op
het enigszins behapbare eilandje van
ons eigen leven. Hier staan zelfontwikkeling en de directe omgeving centraal
en heeft een diepgaand gevoel van
machteloosheid zich nog geen meester
van ons gemaakt. Dit noemt Lijster ‘verinnerlijking’. De wereld staat in brand,
maar dit lijkt nauwelijks weerslag te
hebben op ons levensgeluk. Zoals Frits
van Egters in De Avonden al zei: ‘Het

gaat slecht, verder gaat het goed.’Het
resultaat is dat men meer bezig is met
het mooi en prettig inrichten van de eigen huiskamer dan van de samenleving.
Interieurdesign geeft de mogelijkheid
om in elk geval een stukje van de wereld naar eigen wensen vorm te geven.
Een ander symptoom van de verinnerlijking is dat wij grote problemen op kleine
schaal proberen op te lossen. Om iets te
doen aan een groot probleem als de
vluchtelingencrisis nemen sommigen
zelf het vliegtuig naar de Griekse kust of
zamelen ze oude knuffels in voor vluchtelingencentra. Ons consumptiegedrag is
gepromoveerd tot zingever en activisme.
We doen onze bijdrage aan een betere
wereld door biologische, slaafvrije chocola te kopen. Lijster belicht deze tendens
aan de hand van Marx’ theorie over koop-

waar als fetisj: koopwaar heeft de magische kracht om ons niet alleen gelukkige
maar ook betere mensen te maken!
Op spiritueel niveau trekken we ook
massaal naar ons diepste binnenste:
een hutspot van religie, filosofie en
oosterse wijsheid maakt haar opmars.
Bij ‘de nieuwe spiritualiteit’ draait alles om het zoeken, vinden of worden
van je ‘zelf’. Deze stroming probeert
zich af te zetten tegen de hectiek en
het individualisme van de westerse samenleving, maar is in wezen een verlengstuk daarvan. Collectief moeten
we op individuele zoektocht: heel diep
graven in jezelf naar jouw unieke
vorm van zingeving. Bovendien wordt
deze nieuwe spiritualiteit volgens Lijster opnieuw ingezet als motor voor
het kapitalisme. De yogales en mind-

fulnesstraining op je werk zorgen inderdaad voor meer ontspanning en plezier, maar de achterliggende hoop is
een verhoging van inzet en productiviteit. Het geluk moet zich uiteindelijk
wel uitbetalen.
Collectief writer’s block
Lijster stelt dat deze ontwikkelingen
problematisch zijn. Het privéleven
wordt op geniepige wijze voor het karretje van het bedrijfsleven gespannen. En
hoe goed bedoeld ook, het oprukken
van individuele vormen van wereldverbetering zorgt ervoor dat we ons niet
realiseren dat we alleen op grote schaal
en als collectief de rottende onderliggende structuren van de samenleving
kunnen bestrijden. Daar groeien de
wortels van onze humanitaire, ecologische en economische crisis.
De verinnerlijking hangt samen met wat
Lijster ‘verstarring’ noemt. Hij laat zich
hierbij inspireren door Walter Benjamin
en Theodor Adorno, figuren die regelmatig in zijn boek opduiken. Adorno introduceerde het begrip ‘natuurgeschiede-

nis’, het idee dat de geschiedenis een
soort automatisch, natuurlijk verloop
heeft. Er is sprake van een dialectiek
waarin ons begrip van natuur en geschiedenis in elkaar zijn overgaan.
Tegenwoordig verwachten we van de
natuur dat zij zich in al haar facetten
laat manipuleren en inzetten. Zij is in
de eerste plaats een grondstof om onze
doelen te bereiken. Dit geldt ook voor
de eigen natuur: plastische chirurgie
voor een onwenselijk lichaam, psychiatrische medicatie voor een onwenselijke geest, vruchtbaarheidsbehandelingen voor een wenselijk kind maar dan
niet op een onwenselijk moment.
Tegelijkertijd spreken we over ‘Europa’ en
‘immigratie’ alsof het monsters uit de diepte zijn. We zien angstig de volgende crisis
tegemoet, alsof het een orkaan betreft, en
niet iets wat door menselijk handelen of
een gebrek daaraan veroorzaak wordt. De
sociale verhoudingen zijn we gaan beschouwen als onveranderlijk en star, oftewel ‘natuurlijk’. Lijster gaat uitgebreid in
op hoe voorstanders van het kapitalisme

blijven benadrukken dat dit systeem het
beste is dat we hebben en het zelfs verdedigen als de natuurlijke staat van de mens:
er is geen alternatief.
Dit illustreert Lijster mooi door erop te
wijzen hoe vaak en gemakkelijk je in een
bioscoopzaal de Apocalyps kunt beleven
maar hoe weinig de verbeelding wordt geprikkeld met een werkelijk andere vorm
van samenleven. Je beseft: ik kan mij beter het einde van de wereld voorstellen
dan het einde van het kapitalisme.
Wanneer de geschiedenis als star gezien wordt zal deze ook daadwerkelijk
verstarren. Het gevolg is een collectieve tekortkoming om de pen op te pakken en geschiedenis te schrijven, in
plaats van te ondergaan.
Sterke verhalen
Volgens Lijster is het onzinnig idealisten
weg te zetten als dromers die ‘realistisch’
moeten zijn. Juist diegenen die denken
dat we door kunnen gaan zoals we nu
doen zijn blind voor de realiteit. Zij zitten
met vingers in de oren en ogen dichtge-

knepen, keihard oudje liedjes zingend,
niet meer in staat om echt bewust te zijn
van de noodkreten om zich heen. Het
wordt tijd dat we hier echt naar gaan luisteren en zelf weer gaan schrijven. Het
wordt tijd voor een plottwist.
In navolging van René Boomkens roept
Lijster op tot het vertellen van sterke

verhalen. Deze proberen de samenleving
weer te vatten in zijn totaliteit. Beseffende dat dit nooit geheel lukt blijft deze poging waardevol: de retorische kracht van
sterke verhalen is misschien als enige opgewassen tegen ons gezamenlijke writer’s block. Overdrijving kan iets duidelijk maken wat zonder overdrijving niet
zichtbaar of verstaanbaar was geweest.

De grote vlucht inwaarts zit vol interessante analyses over de huidige tijd. Het
is onderhoudend, helder en af en toe
een beetje te herkenbaar. Het spoort
aan om in je gezellig ingerichte stekkie
Adorno eens open te slaan, maar vooral ook tot meer betrokkenheid bij de
wereld daarbuiten. Maar Lijster kiest
zijn voorbeelden wat te zorgvuldig:
voorbeelden van actieve burgerlijke betrokkenheid in de maatschappij worden minimaal besproken. Ook worden
idealisten die aan hun levensstijl sleutelen voor een betere wereld als te naïef
neergezet. Het is wel degelijk onder andere onze levensstijl die onhoudbaar is,
en die moet je niet alleen top-down willen veranderen. Maar deze overdrijving
past natuurlijk weer perfect bij zijn manier om de wereld te verbeteren: meer
sterke verhalen!
Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts:
Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld. De Bezige Bij, 2016.

NIETS IS EEN MEDIUM
Henk Oosterling beet zich jarenlang vast in het probleem van het
nihilisme. Dat verknoopte hij met
de toenemende invloed van media, klimaatverandering en Japan. Na meer dan dertig jaar
‘doendenken’ vond Oosterling het
kennelijk tijd om zijn uiteenlopende gedachtelijnen tot één magnum opus te verweven: Waar
geen wil is, is een weg. Hoe een
denker met Rotterdamse humor
het niets waardeert en en passant de filosofische ontwikkelingsroman nieuw leven inblaast.
Tekst & video: Mark Leegsma
Op de vraag wat nihilisme is, gaf Friedrich Nietzsche ooit het antwoord dat
de hoogste waarden zichzelf ontwaarden. Zowel de grond waar we zeker op

stonden als het doel waar we hoopvol
op af stevenden is een verhaaltje gebleken, de waarheid een leugen – of, in
de woorden van Nietzsche: de vraag
“waarom?” vindt geen antwoord meer.

De impact die Nietzsches diagnose
van het nihilisme op de Europese cultuur en haar filosofie in het bijzonder
heeft gehad valt nauwelijks te overschatten. Grote denkers als Heideg-

ger, Adorno, Sartre en Foucault beleden openlijk de invloed die zij van de
Denker met de Snor ondergingen, en
het zogeheten postmodernisme-debat
was ondenkbaar geweest zonder nietzscheaanse scherpschutters die dé
waarheid op de korrel namen.
Henk Oosterling is, na de toeëigening door de nazi’s en de reactie daarop
en na het postmodernisme, een nietzscheaanse erfgenaam van de derde generatie. Voor de Rotterdamse denker is nihilisme nog immer de naam van een
prangend psychologisch, maatschappelijk en spiritueel probleem van het Westen. Sinds het postmodernisme-debat in
de jaren tachtig – Oosterlings formatieve
jaren – is daar het cultuurrelativisme bovenop gekomen, met alle (politieke) gevolgen van dien. En Oosterling betoont
zich een nietzscheaan in hart en nieren
als hij de oplossing niet in een even nostalgische als gekunstelde herwaardering
zoekt, maar in nihilisme als waarde.
Hypokritiek
Nihilisme een waarde? In Waar geen
wil is, is een weg – de titel is de para-

dox waardig – herneemt Oosterling de
draden die hij in dertig jaar van denken
en doen heeft gesponnen om er een antwoord mee te weven. Dat heeft geleid
tot een filosofisch parcours van niet
één, maar twéé wegen.
In de eerste plaats stelt Oosterling vast dat nihilisme de consequentie is van autonomie en kritiek, twee
waarden van de westerse verlichting
die, aldus Nietzsche, zichzelf ontwaarden: het is hyperkritiek. Toch is deze
hyperkritiek niet de ultieme consequentie. Het nihilistische subject
meent zich met zijn hyperkritiek nog
buiten het systeem dat hij kritiseert te
plaatsen. Dat het zelf buiten schot
blijft is echter de laatste illusie waar
een consequent nihilisme mee af moet
rekenen. In wat Oosterling hypokritiek noemt beseft het subject dat het
niet aan zijn eigen kritiek ontsnapt.
Het is óf deel van het probleem óf deel
van de oplossing en zal daarom moeten handelen. Hypokritiek doet denken en dat denken is een doen, of, zoals Oosterling het samenbalt: het is
doendenken. In deze tijd van door

mensen veroorzaakte climate change
lijkt een denken dat zich van zijn eigen
ecologische betrokkenheid bewust is –
ecosofie – inderdaad onontbeerlijk.
Oosterse verlichting
Met het dichten van de kloof tussen
denken en doen, theorie en praktijk,
belanden we op de tweede weg die
Oosterlings parcours rijk is: de bezinning op ‘niets’. In de westerse filosofische traditie is het niets millennialang
de (onmogelijke) verzelfstandiging
van de ontkenning geweest. Het was
dat waarop het denken spaak liep;
niet voor niets ontketende het nihilisme een crisis van het intellect. Als dat
eigenlijk het effect van de westerse verlichting is, dan hebben we volgens
Oosterling een oosterse verlichting nodig om aan de impasse waartoe het
niets heeft geleid voorbij te komen.
In de oosterse filosofie, met name in het Japanse zenboeddhisme,
vindt Oosterling namelijk een ‘begrip’
van niets dat niet louter negatief is.
Waar westerlingen leegtevrezend zijn,
maakt leegte in Japan altijd deel uit

van een of andere praktische, functionele vorm, zoals de ruimte die twee
vechtende kendoka’s – in zijn jonge
jaren was Oosterling Nederlands kampioen kendo – scheidt. Die ruimte is
geen absolute kloof, maar een welbepaald ‘tussen’ zonder welk de vorm
niet tot stand zou komen. Voor Japanners is ‘niets’ het medium waarin
vorm pas inhoud kan krijgen.
Filosofie en ontwikkelingsroman
De subjectiviteitskritiek en de bezinning op het niets smeedt Oosterling
ten slotte samen tot een filosofie waarin het subject zijn centrale plaats – en
het daarmee verbonden relativisme –
opgeeft ten gunste van aandacht voor
het midden: de tussenruimte zonder
centrum die altijd verbonden is aan
een concrete, praktische vorm. De functionaliteit daarvan is op zijn beurt niet
los zijn te zien van de specifieke middelen die worden gebruikt, of het nu gaat
om kendozwaarden of laptops, een bonsaiboom of het menselijk lichaam.
Met het medium, zowel in de zin
van het midden dat drager is van rela-

ties als in die van het middel dat elk
midden een bepaald pragmatisch karakter geeft, loopt Oosterling over de finishlijn van zijn boek: een mediale verlichting die gestalte krijgt in ‘tussendenken’. Eer die bestemming is bereikt, is
de lezer getrakteerd op een explosie
van inzichten in de moderne westerse,
met name Duitse (Hegel, Nietzsche,
Heidegger) en Franse (Sartre, Foucault, Deleuze) filosofie. Het is geen geringe prestatie dat Oosterling van die
op zichzelf al ingewikkelde ideeën een
brug weet te slaan naar de met zenboeddhisme doordesemde cultuur van Japan: niet alleen in theorie, maar juist
ook in de beleving van de lezer.
Dat maakt Waar geen wil is, is
een weg uniek, in Nederland evenals
buiten de landsgrenzen. Ja, het is
strict genomen een filosofisch werk,
maar wel een dat zich zelfbewust positioneert als nazaat van Hegels Fenomenologie van de geest en Nietzsches
Aldus sprak Zarathoestra, klassiekers
van de wereldliteratuur waarin filosofie en ontwikkelingsroman één worden. En dat is niet niets.

Henk Oosterling, Waar geen wil is, is
een weg: Doendenken tussen Europa
en Japan. Boom, 2016.
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01-04

Landelijke Bildungsconferentie voor lerarenopleiders 2017. Met o.a. Bart van Rosmalen en Dick de Wolff.

09-04

De filosofische praktijk. Met Harm van der Gaag.

10-04

De kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.

24-04
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07-05
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Leven en dood III: De onsterfelijke ziel en de nietigheid van het leven. Met Laurens ten Kate en Jan Flameling.
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Filosofisch café: De God van Spinoza. Met dr. Ton de Kok.
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Big History. Met o.a. prof. dr. Vincent Icke, prof. dr. Salomon Kroonenberg en prof. dr. Nico van Straalen.
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De filosofie van het symbool IV: Mythische symbolen. Met dr. Tjeu van den Berk.
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Symposium: Enlightenment of the Enlightenment. Met o.a. prof. Sophie Oluwole en dr. Henk Oosterling.

28-05

Ethisch stappenplan ofwel morele dilemmatraining. Met dr. Miriam van Reijen.

29-05

De kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.

COLOFON

Woord en beeld staan zij aan zij in
deze gedichtenbundel. Ton Derksen heeft zich in zijn gedichten
laten inspireren door de apocalyptische beelden van Jeroen Bosch.

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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