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Joke Hermsen: melancholie is een voorwaarde voor vernieuwing
Henk Oosterling slaat de brug tussen oosterse en westerse verlichting

Marli Huijer draagt het Denkerschap over aan René ten Bos

REDACTIONEEL KRITIEK VAN HET EGO
In ons vorige nummer lieten vier studenten van de masteropleiding Applied Ethics
van de Universiteit Utrecht hun licht schijnen over de ethiek van de toekomst. De
rode draad, van Marskolonisering tot milieu-ethiek, bleek een kritiek van het autonome subject of ego. Daarmee hebben de
studenten zich niet alleen uitgesproken
over de toekomst van de ethiek, maar de
spijker bovendien op de kop van de filosofische actualiteit geslagen.
Kijk maar naar drie van de blikvangers
van deze Maand van de Filosofie, te beginnen met Joke Hermsens Melancholie van
de onrust. Op het eerste gezicht lijkt haar
Essay van de Maand een pleidooi voor genieten van kunst en cultuur als compensatie voor de economie van onrust waarin
we leven. Het gaat in de kern evenwel om
de melancholie zelf: het oerverlies van verbondenheid dat optreedt zodra en zolang
het Ik zich al sprekend en handelend tegenover de ander, de wereld en zijn Zelf
plaatst. Het zogenaamd autonome ego is,
kortom, niet alleen geen vanzelfsprekendheid; het cultiveren van de afzondering
waarvan het een product is, leidt ook tot
de pathologische melancholie die we vandaag de dag depressie noemen.

Voor Henk Oosterling staat de paal nog verder boven water: de westerse verlichting is in
haar obsessie met autonomie zo ver doorgedraafd dat we ons met niks of niemand nog
wezenlijk verbonden voelen en bijgevolg onze
morele handelingsbekwaamheid hebben ingeruild voor consumptieve lamlendigheid. Wat
de westerse verlichting nodig heeft is een inflatiecorrectie van het ego, aldus Oosterling. Die
vindt hij in de verregaande relativering van
het Ik en zijn wil zoals de oosterse verlichting
die in praktijk brengt. Waar géén wil is, is een
weg naar een denken en handelen dat op wederzijdse doordringing van mensen onderling,
alsook van mensen en planeet, berust.
Nu mag het lijken of deze correctie een simpele ingreep is en dat we, zodra we dit varkentje
hebben gewassen, gauw weer over kunnen
naar de orde van de dag. Maar dan hebben
we, volgens René ten Bos, niet begrepen dat
denken in termen van doelen, problemen en
oplossingen integraal deel uitmaakt van de autonomie die door een fenomeen als climate
change juist wordt gelogenstraft. Oplossingsgericht denken bijt zijn tanden stuk op de complexiteit van de wisselwerkingen tussen mensen en planeet die het wezen van het antropoceen vormt. Daar stelt Ten Bos een ‘oplossing’
tegenover die louter paradoxaal kan zijn: laten

we eerst kennismaken met de verwarring die
haar stempel op het nieuwe tijdperk drukt. Laten we dwalen in het antropoceen.
(Het valt te hopen dat Ten Bos, die tijdens de
Nacht van de Filosofie Marli Huijer als Denker des Vaderlands opvolgt, ons de komende
twee jaar met meer van dit soort paradoxale
interventies tegen de haren in gaat strijken.
Overigens zal Huijer, al zit haar Denkerschap
erop, zich in het vervolg niet onbetuigd laten:
zij zet haar werk voor de goede zaak voort als
hoogleraar Publieksfilosofie.)
Als klap op de vuurpijl lanceert iFilosofie
een heerlijke nieuwe rubriek: de Stand-Up
Filosofen. Erno Eskens en Marthe Kerkwijk zullen vanaf heden elk nummer een
filosofische vraag beantwoorden en en passant elkaar fileren, of tenminste elkaars
theorieën. Laten zij zichzelf om het spits af
te bijten een wel heel toepasselijke vraag
hebben gesteld: hebben wij een vrije wil?
Namens alle ego’s die zichzelf hebben gerelativeerd om gezamenlijk deze iFilosofie
tot stand te brengen wens ik u weer veel
lees- en denkplezier.
Mark Leegsma, hoofdredacteur
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TĲD VOOR KUNST EN CULTUUR
Mens-zijn is melancholisch zijn,
zo stelt Joke J. Hermsen in haar
essay Melancholie van de onrust. Dat is niet erg, zolang we
maar niet verzinken in een nostalgische, depressieve melancholie. Creativiteit is het toverwoord
dat de homo melancholicus in
vuur en vlam houdt.
Tekst: Florian Jacobs
Video: Mark Leegsma
Rust en onrust
Toen het essay van de Maand van de Filosofie binnenkwam, trok ik mijn wenkbrauwen op: is het niet curieus om een
maand die in het teken zou staan van
‘rust’ te omlijsten met een essay dat ‘onrust’ in de titel heeft? Deze verwondering zou heel goed de bedoeling van de
schrijver kunnen zijn geweest: alleen de

titel roept immers al een filosofische
mijmering op: wat is eigenlijk de verhouding tussen rust en onrust? ‘Common sense tells us that our existence is
but a brief crack of light between two

eternities of darkness’, schreef Nabokov
in zijn autobiografie; vertelt datzelfde
gezonde verstand ons ook dat onrust
een kleine rimpeling is in een in essentie rustige wereld? Daartegenover staat

de onrust die ons 24/7 lijkt te omringen: van het treinstation in de vroege
ochtend tot het collegakippenhok en de
flitsende televisiebeelden aan toe.
Menig mens spoedt van draaikolk naar
draaikolk; geen wonder dat zijn eigen
gedachten het gespin van de wereld reflecteren en hij het gevoel krijgt door
het leven te tollen. Het gezond verstand
concludeert: ons bestaan is een oceaan
van onrust, waarin misschien soms een
rustig eiland opdoemt.
Dit is nog maar een mijmering bij het
laatste woord van de titel: de melancholie is er ook nog. Hermsen denkt niet
aan klein bier bij dat begrip, integendeel: de melancholie is een onlosmakelijk onderdeel van de menselijke conditie. ‘De melancholische mens treurt om
wat voorbij is, ervaart een algehele zinloosheid van het bestaan en wordt geplaagd door een vrees voor het onbestemde en gevoelens van onmacht en
onzekerheid’, schrijft zij in haar eerste
hoofdstuk. De lezer denkt dat hem een
somber verhaal te wachten staat. Die
melancholische mens kan volgens

Tegenwoordig leven we in tijden
van overheersende nostalgische melancholie.
We geven er alleen een andere naam aan: depressie

Hermsen echter twee kanten op met
zijn melancholie: de nostalgie of de creativiteit. In het eerste geval verliest hij
zich in een zwelgen naar vroeger met
als gevolg wantrouwen in het heden en
angst voor de toekomst. In het tweede
geval gaat de melancholische mens juist
op zoek naar wat verloren is gegaan:
dat levert een creatieve impuls op.
De melancholische mens
Melancholie is iets van alle tijden, ‘een
stemming die ons over de tijds- en
landsgrenzen met elkaar verbindt’ (blz.
12). Tegenwoordig echter, zo observeert Hermsen, leven we in tijden van
overheersende nostalgische melancholie. We geven er alleen een andere
naam aan: depressie. De eenzijdigheid

van die term laat bovendien zien dat
we van een heel normaal onderdeel
van mens-zijn een met pillen te bestrijden ziekte hebben gemaakt. Hermsen ondersteunt deze verschuiving met
allerlei overtuigend feitenmateriaal.
Helaas is haar schrijfstijl in deze passage niet al te helder: zo heeft ze het de
hele tijd over een ‘wij’ en vroeg ik me
sterk af welke gemeenschap ze hier bedoelt. Die ‘wij’ wordt geteisterd door
hopeloosheid, onzekerheid, nostalgie,
een gevoel voor verlies en nog meer
onaangenaams. Nu ben ik misschien
naïef optimistisch gestemd, maar ik
voel me toch echt heel anders dan die
‘wij’. En dat geldt ook voor de meeste
mensen die ik ken. Het had flink gescheeld als Hermsen duidelijk had aan-

Kunst is het medium waarmee
de homo melancholicus binnentreedt
in de vernieuwende contemplatieve pauze

gegeven wie er precies allemaal behoren tot haar ‘wij’ van treurwilgen,
want nu bekroop mij het gevoel dat ze
precies in de diagnosevalkuil was getuimeld die ze zelf met de verschuiving
van nostalgische melancholie naar depressie had aangewezen. Aan het eind
van haar eerste hoofdstuk lost ze haar
onduidelijkheid zelf wel enigszins op
door haar vervolgonderzoek duidelijk
te introduceren: ‘Wanneer beschikken
mensen kortom nog over voldoende
moed, weerbaarheid en hoop om over
het onvermijdelijke verlies heen te
stappen en een nieuwe manier te zoeken om zich ertoe te verhouden?’ (blz.
15-16) Op naar creativiteit die werelden bouwt in plaats van betreurt.

Kort is het leven, lang is de kunst
Het vervolg is een erudiete, filosofischpsychologische verdieping van de vraag
en een poging tot een antwoord erop.
Het is bij vlagen smullen. Melancholie
is van alle tijden, dus het commentaar
erop haalt Hermsen ook overal vandaan. Een feest van herkenning van
grote denkers volgt. Hermsen kent bovendien haar bronnen goed en zo begeleidt ze de lezer met vaste hand langs
uiteenlopende leidsfiguren als Freud
(melancholie is rouw zonder rouwobject), Salomé (een diepgravende analyse van de verhouding van melancholie
tot kindertijd, liefde en kunst), Nietzsche (zelfbevrijding van de creatieve
geest), Bergson (de focus van de ervar-

ing van de innerlijke tijd), Arendt (de
samenleving menselijk houden door de
gemeenschappelijke wereld) en nog
veel meer. Met name wanneer Hermsen over de verhouding tussen tijdservaring en melancholie begint te spreken, komt zij op stoom. Hier onderscheidt zij de gezonde vorm van melancholie helder van de ongezonde variant: ‘Melancholie in haar ‘gezonde’
vorm is aldus een contemplatieve
pauze die voorafgaat aan de verkenning
van nieuwe mogelijkheden, terwijl depressie juist als een toestand van ‘onrust’ getypeerd kan worden die door
stress wordt veroorzaakt en tot verlamming en lethargie leidt.’ (blz. 65) Met
name de kunst is het medium waarmee
de homo melancholicus binnentreedt
in de vernieuwende contemplatieve
pauze. In de kunstervaring zegeviert de
gezonde melancholie en krijgt innerlijke, intuïtieve tijd de bovenhand
boven de kloktijd die een ondergeschikt
leven domineert. Vanuit die ervaring
komt de melancholische mens toe aan
betekenisvolle creativiteit.

Geleidelijk aan heeft Hermsen haar
essay nu geleid in enthousiaste wateren. De lezer merkt dat zij zeer thuis
is in de filosofie van de tijdservaring.
Haar proza verliest zich hier wel soms
in zweverig taalgebruik: Arendt zou
ons uitnodigen ‘de door onze volle
agenda’s en piepende smartphones
ontstane vervreemding ten opzichte
van onszelf om te buigen tot een
nieuwe betrokkenheid, waaruit niet
alleen nieuwe inzichten over ons zelf
[sic!] kunnen ontstaan, maar we ook
op ‘zielsniveau’ weer verwantschap
met anderen kunnen ervaren.’ (blz.
68) Wacht even. Waarom vervreemden onze smartphones ons van
onszelf (ik heb toch juist contact met
iemand anders)? Waarom moet alles
‘nieuw’ zijn? We hebben het toch over
een innerlijke ervaring – die is dan
toch per definitie niet nieuw want uit
onszelf afkomstig? De dichter Rilke,
die Hermsen meermaals aanhaalt als

profeet van de innerlijke ervaring,
had het zelden over ‘het nieuwe’. En
wat is het ‘zielsniveau’ eigenlijk?

betoog voor het stimuleren van kunst
en cultuur. Deze lezer wist zich overtuigd en juichte mee.

Maar goed, de teneur staat. Kunst
leidt ons ‘het louterende Kairosinterval binnen, waardoor we tot rust
en bezinning komen en onze eigen verbeeldingskracht kan worden gestimuleerd.’ (blz. 70) Hermsen vervolgt met
het verdiepen van een denken over
angst en bloeit geheel op in de
hoofdstukken over Arendt en Bloch.
Met name Arendt brengt zij helemaal
tot leven: in ferme stijl laat Hermsen
zien hoe actueel en bruikbaar Arendts
analyses van de menselijke conditie
en de samenleving zijn. Zo lezen we
een vergelijking tussen Facebook en
Plato’s grot en komen we te weten hoe
de werkelijk denkende mens nimmer
in nostalgische melancholie verzandt.
Na dit pleidooi voor de filosofie geeft
Hermsen bovendien een vlammend

Joke J. Hermsen, Melancholie van de
onrust. Lemniscaat voor Stichting
Maand van de Filosofie, 2017.

TUSSEN LICHAAM EN GEEST
Terwijl het klimaat verandert en
we beginnen te beseffen dat we
na eeuwen van verlichting nog
net zo weerloos zijn tegen het natuurgeweld als tevoren, tekent
een waardencrisis zich af. Is dit
nou vooruitgang? Wij waren toch
dat autonome subject dat zijn eigen lot bepaalt? Met Waar geen
wil is, is een weg brengt Henk
Oosterling zijn persoonlijke ervaringen met de Japanse cultuur en
filosofie samen met zijn wetenschappelijke studies naar de moderne Franse filosofen en de interculturele filosofie. Hij toont
wat de oosterse verlichting ons
westerlingen te bieden heeft.
Tekst: Joost De Raeymaecker
Video: Mark Leegsma

Oud-kendokampioen is hij en gefascineerd door martial arts. Ook is hij hoofddocent aan de Erasmus Universiteit en
richtte hij in 2004 Rotterdam Vak-

manstad op. Dit initiatief om duurzaam
vakmanschap op de kaart te zetten leverde hem al diverse prijzen op. In het laatste jaar voor zijn pensioen levert Ooster-

ling wellicht een van zijn meest toegankelijke en persoonlijke werken af.
De denker, wiens Rotterdamse
dictie net zo klettert als zijn kendozwaard, schiet daarbij uit de startblokken. Al meteen op de eerste pagina neemt een dan nog jonge Oosterling
ons als een moderne scheepsjongen
van Bontekoe mee op reis naar het verre Oosten. We belanden zonder pardon in een dojo waar intensieve trainingen de lichamen afmatten tot ze niets
meer willen. Niet voor niets betekent
dojo: de plaats (jo) waar de weg (do)
beoefend wordt. Terwijl het autonome
subject, de individualiteit en de creatieve eigenzinnigheid met alle andere westerse verlichtingsidealen voor pampus
liggen op de mat, vangen we een eerste
glimp op van wat Oosterling ‘lichaamsdenken’ noemt. In tegenstelling tot Rodins beroemde denker, die stil zit op
een steen, gaat het hier om een dynamisch doen-denken. Er is sprake van
een zekere willoosheid, een leegte en
een vorm zonder inhoud die wij westerlingen in eerste instantie alleen als negatief kunnen zien.

Het menselijk lijden en zijn moderne zinloosheid
worden in Japan niet gevreesd tot de consumptie
van het niets erop volgt, maar juist bevestigd

Terwijl Oosterling ons gaandeweg de Japanse cultuur en filosofie
voorschotelt, beginnen we te begrijpen dat vorm en inhoud in het land
van de rijzende zon met elkaar samenvallen. Waar wij onszelf vormen en
verwezenlijken door ons te richten op
autonomie, individualiteit en eigenzinnigheid, richt de Japanner zich, van
kendo tot origami en van theeceremonie tot kalligrafie, met hetzelfde doel
op het vormvertoon. Hij herhaalt net
zo lang tot hij perfect kan uitvoeren.
Dat is niet zozeer een kwestie van lopendebandwerk als wel van een leven
lang blijven (bij)leren.
Het zal niet verbazen dat techniekbeheersing hierbij het hoogste goed is.
De kendoka bemeestert zijn zwaard zo-

danig dat het een verlengstuk wordt
van zijn lichaam en je kan spreken van
een ‘bezield zwaard’. De ruimte tussen
twee kendoka’s, die met ma wordt aangeduid, zo vertelt Oosterling, is geen
leegte maar een vervulde vorm die de
strijders zowel scheidt als verbindt.
Terwijl geesten, lichamen en zwaarden
hierop inwerken, nemen de kendoka’s,
met Jean-Luc Nancy’s partage, letterlijk deel in verdeeldheid.
Iedereen die weleens op een
sportveld staat zal hierin het moment
herkennen dat je opgaat in het spel en
je ‘zonder nadenken’ begint mee te bewegen met je team en de ruimte tussen de spelers. De ‘drill’ van een training kan worden omgezet naar de
‘skill’ van een vakman die juist daar-

door kan deelnemen aan het netwerk
van de maatschappij.
Het lichaamsdenken vormt samen met ‘nietsdenken’ en ‘doodsdenken’ in de loop van het boek een netwerk van kruisverbanden tussen oost
en west. Waar deze begrippen bij ons
alleen maar problemen veroorzaken
omdat zij verschijnen als negatie van
de verlichte geest, als nihilisme en als
het einde van God en mens, hebben ze
in Japan een hele andere verschijningsvorm. Het menselijk lijden — zo
centraal in onze christelijke wereld —
en zijn moderne zinloosheid worden
niet gevreesd tot de consumptie van
het niets erop volgt. Ze worden juist
bevestigd. Daarmee toont zich de oosterse verlichting en opent de weg voor
het egoloze en compassievolle inzicht
dat we aan de zinloosheid weliswaar
niets kunnen veranderen maar dat we
met ons handelen wèl het lijden van
anderen kunt verminderen.

Return of the Jedi
Eenmaal terug in Europa rijst de vraag
wat deze oosterse verlichting kan betekenen voor de waardencrisis waar haar
westerse evenknie mee worstelt. Nietzsche analyseerde al dat we, geconfronteerd met de zinloosheid van ons lijden na de ‘dood van God’, liever het
niets willen dan niet (meer) te willen.
Onze wil als een bank of voetbalclub

die te groot is om failliet te gaan: the
show must go on. Dit nihilisme resoneert bijvoorbeeld in het cynisme waarmee wij dagelijks onze onverschilligheid tonen voor het verband tussen de
biefstuk die ’s avonds op ons bord ligt
en het afscheuren van ijsmassa’s op
Antarctica. Ook het verband tussen de
file waar we onderweg naar die biefstuk instaan en de file Syrische vluchtelingen voor de Griekse poort —geen
losgescheurde ijsmassa, maar een losgescheurde mensenmassa— weerhoudt
ons er niet van er morgen gewoon
wéér in te gaan staan. Onze vermogens
om hiertegen handelend op te treden
lijken te zijn verdampt.
Met behulp van de oosterse verlichting tracht Oosterling dit nihilisme en cynisme om te vormen en het bijbehorende,
in negativiteit vastgeroeste begrippenapparaat te herwaarderen. Trouw aan Einsteins uitspraak dat we onze problemen
niet kunnen oplossen vanuit dezelfde ma-

Wij kunnen een mediawijsheid verwerven
die inzet op relaties in plaats van individuen

nier van denken waarmee we ze creëerden, zoekt hij naar een combinatie van
oosterse daadkracht en westerse denkkracht. Dit interculturele ‘doen-denken’
vraagt ook om een nieuwe taal en Oosterling spreekt bijvoorbeeld niet langer over
‘autonoom subject’ en ‘individu’ maar
over ‘intervidu’; de mens is een knoop in
een ecologisch netwerk. Terminologie die
vooruitloopt op het ‘tussendenken’ waar
het boek mee besluit en dat ons een glimp
laat opvangen van de relationele ecofilosofie die Oosterling voorstaat.
Doen-denken
De kracht van Oosterlings denken ligt erin besloten dat het niet louter een ‘denken’ betreft maar een ‘doen-denken’. Het
inzicht dat wij met deze wereld verbon-

den zijn door onze middelen, van zwaard
tot smartphone, van winkelmand tot voertuig, is in eerste instantie bijzonder confronterend. Wij zijn, elke keer dat wij ze
gebruiken, onmiskenbaar deel van het
probleem ofwel van de oplossing. Eenmaal bekomen, blijkt dit inzicht ons er in
tweede instantie ook bewust van de
maken dat wij de middelen om dit te veranderen reeds in handen hebben. Wij
kunnen deze middelen leren beheersen
en een mediawijsheid verwerven die inzet
op relaties in plaats van individuen.
Oosterling presenteert bij dit alles
een indrukwekkende en soms overweldigende hoeveelheid analyses en inzichten in de Japanse filosofie en cultuur.
Niet alleen onthult hij hoe deze van invloed zijn geweest op de moderne Fran-

se denkers, maar ook hoe deze zelf in
een eerdere fase zijn beïnvloed door het
werk van bijvoorbeeld Hegel.
Alhoewel de eerste zeven hoofdstukken volledig zijn gewijd aan de
oost-west connectie en alleen het laatste hoofdstuk zich in grote lijnen buigt
over het resulterende tussendenken,
blijven de urgentie en relevantie voor
hoe wij ons, in het hier en nu, tot de wereld verhouden altijd voelbaar.
Michel Foucault stak ooit de loftrompet over Gaston Bachelard, omdat
hij de woorden van de grote auteurs en
denkers altijd confronteerde met die van
de kleinere, onbekende auteurs. Op
soortgelijke wijze weet Oosterling de
ogenschijnlijk eenvoudige, dagelijkse bewegingen van de mens — oosterling of
westerling gelijk — te confronteren met
enkele grote thema’s uit de filosofie van
de negentiende en twintigste eeuw. Een
tour de force. Gelukkig verkeert Henk
Oosterling daarbij in goede vorm.
Henk Oosterling, Waar geen wil is, is
een weg: Doendenken tussen Europa
en Japan. Boom, 2016

DE STAND-UP FILOSOFEN
Een nieuwe rubriek in iFilosofie: De stand-up filosofen!
Met kennis van drie eeuwen wijsheid en een flinke dosis humor beantwoorden filosofen Erno Eskens en Marthe Kerkwijk elke maand een prangende filosofische vraag.
Over weinig zijn ze het eens, maar op alles hebben ze een antwoord. Leven, dood,
seks, drugs, rock ‘n’ roll; niets is taboe voor onze stand-up filosofen.
Bepaalt Erno’s vrouw zijn vrije wil? Waar heeft Marthe de zin van het leven gevonden?
Wie van de twee wil onsterfelijk zijn? Bekijk hier hun heerlijke eerste confrontatie!
Worstel jij met een filosofische vraag?
Stel hem door een bericht te sturen naar ifilosofie@isvw.nl
o.v.v. Stand-Up
en wie weet beantwoorden
Erno en Marthe je vraag in het volgende nummer
van iFilosofie!

VAN DISCIPLINE NAAR DWALEN
Tijdens de Nacht van de Filosofie, vrijdag 21 april te Nijmegen,
gaat het gebeuren: dan draagt
Marli Huijer, de derde Denker
des Vaderlands, de fakkel over
aan haar opvolger, die luistert
naar de naam René ten Bos. De
botsing van hun denktemperamenten belooft een perfect ongeluk te worden.
Marli Huijer brak als filosoof door met
haar boek Discipline (2013), intervenieerde in het publieke debat over de
vluchtelingencrisis met haar essay Achterblijven (2016), kroop bij Matthijs
van Nieuwkerk op schoot om haar ‘tussendenken’ kracht bij te zetten en ontpopte zich zo tot een hartstochtelijk
pleitbezorger voor de publieksfilosofie

– wat ze als hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zal blijven. In Leve de publieksfilo-

sofie! reflecteert ze op de publieksfilosofie in het algemeen en haar twee jaar
van Denkerschap in het bijzonder.

René Ten Bos is een beest, althans een
schrijfbeest. De afgelopen twee jaar
zette hij drie titels op zijn naam en
sleepte hij met een ervan, Bureaucratie is een inktvis (2015), de Socratesbeker in de wacht. In Dwalen in het
antropoceen trekt Ten Bos haast achteloos zijn tegendraadse denklijn door.
Het valt te hopen dat hij de publieke

opinie de komende twee jaar tegen de
haren in blijft strijken, als het meezit
met een boek over pornografie dat volgens betrouwbare bron in de maak
is... Voor wie nu door koudwatervrees
wordt bevangen is er Later word ik filosoof, waarin Peter Henk Steenhuis
de nieuwe Denker des Vaderlands al
interviewend introduceert.
Marli Huijer, Leve de publieksfilosofie!
Belevenissen van een Denker des Vaderlands. Boom, 2017.

Peter Henk Steenhuis, Later word ik filosoof: Het denken van René ten Bos.
Boom, 2017.

ZWEMLES VOOR ANTROPOS
Wij mensen zijn de managers
van de planeet, die elk probleem
dat ons scheidt van ons doel
door de efficiëntste oplossing
overbruggen. Althans, zo mogen
we het graag geloven. Volgens René ten Bos valt dat gekoesterde
zelfbeeld niet te rijmen met de situatie waar climate change ons
mee confronteert. Het alternatief dat hij voorstelt is even tegendraads als consequent: Dwalen
in het antropoceen.
Tekst & video: Mark Leegsma
Het is een van de ervaringen die vrijwel iedereen die in waterig Nederland
opgroeit deelt: zwemles. We vinden
het vanzelfsprekend dat kinderen leren zwemmen, zozeer zelfs dat we er
niet eens aan denken de vraag te stel-

len wat er eigenlijk het doel van is. Als
ik u vertel dat onze ouders ons, bange
bengels, aan de zwemleraar uitleverden, opdat die ons zou leren zo effi-

ciënt mogelijk de afstand van de ene
kant van het zwembad naar de overkant af te leggen, zult u me ogenblikkelijk corrigeren: leren zwemmen gaat

Om niet kopje onder te gaan in het antropoceen moeten
we aanvaarden dat een greep in de vertrouwde
intellectuele gereedschapskist averecht werkt

niet om een doel – de kortste weg vinden van punt A naar B –; we leren
zwemmen om niet te verdrinken.
Volgens de nieuwe Denker des Vaderlands René ten Bos vraagt het antropoceen – de geologische era waarin de
aanwezigheid van de mens (Grieks: antropos) voor het eerst een invloed van
betekenis op de aarde als zodanig uitoefent – om zwemles. Alleen, zo vanzelfsprekend als het voor de zwemles die
we allemaal kennen is dat we eerst en
vooral willen dat onze kinderen niet
kopje onder gaan, zo tegendraads
klinkt die boodschap wanneer ze wordt

betrokken op climate change en aanverwante antropocene verschijnselen.
Waarom is dat zo? Omdat we
ons, volgens Ten Bos, de managers
van de planeet wanen en daar de drievoudige grondvorm van elke methode
– doel, probleem, oplossing – op loslaten: de kortst mogelijke weg van A
naar B. Dit gekoesterde zelfbeeld, ‘mede mogelijk gemaakt door’ verlichtingswaarden als autonomie en maakbaarheid, is in het antropoceen echter
op losse schroeven komen te staan. De
essentie van deze nieuwe era is namelijk evengoed de invloed van de mens

op de planeet als de weerslag die de catastrofale effecten daarvan hebben op
ons. Als de naam antropoceen enige
zin heeft, wil Ten Bos maar zeggen,
dan is het de ecologische complexiteit
die het oplossingsgerichte denken van
de antropos-manager logenstraft.
In de war wennen
Chaos is, aldus Ten Bos, een ander
woord voor naamloosheid. Omgekeerd
zijn namen eerste pogingen tot duiding
en oriëntatie die de ruis van de kosmos
– op de rok waarvan wij, met Lucebert,
slechts kruimels zijn – laten verstommen. Dat we op dit moment zo door de
nieuwe naam ‘antropoceen’ gegrepen
worden wil dus zeggen dat we, hoe heimelijk ook, erkennen dat de situatie
waarin we verzeild zijn geraakt ongekend is. Daarom kunnen en mogen we
ons niet tot de situatie verhouden alsof
we de weg al weten. De realiteit is dat
we midden in de puree zitten.

Willen we niet kopje onder gaan
in het antropoceen, dan is het zaak te
aanvaarden dat een greep in de vertrouwde intellectuele gereedschapskist averechts werkt. Mens en planeet
zijn in de war, cultuur en natuur zijn
in de war, wij zijn in de war. Nou is
het punt dat Ten Bos wil maken niet
dat ons in die warboel slechts wanhoop en waanzin wachten. Waar we
aan moeten wennen is dwalen in het
antropoceen, opdat we al dwalend aan
het antropoceen wennen.
Dwalen in het antropoceen is Ten
Bos’ derde boek in drie jaar tijd – en
dan reken ik de interviewbundel Later
word ik filosoof, die vrijwel gelijktijdig
is verschenen, niet eens mee. Wat me
aan deze reeks opvalt – en bevalt – is
dat Ten Bos zich zowel in zijn denken
als in zijn stijl steeds meer vrijheden
veroorlooft. Dat blijkt ook uit zijn grepen in het pantheon van de filosofie:
Maurice Blanchot, Michel Serres, Da-

ny-Robert Dufour en Timothy Morton,
die Ten Bos aanvoert als zijn ‘filosofische getuigen’, zijn spannende denkers, maar hier te lande alles behalve
klinkende namen. Het duistere, absurde plezier dat hij duidelijk aan zijn
schrijven beleeft is om van te smullen.
Tegelijk gaat het Ten Bos om meer dan
het plezier, denk ik: want de dwalende
kán geen vooropgezet plan volgen of
methode toepassen. Zo komen we op
de valreep een topos van de moderne
filosofie tegen: vrijheid is noodzaak. Iemand moet ons tenslotte voordoen hoe
we niet verdrinken.
René ten Bos, Dwalen in het antropoceen. Boom, 2017.
Na een regen van optredens tijdens de
Maand van de Filosofie zal René ten Bos
vrijdag 9 juni spreken op het door de
Stichting Psychiatrie en Filosofie georganiseerde symposium Klimaatstemming.

FILOSELFIE MICHA WERTHEIM
Seriously Funny: From the Ridiculous to the Sublime door Howard Jacobson

In zekere zin is het eigenbelang een boek uit te kiezen waarin satire en humor worden aangewezen als de meest onmisbare component van onze cultuur. Dus ik heb mij graag laten
overtuigen door dit tussen antropologie, cultuurwetenschappen, theologie en filosofie meanderende betoog van de Britse schrijver en literatuurwetenschapper Howard Jacobson.
Grappen zijn er volgens Jacobson niet voor de gezelligheid. Het gaat er juist om datgene
waarvan het lachen ons vergaat via satire in herinnering te roepen en dragelijk te maken.
De hardste en wrangste humor is een freudiaanse uitlaatklep, als erkenning van het sadistische en onrechtvaardige universum waarin we zitten opgesloten. Cliniclowns die met een
spuitende neus een glimlach op ons gezicht toveren ruilt hij liever in voor de Mexicaanse
clowns die letterlijk in het gezicht van hun griezelende publiek pissen. Verder voert Jacobson ons langs een comedy club in Engeland waar de meest racistische grappen met hard
gelach worden beloond en middeleeuwse kerkjes waarop hij afbeeldingen ontdekt van vrouwen die hun vagina extreem ver open trekken, om ten slotte via Baudelaire, de Griekse oudheid, Shakespeare en Kundera uit te komen bij een indianenstam waar kinderen pas een
ziel wordt toegeschreven op het moment dat ze voor het eerst lachen.
Jacobson kreeg vaak het verwijt dat hij vooral een grappige schrijver is. Je zou kunnen
stellen dat hij in dit essay uitlegt waarom hij dat verwijt als het grootste compliment
heeft opgevat: humor en amusement mogen niet met elkaar worden verward. Jacobson
is beslist een moralist, maar ik vermoed dat hij weinig met het geëngageerde progressieve cabaret zoals dat in Nederland gevierd wordt op zou hebben. Zo lang Gummbah
de P.C. Hooft-prijs niet gewonnen heeft, zou dit boek verplichte kost moeten zijn voor
iedere criticus. De rest van ons doet er goed aan het voor zijn of haar plezier te lezen.

UITGELICHTE OPLEIDING VROUWELIJKE DENKERS
In samenwerking met Society for Women in Philosphy (NL)
biedt de ISVW een inleidende Summerschool over vrouwen
in de filosofie. Bestaat ‘de vrouw’ of is het concept slechts
een sociaal construct? Hoe kunnen we spreken over de relatie tussen lichaam en bewustzijn? Hoe leven we rechtvaardig, en werkelijk samen? Is de westerse filosofie (nog) bepaald door koloniaal denken? Deze vragen en hun uiteenlopende antwoorden staan centraal in deze zomerweek.
Vrouwelijke filosofen hebben in de westerse geschiedenis
lange tijd niet of nauwelijks een podium gehad. De positie
van de vrouw veranderde gedurende de aanloop naar de moderniteit en in feite zien we dat pas in de 21ste eeuw vrouwen een, zij het nog steeds relatief, gelijkwaardige plaats in-

nemen naast de mannen in de filosofie. Zonder een 'essentie van de vrouwelijke filosofie' te willen presenteren zullen
de docenten een beeld schetsen van thematiek, theorie en
methodologie van vrouwelijke denkers.
Data
Maandag 10 t/m vrijdag 14 juli 2017
Aanvang maandag 10.30 uur, einde vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch
Klik hier om meer over de docenten en het programma van deze
Summerschool te weten te komen of je ervoor aan te melden.

SIGNALEMENT
Joost van der Net
Aan de Europese natie

Maurice Blanchot
De idylle

Merijn Oudenampsen
Ter verdediging van Utopia

Die volkeren weten de tijd van overvloed te genieten, zo voorspelde
Keynes, ‘die de kunst des levens vasthouden en tot een hogere perfectie weten op te voeren.’ Waar de Verenigde
Staten lijken af te glijden naar de verloren gewaande hel van
de antieke tijd, hoeft
dat in Europa niet te
gebeuren. In Aan de
Europese natie brengt
Joost van der Net naar
voren waarom niet:
onze culturele en maatschappelijke tradities
bieden voldoende basis
voor een gezonde toekomst. Wij Europeanen kunnen daarom ‘het best dromen van spelende mensen die onbekommerd en vrij met elkaar verkeren’.

Maurice Blanchot (1907-2003) behoort
tot de invloedrijkste schrijvers en filosofen van de twintigste en eenentwintigste
eeuw. Hij schreef zowel romans en verhalen als filosofische studies. Nu verschijnt
voor het eerst in vertaling zijn novelle De
idylle. Die is akelig actueel, zo moge blijken uit
een passage als deze: ‘In
dit huis zult u leren dat
het niet gemakkelijk is
om een vreemdeling te
zijn. U zult ook leren dat
het niet meevalt om
geen vreemdeling meer
te zijn. Als u uw land mist, ziet u hier elke
dag meer redenen om het te missen.
Maar als het lukt om uw land te vergeten
en van dit nieuwe verblijf te houden, dan
stuurt men u terug naar waar u vandaan
komt, alwaar u, opnieuw ontheemd, eveneens een banneling zult zijn.’

In Ter verdediging van Utopia betoogt
socioloog en politicoloog Merijn Oudenampsen dat de interpretatie van Thomas
More’s klassieke tekst Utopia door de filosoof Hans Achterhuis, die in ons land
sinds de jaren negentig dominant is geweest, achterhaald is en
berustte op foutieve veronderstellingen. Oudenampsen pleit voor een
herwaardering van Utopia en het utopisch denken, nu het vijfhonderd
jaar geleden is dat het
werk van More voor het
eerst verscheen. Oudenampsen doet als promovendus onderzoek bij de Universiteit van Tilburg naar
de intellectuele achtergronden van de
draai naar rechts in de Nederlandse politiek sinds de opkomst van Fortuyn.

ISVW AGENDA
April
24-04

God is dood. Met o.a. prof. dr. mr. Herman Philipse, prof. dr. Paul van Tongeren en Arnold Ziegelaar.

29-04

De filosofie van het symbool III: De ‘ceci-n’est-pas-une-pipe’-symbolen in de kunst. Met dr. Tjeu van den Berk

29-04

Start: Filosfisch Kompas Plus. Met Ed Weijers.

Mei
06-05

Interculturele filosofie: Afrikaanse filosofie. Met Renate Schepen en dr. Henk Haenen.

07-05

Filosoferen met kinderen en jongeren. Met Ed Weijers.

13-05

Leven en dood III: De onsterfelijke ziel en de nietigheid van het leven. Met Laurens ten Kate en Jan Flameling.

14-05

Open dag ISVW. Met o.a. comedian Tobi Kooiman.

21-05

Filosofisch café: De God van Spinoza. Met dr. Ton de Kok.

22-05

Big History. Met o.a. prof. dr. Vincent Icke, prof. dr. Salomon Kroonenberg en prof. dr. Nico van Straalen.

27-05

De filosofie van het symbool IV: Mythische symbolen. Met dr. Tjeu van den Berk.

27-05

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

LEVENXL bevat levensverhalen
van mensen die ernstig ziek zijn
(geweest). Noodgedwongen moesten zij hun leven anders inrichten.
Wat heeft hen geïnspireerd?

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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