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Ger Groot: ‘filosofie is van de wereld’
Denker des Vaderlands René ten Bos, onze columnist
Van Buuren en Schuyt: twee geesten, één Spinoza?

REDACTIONEEL ENGEL VAN DE GESCHIEDENIS
Het afgelopen jaar wilden we dat iFilosofie ergens over ging. Althans, we hebben
geprobeerd aan ieder nummer een thema
te verbinden. ‘Utopie’ (nummer 24), ‘gastvrijheid’ (25) en ‘onderwijs en opvoeding’
(29) kwamen, al zeg ik ’t zelf, aardig uit
de verf; maar om de artikelen van bijvoorbeeld nummer 23 allemaal onder de noemer ‘democratie’ te brengen, moest ik me
in het redactioneel wel van mijn lenigste
kant laten zien. Al met al vraag ik me af
of de lezer er iets van heeft gemerkt.
In dit nummer vallen we terug op de
themaloosheid. Idee, leitmotiv, constructie, plan: we laten ze ditmaal achterwege. Voordat u denkt dat ook daar
een gedachte achter zit, kan ik u verzekeren dat de redactie, amper ontwaakt
uit haar lange zomerslaap, zag dat het
tijd was om een nieuw nummer te maken en toen ijlings bijeen gesprokkeld
heeft wat er te sprokkelen viel.
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan
kan, want ook in de stukken die dit the-

maloze nummer vlees aan de botten geven vallen knipogen naar het ontbreken
van een thema te ontwaren. Het begint
met onze nieuwe aanwinst, Denker des
Vaderlands René ten Bos, die ons met ingang van deze editie elke maand op een
column zal vergasten. Het zou me niet
verbazen als hij deze gelegenheid te baat
neemt om het ecosofische terrein dat hij
in zijn laatste boek Dwalen in het antropoceen heeft blootgelegd verder te verkennen. Wat was zijn boodschap ook
alweer? In plaats van de natuur onze –
inadequate – ideeën op te dringen, moeten we er eerst maar eens in ronddwalen,
doel- en themaloos, om te wennen aan
leven op een planeet waarvan de (klimaat)verandering de ‘antropos’ een
schrijnende lachspiegel voorhoudt.
Nu we het toch over de moderne mens
hebben: hoe zit het daar eigenlijk mee?
Die vraag bracht Ger Groot tot De geest
uit de fles, een boek waarvan de samengang van vorm en inhoud het antwoord al
verraadt: de vele culturele vormen van de

moderne mens, van kleding tot graffiti,
zijn zijn inhoud. Wie in de onoverzichtelijke berg culturele fragmenten een lijn wil
ontdekken, zal echter moeten zijn als Walter Benjamins ‘engel van de geschiedenis’,
zoals Joost De Raeymaecker in zijn bespreking stelt. Waar wij stervelingen slechts
een themaloze reeks van gebeurtenissen
waarnemen, ziet de engel ‘één catastrofaal
geheel’. Benjamin vond het de taak van de
geschiedschrijver de rol van engel op zich
te nemen en de naamlozen van de geschiedenis – die u en ik zijn – van die redeloze
‘vooruitgang’ te verlossen.
Dit nummer gaat, kortom, nergens over.
Maar daarmee is meer gezegd dan we doorgaans gemakkelijk vinden om te horen.
Namens de naamlozen die uit hun zomerslaap ontwaakt zijn om dit nummer
van iFilosofie bijeen te sprokkelen
wens ik u een engeltje van de geschiedenis op uw schouder toe.
Mark Leegsma, hoofdredacteur iFilosofie
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COLUMN RENÉ TEN BOS LAMPRECHT
“Naar vele zijtakken delegeert de
rivier haar angst voor de zee.”

De zin is afkomstig van Helmut Lamprecht (1925-1997). Hij was een Duitse
dichter en filosoof die lange tijd voor
de Duitse radio schijnt te hebben gewerkt. Ik ken zijn werk verder niet.
Maar ik kwam de zin tegen in het boek
Arbeit am Mythos van Hans Blumenberg (1920-1996), een grote Duitse filosoof die in Nederland helaas niet zo bekend is. In het Duits luidt de zin: “An
viele Arme delegiert der Fluss seine
Furcht vor dem Meer.”
Ik vind dit om meerdere redenen een
fantastische zin. In de eerste plaats
omdat ze de rivier portretteert als een
wezen dat angst heeft. Dit past heel
goed bij hedendaagse discussies in de
filosofie om de natuur handelingsvermogen, bezieling of gemoedstoestanden toe te kennen. De neiging om de
natuur alleen maar tot een passieve

actor te maken, is eigen aan de hele
filosofiegeschiedenis. Die passiviteit
gaf de mens natuurlijk een vrijbrief
om zijn gang te gaan met betrekking
tot de natuur. Inmiddels weten we tot
welke ellende dat geleid heeft. De natuur is bang. De rivier ook. En een rivier in het nauw maakt rare sprongen.
Houd daar maar rekening mee.
In de tweede plaats speelt het citaat
met het idee dat de zee iets is om bang
voor te zijn. Rivierwater is zoet, zeewater is zout. Er is een antagonisme tussen zoet en zout. Mensen zijn onder
meer bang voor de zee omdat er niets
te drinken is. Men leze het gedicht over
de oude marinier van Samuel Coleridge nog eens een keer. De zee is geen
plek waar we kunnen overleven. De zee
is gruwelijk, zo gruwelijk dat zelfs een
rivier er niet echt op af durft te gaan.

Zo werkt macht, leerde Michel Foucault ons:
ze sijpelt door tot in de haarvaten van de samenleving

In de derde plaats vind ik de zin mooi
omdat er een woord in staat dat je helemaal niet in poëzie verwacht, maar
in managementliteratuur: delegeren.
In het woordenboek staat dat delegeren ‘toewijzen’ of ‘toevertrouwen’ betekent. Hoe kun je angst toevertrouwen of toewijzen? Toch zie je het zo
voor je: de leider die zijn of haar
angst doorschuift naar haar medewerkers die zich als arme zijtakken laten
volstromen met die angst. De zin beschrijft, zo dunkt me, op een treffende wijze wat er in een gemiddelde
bureaucratie aan de hand is: de angst
in hogere echelons moet ergens naar
toe kunnen stromen en gaat dus doorgaans naar waar nog geen angst was.
Zo werkt macht, leerde Michel Fou-

cault ons: ze sijpelt door tot in de
haarvaten van de samenleving.
Blumenberg zal al deze mogelijke duidingen niet in het hoofd hebben gehad toen hij er voor koos de zin van
Lamprecht te citeren. Zijn boek gaat
over mythes. De mens, zo legt hij in
zijn boek uit, heeft verhalen en vertellingen nodig om om te kunnen gaan
met wat hij het ‘absolute van de
werkelijkheid’ noemt. Met die uitdrukking – het absolute van de werkelijkheid – duidt hij op het gegeven
dat die werkelijkheid vaak niet voor
ons gemaakt is, dat die werkelijkheid
doof is voor onze eisen en wensen,
dat die werkelijkheid vaak onbestemd, onvoorspelbaar, complex en

wreed is. Het enige wat we er tegenin
kunnen brengen, is verhalen verzinnen. Want die verhalen, hoe bizar en
illusoir ook, zorgen ervoor dat er
toch een soort van vertrouwen ontstaat. Door die verhalen wordt de absoluutheid van die werkelijkheid
enigszins ‘afgebroken’.. ‘Enigszins’ …
want de werkelijkheid eist ons vroeg
of laat onverbiddelijk op.
Nu wordt duidelijk hoe je het citaat ook
kunt lezen: de zee is de gruwelijke werkelijkheid, de rivier is de mens en de zijtakken zijn alle verhalen en vertellingen
die die mens bedenkt om niet een twee
drie kopje-onder te gaan. Het citaat
gaat dus over onze uitstelstrategieën,
maar bedenk: hier is uitstel nooit afstel.

DE STORM UIT HET PARADIJS
Na een docentschap van enkele
decennia aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat Ger
Groot, tevens columnist bij
Trouw en voorheen ook hoogleraar filosofie en literatuur aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, met pensioen. Zijn collegereeks over de wordingsgeschiedenis van de moderne mens, zeer
geliefd onder studenten en al eerder op cd vastgelegd, eindigt nu
in een boek. Met De geest uit de
fles legt hij ons een vraag voor
die zo ronkend is als het werk
zelf: wat is de moderne mens?
Tekst: Joost De Raeymaecker
Elke geschiedenis, dus ook die van de
moderne mens, is volgens Walter Ben-

jamin niet zozeer een reconstructie van
feiten als wel een herinnering en een
interpretatie. In zijn essay Over het begrip van de geschiedenis (1940) illustreert hij dit aan de hand van Paul
Klee’s Angelus Novus. Terwijl de Tweede Wereldoorlog losbarst, ziet de Joodse Benjamin in dit schilderij de engel
van de geschiedenis afgebeeld. Met
zijn rug naar de toekomst gekeerd en
zijn ogen op het verleden gericht wordt
de engel uit het paradijs geblazen door
een stormachtige keten van gebeurtenissen. De mens noemt deze storm
‘vooruitgang’ maar de engel ziet één catastrofaal geheel dat maar blijft aanzwellen, interpreteert Benjamin.
Deze geschiedkundige dialectiek van
hoop en vrees, van zondeval en verlossing —zo kenmerkend voor Benjamin’s
oeuvre— stelt ons voor de vraag hoe

wij onze geschiedenis eigenlijk zelf interpreteren. Herinneren wij deze voornamelijk als vooruitgang of als catastrofe? Deze dubbelzinnigheid is illustratief voor het verhaal dat Ger Groot ons
in zijn boek vertelt, zo zal blijken.
In De Geest uit de fles laat Groot de wordingsgeschiedenis van de moderne
mens beginnen in de zeventiende eeuw
bij René Descartes en zijn befaamde cogito ergo sum. Descartes slaat met zijn
methodische twijfel —hij is alleen nog
zeker dát hij denkende is— een richting
in waarbij het Goddelijke langzaam
maar zeker zal worden ingeruild voor
het wetenschappelijke als fundament
van ware kennis. Alhoewel God nog
lang niet verdwenen is bij Descartes begint hier wat Groot de ‘worsteling met
de erfenis van religie’ noemt. Gewapend

met filosofie en wetenschap trotseert de
mens niet zozeer de vraag of God bestaat als wel de vraag wat we moeten
doen met de Goddelijke positie in de architectuur van ons denken. Verdragen
wij de leeggevallen troon en de absentie
van een absolute waarheid? Of durven
wij ‘m zelf te bestijgen en maken wij onszelf tot het ankerpunt van de wereld?
We hebben dat laatste, met de rede onder de ene arm en onze emoties onder
de andere, zeker geprobeerd zo laat
Groot zien. Maar uiteindelijk heeft ook
de mens zijn centrale positie moeten opgeven en werd hij, zoals de filosofie dat
in de twintigste eeuw benoemt, als subject gedecentraliseerd.
De vraag naar de moderne mens
De worsteling met het religieuze laat
zich ook lezen als een mogelijk antwoord op een van de belangrijkste
vragen in de filosofie: wat is de mens?
Of, wanneer we Immanuel Kants oorspronkelijke vraag wat meer toespitsen
op dit boek: wat is de moderne mens?

De worsteling met het religieuze laat zich ook
lezen als een mogelijk antwoord op een
van de belangrijkste vragen in
de filosofie: wat is de mens?

De thematiek van de worsteling die
Groot presenteert, combineert de uitersten die Benjamin voor zichzelf maar
niet in balans kreeg: onze geschiedenis
kent nu eens vooruitgang en dan weer
catastrofe. Dit samen te brengen in een
worsteling maakt van de wordingsgeschiedenis van de moderne mens een
dynamisch en veeldradig weefsel dat
alleen in een veelvoud van beelden te
vangen lijkt. Wat dat betreft zal het niet
verbazen dat Groot zich niet tot één vakgebied of medium beperkt. Filosofie is
van de wereld, zo laat hij noteren in een
bewoording waarin The Scene’s Ieder-

een is van de wereld (en de wereld is
van iedereen) weerklinkt. Ze blijft niet
beperkt tot ondoordringbare vakpublicaties maar is ook altijd zintuigelijk: ze
toont zich in de muziek die we maken,
in de kleding die we dragen, in de
steden die we bouwen en in de foto’s
waarmee we dit alles soms koortsachtig proberen vast te leggen. Parijse grafitti, een tekst van Descartes, een foto
van Nietzsche en een video van Monty
Python: daarmee zijn de eerste pagina’s van zijn boek gevuld. Alle video’s
die in het boek voorbijkomen zijn daarbij voor de lezer op een toegewijde web-

site verzameld. In één hoofdstuk zien
we de aardse libidineuze mens uit de
achttiende eeuw niet alleen geïllustreerd aan de hand van Markies de Sade en Mozarts Così fan Tutte maar ook
geconfronteerd met onze moderne
preutsheid om vervolgens de thematiek
van de strijd tegen het ancien régime,
die De Sade met Così fan Tutte verbindt, ook nog te zien culmineren in Lamettrie’s L’Homme Machine wiens machinale mensbeeld moeiteloos door Ger
Groot aan Star Trek wordt gekoppeld.
De worsteling met de engel
Het spektakel van de moderne mens
en zijn cultuur wordt ons op ordentelijk wijze en in toegankelijke taal voorgeschoteld in een rijk geïllustreerd en
zorgvuldig gelay-out boekwerk. Dat
dit het resultaat is van de collegereeks
die Groot jarenlang heeft gegeven laat
zich dan ook goed voelen. Want zo’n
veelvoud van beelden is juist gebaat
bij een uitgekristalliseerde en beproefde verhaallijn die het overzicht be-

waart en de lezer niet alleen wijst
waar hij moet kijken maar ook op wat
hij daar dan kan zien.
Doordat Groot nadrukkelijk beelden
uit verschillende tijdsgewrichten op
een pagina combineert komt de worsteling van de moderne mens helemaal los van het papier. De geest uit
de fles is méér dan alleen een boek
met plaatjes. Weg is het idee dat geschiedenis slechts een parade van
chronologisch georganiseerde gebeurtenissen is met een successie of zelfs
progressie van achterliggende ideeën.
Ons verleden, zo laat ook Benjamins
engel zien, is niet altijd iets wat wij
achter de rug hebben; hoe wij haar interpreteren ligt vóór ons. Maar de weg
daarnaartoe is niet eenduidig. De
voortdurende worsteling en zoektocht
naar verloren samenhang is in haar dynamiek net zo modern als het subject
dat Groot ermee beschrijft.
Ger Groot, De geest uit de fles.
Lemniscaat, 2017.

FILOSOFIE VOOR PSYCHOLOGEN
Wat heeft de filosofie te vertellen
aan psychologen? Psychologie
lijkt op de eerste plaats een praktiserende discipline, terwijl de filosofie vooral wordt geassocieerd
met abstracte beschouwingen.
Het boek Denken over Denken
van Pieter Adriaens belooft een inleiding te geven in de filosofie
voor psychologen. Maar lukt het
Adriaens om het raakvlak tussen
de filosofie en de psychologie op
een betekenisvolle manier in
kaart te brengen?
Tekst: Arthur Veenstra
Pieter Adriaens is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de
KU Leuven en gepromoveerd met een
onderzoek naar de psychoanalyse en
evolutietheorie. Momenteel verricht

hij onderzoek naar de geschiedenis en
filosofie van de psychiatrie. Op papier
lijkt hij dus in ieder geval te beschikken over de juiste bagage om dit onderwerp aan te snijden.
In het eerste hoofdstuk van Denken
over Denken behandelt hij de vraag
wat de filosofie is en wat haar subdisciplines zijn. Vervolgens geeft hij een inleiding in de geschiedenis van de filosofie die start bij Descartes, en die via
Nietzsche, Darwin en Freud eindigt bij
Wittgenstein. Aan de hand van deze
hoofdspelers behandelt hij een aantal
‘grote’ vraagstukken. Zo zet hij naar
aanleiding van de filosoof Descartes uiteen wat de belangrijkste posities zijn in
de filosofie van bewustzijn, met name:
substantiedualisme –geest en de materie zijn twee verschillende substantiesen reductionistisch fysicalisme –de

geest is reduceerbaar tot fysieke fenomenen. Adriaens eindigt de behandeling van ieder vraagstuk met een confrontatie van de filosofische analyse
met hedendaagse wetenschappelijk
inzichten. Dit leidt tot behoorlijk duidelijke conclusies. Zo laat hij door het
kennisargument van de filosoof Jackson zien dat de wetenschap, zelfs in
haar ideale eindstadium, waarschijnlijk niet alle vragen ten aanzien van bewustzijn zal kunnen beantwoorden.
Nietzsche wordt door Adriaens ingezet om vraagstukken ten aanzien van
moraalfilosofie en morele psychologie
te introduceren. Bestaat er zoiets als morele verantwoordelijkheid? Of wordt
ons gedrag vooral gedreven door ‘natuurlijke feiten die buiten de controle
liggen van het individu’? Met Darwins
evolutietheorie wordt de discussie over
de oorsprong van ons bewustzijn inge-

leid. Via Wittgenstein komt Adriaens
uiteindelijk terecht bij actuele vraagstukken in de psychopathologie. Hoe
bepalen we wat een stoornis is en wat
een natuurlijke eigenschap is? Hebben
psychische stoornissen uiteindelijk een
fysieke basis in de hersenen? Zijn stoornissen zoals bijvoorbeeld depressie,
pedofilie en alcoholverslaving, psychische ziektes die met zachte middelen
als therapie moet worden behandeld?
Of zijn het uiteindelijk fysieke aandoeningen waarvan de essentie dus te
vinden is in de materie: in de hormoonhuishouding, de hersenen of andere aspecten van het lichaam? In de uiteenzetting van deze laatste thema’s komen
de discussies van het hele boek samen.
Adriaens heeft stapsgewijs hiernaar
toegewerkt; immers, op dit punt is op
hoofdlijnen duidelijk wat de kracht en
de tekortkomingen zijn in reductionistisch fysicalisme, in welke mate verschijnselen een sociaal construct zijn,
welke rol evolutie speelt in ons bewustzijn en zo verder.
Als ik het boek dichtsla ben ik opgetogen over de heldere en fascinerende

Veel mensen weten niet
dat Descartes aan de wieg heeft
gestaan van een rudimentaire psychologie

vogelvlucht door de filosofie en de psychologie die ik heb gemaakt. Mijn eerste indruk was daarentegen veel pessimistischer. Het eerste hoofdstuk is een
sof. Het betreft een filosofische analyse
van de filosofie zelf. De uitkomst van deze analyse is de afgezaagde post-structuralistische stelling: de filosofie is niet
eenduidig te definiëren. De Franse filosoof Derrida zou vast instemmend
applaudisseren bij dit resultaat. De betekenis van een begrip is volgens Derrida
nooit definitief vast te leggen: het zogenaamde différance. Ik vind dit nogal
een flauw gegeven; de ondefinieerbaarheid van begrippen is al bekend sinds
Socrates. Voor filosofen is het wellicht
interessant om over de ondefinieerbaarheid nog eens een keer goed na te den-

ken, maar een dergelijke analyse lijkt
mij voor psychologen nogal irrelevant.
De redacteur van Adriaens’ boek lijkt
het adagium van tonen vs. vertellen uit
het oog te zijn verloren. Sommige zaken
moet je in detail bespreken, en andere
zaken moet je impliciet tonen.
Gelukkig toont de rest van het
boek zeer overtuigend wat filosofie is
en wat de toevoegde waarde is van de
filosofie voor psychologen. Vanaf het
tweede hoofdstuk doet Adriaens heel
veel goed. De start in hoofdstuk 2 met
Descartes ligt wellicht voor de hand,
maar het is ook een doeltreffende keuze. Descartes wordt veelal gezien als
de grondlegger van de moderne filosofie, maar veel mensen weten niet dat
hij ook aan de wieg heeft gestaan van

een rudimentaire psychologie; zie onder meer zijn werk de Passies van de
Ziel. Daarbij weet Adriaens de belangrijkste posities in de verschillende debatten helder en zeer toegankelijk uiteen te zetten. Wat ik sterk vind is dat
hij continu zoekt naar de confrontatie
van abstracte theorieën met de wetenschappelijk praktijk. Zo beschrijft hij,
na de behandeling van abstracte
ethische theorieën, fijntjes dat bijvoorbeeld de overerfbaarheid van agressief antisociaal gedrag 70% bedraagt
en dat omgevingsfactoren zoals opvoeding maar 5% bedraagt op dit persoonlijkheidskenmerk. In hoeverre kun je
in het licht van dergelijke ‘natuurlijke
feiten’ antisociaal gedrag nog bestempelen met een objectief normatief label van ‘goed’ of ‘slecht’?
De helderheid en eenvoud waarmee hij de belangrijkste posities uiteen
zet heeft als keerzijde dat tussenposities maar beperkt aan bod komen. Met
name de lezers die beter zijn ingelezen
in de filosofie van bewustzijn zullen dit
als een gemis ervaren. Een enkele keer

leidt het ontbreken van genuanceerde
standpunten ertoe dat Adriaens te makkelijk conclusies trekt. Zo schrijft Adriaens over Darwin:
‘Door te beweren dat de menselijke geest een product is van evolu-

tie, outte Darwin zich de facto als
materialist’.
Ten eerste is het twijfelachtig of Darwin
daarmee zou instemmen, maar belangrijker is dat materialisme helemaal niet
een noodzakelijk gevolg is van Darwins
bewering. Een alternatief is bijvoorbeeld Spinoza’s monisme. Spinoza werkte een fascinerende middenweg uit
tussen het substantiedualisme van Descartes en reductionistisch fysicalisme.
Hij stelde grofweg dat materie en geest
twee attributen zijn van één onderliggende substantie. Een moderne vorm
van Spinoza’s monisme is het panpsychisme, eenvoudig gezegd: alle materie
heeft bewustzijn. Een panpsychist zou
bijvoorbeeld uitleggen dat een steen een
simpel passief bewustzijn heeft en dat
progressief complexere organismen een
bewustzijn hebben met navenant toenemende complexiteit. Spinozisten en de
panpsychisten zouden dus zomaar kunnen instemmen met Darwins bewering;
de menselijke geest kan inderdaad prima een resultaat kan zijn van evolutie.

De kracht van het boek ligt met name in de kruisbestuiving tussen
filosofie (‘philosophy of mind’), psychologie,
neurowetenschap en evolutietheorie

Darwins bewering committeert hem
dus op geen enkele manier aan het materialisme. Sterker nog, Spinoza’s verklaring is mogelijk een meer voor de hand
liggende gevolgtrekking dan materialisme. Spinoza’s positie kan bijvoorbeeld
goed uitleggen hoe bij het eerste bewuste organisme, miljarden jaren geleden,
bewustzijn is ontstaan: bewustzijn was
er altijd al, alleen in simpeler vorm. Het
materialisme daarentegen kan op die
vraag – de geboorte van bewustzijn –
geen bevredigend antwoord geven.
Dergelijke misstapjes zijn echter
zeldzaam. Over het algemeen worden
alle theorieën en argumenten zeer accuraat en helder beschreven door Adriaens. Door zich te beperken tot de

hoofdlijnen blijft het boek bovendien
erg toegankelijk voor degenen die geïnteresseerd zijn in een goed leesbare inleiding in de filosofie van bewustzijn,
psychologie en denken. Daarbij is het
boek voorzien van een rijke bibliografie
van zowel filosofische als wetenschappelijke literatuur. De geïnteresseerde lezer
kan deze inleiding dus prima gebruiken
als springplank om zich verder in bepaalde onderwerpen te verdiepen.
Mijn advies is hoofdstuk 1 zonder pardon over te slaan. Vanaf hoofdstuk 2
komt het boek stapsgewijs goed op
gang. De filosoof zal aangenaam verrast
zijn door de wijze waarop wetenschappelijke inzichten van de neuroweten-

schappen en psychologie een rol kunnen spelen in filosofische debatten. Op
zijn beurt zal de psycholoog verrast zijn
door de rijke inzichten die filosofische
analyses bieden in actuele vraagstukken. De kracht van het boek ligt dan
ook met name in de kruisbestuiving tussen filosofie (‘philosophy of mind’),
psychologie, neurowetenschap en evolutietheorie. Die combinatie leidt tot vernieuwende inzichten die de lezer aan zal
zetten tot het denken over de mens, bewustzijn, en het denken zelf. Denken
over het Denken heeft doeltreffend zijn
opzet bereikt.
Pieter Adriaens, Denken over denken.
Pelckmans Pro, 2017.

SPEURTOCHT NAAR SPINOZA’S VRĲHEID
Stel alles is gedetermineerd. Hoe
vrij is het schrijven van een boek
in de wetenschap dat dit schrijven een gevolg is van allerlei
oorzaken die we als mens niet
volledig kennen? In Spinoza. Vijf
wegen naar de vrijheid van
Maarten van Buuren en Spinoza
en de vreugde van het inzicht
van Kees Schuyt is de worsteling
met deze (on)vrijheid leesbaar.
Tekst: Daan Bleek
In de titel van zijn boek belooft Van
Buuren maar liefst vijf wegen langs welke je de vrijheid kunt bereiken die Spinoza beoogt. Van Buuren citeert naar
hartenlust uit verschillende werken
van Spinoza en verbindt zijn uitspraken met actuele voorbeelden uit het dagelijks leven. Om Spinoza te doorgron-

den toetst hij zijn stellingen aan denkexperimenten. Zo stelt hij dat recht
volgens Spinoza in wezen neerkomt op
macht en dat recht voortvloeit uit de
macht die iemand heeft. Natuurlijke
machtsverhoudingen bepalen dus de
rechtsverhoudingen. Van Buuren illustreert dit met de niet plaatsvindende
berechtiging van de schuldigen van de
MH17-ramp. De macht van Rusland bepaalt in deze wat recht is.
Hardop denkend neemt hij je stap voor
stap mee in een helder betoog en concludeert met zelfspot misstappen in zijn
denken. Bijvoorbeeld wanneer de rechter de schrijver van ‘Fuck de koning’ in
koeienletters op de gevel van het Paleis
op de Dam, niet veroordeelt tegen de zin
van Van Buuren in en hij concludeert:
‘Ai, Spinoza heeft toch gelijk.’ We laten
ons verleiden door wat verboden is en
verlangen naar wat ons wordt ontzegd.

Daarom heeft het geen zin om rechtsregels vast te leggen die we kunnen schenden zonder anderen te schaden.
Bij tijd en wijle lees je een roman met
de auteur als hoofdpersonage vanuit
wiens hoofd je de filosofie van Spinoza
leert kennen. Zo beland je met hem in
een vliegtuig dat over acht minuten
neerstort en neem je het leven ter hand
door de paniek te verdrijven en een liefdevol sms’je naar de toekomstige nabestaanden te sturen. De laatste acht
minuten van je leven onderga je niet
langer ‘passief’, overmand door emoties maar eigen je je het noodlot toe en
kan vrij want ‘actief’ handelen.
Toch moet je speuren naar de vijf wegen naar vrijheid die Van Buuren pretendeert te beschrijven. Uiteindelijk
blijken ze goeddeels op hetzelfde neer
te komen. We zijn vrij als we begrijpen dat alles is gedetermineerd en natuurwetten ons bestaan bepalen mits
we ons deze noodzakelijkheid toe-eigenen en onze voorbestemde natuur
zonder belemmering ontplooien. We
zijn dus vrij in de mate waarin we in

Het is verleidelijk om mee te gaan in Van
Buurens verhalen en denk-experimenten
toegespitst op de dag van vandaag.

staat zijn de mogelijkheden te ontwikkelen die noodzakelijk in ons bouwplan (DNA) zijn vastgelegd. Daarnaast
kunnen we ons met onze vrije wil bevrijden van de illusie dat we aan het
roer staan van ons leven op het moment dat we eigenlijk handelen onder
dwang van iets of iemand anders. Vrijheid van deze ‘vervreemding van onszelf’ bereiken we door ontwikkeling
van onze rede. In plaats van ‘passief’
worden we dan ‘actief’ en handelen we
volgens de eigen natuur.
Schuyt bespreekt het werk van Spinoza
in chronologische volgorde. Hij leidt

elk werk in, beschrijft de ontstaansgeschiedenis, vat het werk samen en bespreekt een aantal thema’s diepgaander waarbij hij niet schuwt zijn eigen
interpretatie te geven zich ervan
bewust dat anderen er anders over denken. En passant laat hij verbanden zien
tussen de verschillende werken van Spinoza waaruit Spinoza’s consistentie
blijkt. Reeds in zijn eerste werken verwoordde hij opvattingen die hij later in
de Ethica uitwerkte.
Volgens Schuyt is alleen God volgens
Spinoza absoluut vrij omdat hij volledig onafhankelijk de immanente oorzaak is van alles. De mens bestaat niet

noodzakelijk maar is afhankelijk van
God en van alles wat hem verder nog
omringt. Toch vindt Schuyt vrijheid
voor de mens en wel in de essentie
van de eindige mens die volgens hem
verschilt van de essentie van God/Natuur. Het vraagstuk van determinisme
en vrijheid bij Spinoza draait volgens
hem om het verschil tussen handelen
dat gedetermineerd is door krachten
van buiten en handelen dat van
binnenuit gedreven en bewust gemotiveerd is. Menselijke vrijheid is afhankelijk van de ontwikkelingskracht van
zijn conatus. Noodzaak en vrijheid volgen beide uit de essentie van de mens
zodat (logisch) determinisme en vrijheid volgens Schuyt kunnen samengaan. De mens leeft noodzakelijk naar
de rede die nu eenmaal deel is van
zijn essentie. De vrije mens kan dus in
zijn streven tot voortbestaan niet anders dan inzicht verwerven in de gedetermineerde kracht van zijn essentie
en besluiten naar die essentie te leven. Voor zover de mens zich in zijn
handelen niet laat bepalen door exter-

ne oorzaken (externe krachten, eigen
onbegrepen emoties en ‘de anderen’)
maar leeft naar eigen overtuiging en
waarden, is hij een vrij mens.
Terwijl Van Buuren in prettig proza stelling neemt waar je bijna niet omheen
kunt, neemt Schuyt je mee in zijn ont-

dekkingen van jaren Spinozastudie. De
samenvattingen van Van Buuren aan
het begin van elk hoofdstuk functioneren als advanced organizers, wat het lezen vergemakkelijkt. Je krijgt inzicht in
zijn denken over Spinoza en het is verleidelijk om mee te gaan in zijn verhalen
en denk-experimenten toegespitst op de
dag van vandaag. Zijn vergelijkingen
klinken lekker en zijn navolgbaar. Hij
brengt je van essentie naar existentie
via de vergelijking van eeuwigheid naar
tijd met als voorbeeld en hulpconstructie het DNA, de eeuwige essentie van de
mens. Maar de kans dat DNA eeuwig is,
is niet zo groot terwijl Spinoza’s conatus
en substantie, God/Natuur dat wel zijn.
Schuyt, eveneens een begenadigd schrijver die het helaas niet zo nauw neemt
met taalgebruik en juiste verwijzingen,
geeft degelijke onderbouwingen van
zijn interpretaties. Hij benadrukt voortdurend de logische opbouw en consistente redeneringen in het werk van
Spinoza en hanteert deze logica bij de
interpretatie van stellingen van Spinoza
die veel stof hebben doen opwaaien. Zo

Spinoza lijkt te bevestigen wat elk van hen beweert
ondanks hun tegenstrijdige opvattingen

legt Schuyt uit dat de formele essentie
van de geest, als deel van de eeuwige
kosmos, eeuwig is, net als de formele
essentie van het lichaam. De actuele
essenties van geest en lichaam, die uiteraard hetzelfde zijn maar onder verschillende gezichtspunten worden beschouwd, zijn sterfelijk. Door Schuyts
logisch consistente uitleg lijkt zijn interpretatie helder en adequaat.
In beide boeken ontbreekt helaas een
register, onmisbaar voor degene die
rond een thema alles wil terugvinden,
bijvoorbeeld de verschillende alinea’s
waarin de auteurs zichzelf tegenspreken. Van Buuren ontkent bijvoorbeeld

stellig dat het kennismodel van Spinoza de vorm heeft van een trap maar
heeft het in hetzelfde hoofdstuk over
opeenvolgende kennisniveaus waar ‘op
de onderste trede waarneming en gemeenplaatsen staan, op de volgende
het intellect oftewel de rede en op de
derde de intuïtie.’ Bij Schuyt levert de
tweede kennissoort de ene keer wel en
de andere keer geen ware kennis op.
Spinoza is lastig te lezen laat staan te
begrijpen en met deze tegenstrijdigheden ligt verdwalen op de loer.
Beiden benutten vol verve citaten van
Spinoza om de eigen interpretatie
kracht bij te zetten. Spinoza lijkt te be-

vestigen wat elk van hen beweert ondanks hun tegenstrijdige opvattingen.
Uiteindelijk is het zaak om de brieven
en werken van Spinoza erbij te pakken
en beide interpretaties te confronteren met de volledige context van gebruikte citaten in de wetenschap dat
er even zovele Spinoza’s bestaan als
dat er Spinoza-interpreten zijn.
Maarten van Buuren, Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid.
Ambo | Anthos, 2016.
Kees Schuyt, Spinoza en de vreugde
van het inzicht. Uitgeverij Balans, 2017.

FILOSELFIE VINCENT ICKE
iFilosofie vroeg Prof. dr. Vincent Icke, hoogleraar theoretische
sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam, om een
filoselfie te maken: een selfie met zijn favoriete filosofieboek.
Een van de belangrijkste dingen die sterrenkundigen hebben ontdekt is: naarmate we meer te weten komen over het Heelal blijkt
dat wij minder bijzonder zijn dan we denken. Zoals zo vaak in de
wetenschap gaat deze vondst regelrecht in tegen het vooroordeel
van de meeste mensen. Want er zijn hele bibliotheken volgeschreven over ziel en geest, en bijna allemaal vanuit de veronderstelling
dat De Mensch Heel Bijzonder Is.
In zulke bibliotheken kom je het piepkleine boekje l’Homme machine (1747) van La Mettrie meestal niet tegen. Dat komt door allerhande gelovigen, die zich sinds het midden van de achttiende eeuw fel
hebben verzet tegen de in een tachtigtal bladzijden verdedigde stelling: de mens is een machine, gevormd en beheerst door dezelfde
natuurkrachten als weer en wind, sterren en planeten.

Alleen zeer wereldvreemde natuurkundigen halen hierbij de schouders op
en mompelen “Nou en, dat weten we
toch allang?” Vandaag, aan het begin
van het derde millennium van onze
jaartelling, en vier miljoen jaar nadat
onze evolutionaire tak zich ergens op
een Afrikaanse savanne begon af te
splitsen, is La Mettrie’s boek nog net
zo explosief als 250 jaar geleden. Het
zou mij verbazen als meer dan een
paar honderdduizend van de zeven
miljard mensen op Aarde het hebben
gelezen. Het is geen wonder dat het
destijds alleen in de vrijplaats Leiden
gedrukt kon worden. Ook vandaag
nog zul je voor het bezit ervan in vele
landen worden vervolgd, en waarschijnlijk op gruwelijke wijze ter dood
gebracht als blijkt dat je het met de inhoud eens bent. Lees maar:
“De mens is een machine die zo ingewikkeld is, dat men zich er geen duidelijk en onmiddellijk beeld van kan

vormen, en derhalve ook niet kan definiëren. Daarom zijn alle onderzoekingen waarbij de grootste filosofen a priori redeneerden, dat wil zeggen door
zo’n beetje op de vleugelen van de
geest te zweven, vergeefs geweest.”
Hij haalt fel uit naar mensen die denigrerend spreken over ‘slechts’ materie. La Mettrie beseft de armoede van
een schepping waarin ‘geest’ of ‘ziel’
(wat dat dan ook zijn moge) niet vanzelf ontstaat door de verbijsterende
rijkdom van de mogelijkheden die in
‘slechts’ materie verborgen liggen,
maar er als een apart ingrediënt
moet worden ingepropt. Een amateurgod moet in zijn scheppingen een
geest stoppen, een beroepsgod kan
het zonder. Zegt hij:
“Nee, de materie heeft niets kwalijks, behalve in de grove geest van
diegenen die haar miskennen in
haar schitterendste werken; en de

natuur is geen bekrompen werkster.
Zij brengt miljoenen mensen voort
met meer gemak en genoegen dan
een horlogemaker die zich inspant
om het ingewikkeldste uurwerk te
maken. De macht der materie schittert evenzeer in de bouw van het
minste insect, als in de verhevenste
mens; dieren zijn hierin gelijkwaardig aan planten, van het grootste genie tot een korenaar. Laten wij dus,
over alles wat zich vooralsnog aan
onze nieuwsgierige ogen en onze onderzoekingen onttrekt, oordelen op
grond van wat wij zien, en laten wij
daarvoorbij niets fantaseren.”
Naarmate we meer te weten komen
over het Heelal blijkt dat wij minder
bijzonder zijn dan we denken. We
hebben al vijfduizend planeten ontdekt buiten ons zonnestelsel, en het
onderzoek is nog maar net begonnen.
Wie weet welke verbluffende machines we daarginds gaan aantreffen.

VOORPUBLICATIE DE ESSENTIE VAN MONTAIGNE
Binnenkort verschijnt bij ISVW
Uitgevers De essentie van Montaigne, geschreven door Frans Jacobs. Bij wijze van voorproefje geven we hier zijn commentaar bij
III.3 Drie vormen van omgang.
Dat de omgang met vrienden en vrouwen aangenaam is, maar dat Montaigne het liefst omgaat met zijn boeken, is
na I.28 Over de vriendschap nogal verrassend. Speelt de ware eenzaamheid
hier wellicht mee? En die boeken leest
hij niet grondig, hij bladert er alleen
wat in. Verrassend is ook dat hij
slechts en passant spreekt over zijn eigen boek, de Essais. Wat hij vooral vertelt is hoe hij uit het raam kijkt en bij
tijd en wijle een boek openslaat. Af en
toe maakt hij ook aantekeningen. Soms
dicteert hij, heen en weer lopend, stukken voor zijn boek. Het lijkt erop dat

de groei van dat boek hem eigenlijk
maar matig interesseert. Belangrijker
is de vrije gang van zijn gedachten.

niet het geval is, wordt wat hij zegt
toch bijeengehouden door een paar
centrale gedachten.

Maar dat boek van hem is nu juist
daarvan de weerslag! Die gedachten
spreekt hij hardop uit, zodat een secretaris ze kan opschrijven. Je kunt je
dan voorstellen wat er kan gebeuren.
Tijdens het dicteren wordt hij opeens
afgeleid door iets wat daarbuiten
plaatsvindt, misschien hoort hij dat
zijn kippen het met elkaar aan de stok
hebben. Als hij daarna weer zijn gedachten voortzet, is hij natuurlijk half
vergeten waar hij mee bezig was. Het
betoog kan zo alle kanten op wapperen, en doet dat vaak ook. Maar hij
blijft blijkbaar voldoende geconcentreerd om het niet allemaal in chaos te
doen verzinken. Soms zit er zelfs een
duidelijke lijn in zijn essays. Waar dat

Zo valt het merkwaardige karakter van
veel essays te begrijpen, waarin natuurlijk ook geen uiteenzettingen thuishoren
over bijvoorbeeld de centrale kenmerken van de Stoa of over de vriendschapstheorie van Aristoteles, zoals ik het wel
doe. Het gaat Montaigne om het verloop
van zijn gedachten, zozeer dat hij het geschrevene niet reviseert. Ieder ander
mens (zeker een promovendus in het bezit van een computer) zou het dictaat in
kwestie als een eerste versie beschouwen, waar nog flink aan gewerkt moet
worden. Maar dat doet Montaigne niet,
al zal hij voor het persklaar maken van
het manuscript allicht kromme zinnen
hebben rechtgetrokken en formuleringen aangescherpt. Ook in latere druk-

ken van zijn boek verandert hij niets
substantieels van wat hij eerder had geschreven, maar voegt er alleen passages
aan toe, die trouwens ook weer nieuwe
raadsels oproepen, maar dat zal hem
blijkbaar een zorg zijn.

Hierdoor maken de Essais op velen
zo’n frisse indruk; ze hebben het gevoel dat iemand tegen ze praat. In een
gesprek gaat het er meestal ook niet
ordelijk aan toe en komt bij de gesprekspartners vaak de vraag op: waar
hadden we het ook weer over? Het
equivalent daarvan is Montaignes frequente gebruik van zinsneden als ‘Om
op het onderwerp terug te komen’.
Bij het lezen van de Essais stoort het
mij soms wel dat ze zo losjes in elkaar
zitten; misschien zou ik zo niet reageren
wanneer ik naar een audioboek ervan
zou luisteren (die zijn er, in het Frans
en het Engels; bij mijn weten niet in het
Nederlands). Aan de wordingsgeschiedenis van de Essais ontleen ik daarom het
recht om ze hier en daar ordelijk samen
te vatten en soms ook te reconstrueren.
Dat had Montaigne immers ook kunnen
doen, maar hij was duidelijk meer geïn-

teresseerd in het verdere verloop van
zijn gedachten. Hij heeft van de nood
een deugd gemaakt door ze Essais te
noemen, probeersels.
De Essais komen in I.39 Over de eenzaamheid dus toch ter sprake. Wanneer
hij het heeft over de boeken waarin hij af
en toe bladert en waarmee hij het liefst
omgaat, heeft hij het meteen over zijn eigen boek in wording. Het is ook geen eenzame bedoening. Daarbij doel ik niet op
die anonieme secretaris die alles noteert,
maar op het feit dat de meeste van zijn
boeken die hij zo graag openslaat, hem
door zijn vriend zijn geschonken toen
die op sterven lag. Ze herinneren hem
dus voortdurend aan La Boétie, en het is
heel goed mogelijk dat Montaigne in zijn
Essais eenzijdig de gesprekken vervolgt
die hij met La Boétie had gehouden en
die hij zo zielsgraag samen met hem had
willen voortzetten.

LITERATUURWEEK OVERSPELIGE VROUWEN
“Liefde, dacht ze, komt plotseling, met
enorme uitbarstingen en bliksem, — een
orkaan die uit de lucht op het leven valt,
het omverwerpt, de wil ontwortelt als een
blad en het hele hart in de afgrond veegt.”
– Madame Bovary, Gustave Flaubert
Vijf romans, vijf overspelige vrouwen.
Wat vertellen deze vijf vrouwen – en
hun overspel – over de literaire stroming en de tijd waarin hun verhaal is geschreven? De romans die in deze literatuurcursus de revue passeren zijn
geschreven tussen de zeventiende eeuw en
het einde van de negentiende eeuw, in
Frankrijk, Rusland of de VS. De omstandigheden en karakters die de vijf personages tot overspel dreven zijn telkens
anders. Door de ogen van de overspelige
vrouw en andere personages werpt deze
cursus een ondeugende blik op de verschillende literaire, historische, psychologische, filosofische en maatschappelijke kenmerken van de vijf romans, hun
auteurs en hun context.

Data:
Maandag 16 oktober 10.30 uur
t/m vrijdag 20 oktober 12.30 uur.
Met afsluitende lunch.

Docent: Prof. Maarten van Buuren
Klik hier voor meer informatie
over deze literatuurweek.

SIGNALEMENT
Frank Rebel & Albert van der Schoot
Basisboek Esthetica

Rudi Laermans & Dick Houtman
Weber

Awee Prins & Thé Tjong-Khing
De dag dat de zee weg was

Dagelijks komen we in de krant uitspraken over kunst tegen. Maar het is lang
niet altijd duidelijk welke normen een criticus bij zijn oordeel hanteert. Wanneer
spreken wij van een geslaagd kunstwerk?
Is het noodzakelijk dat een kunstwerk
mooi is om betekenisvol te zijn? Waarom
is kunst eigenlijk belangrijk? En wat is schoonheid
eigenlijk? Kunnen we daar
wel een definitie van geven? In dit boek komt dit
soort vragen aan de orde.
Aan de hand van uiteenlopende denkers bespreken
de auteurs de waarde van kunst en
schoonheid. In ieder hoofdstuk staan
een denker en een thema centraal. Zo
krijgen een theoretisch en een historisch
overzicht van esthetiek vorm in het Basisboek esthetica. Met bijdragen van René
Gabriels, Rob van Gerwen, Sybrandt van
Keulen, Rudi Laermans, Albert van der
Schoot en Renée van de Vall.

Max Weber (1864-1920) behoort tot de
grondleggers van de sociale wetenschappen. Zijn werk bezit niet alleen een
blijvende betekenis voor de sociologie, politicologie en antropologie maar voor alle
disciplines die het fenomeen ‘cultuur’
gebruiken. De ruime invloed van het werk
van Weber toont meteen
het omvangrijke karakter
van zijn oeuvre, dat dwars
tegen de moderne trend
van wetenschappelijke specialisatie in gaat. In Weber
bieden sociologen Rudi
Laermans en Dick Houtman een toegankelijke introductie aan de
hand van een presentatie van Webers
voornaamste ideeën. Zo komen zijn invloedrijke studie naar de protestantse werkethiek, diagnose van de moderne maatschappij en beroemde analyse van de
‘onttovering van de wereld’ aan bod. Tot
slot staan de auteurs stil bij de veelzijdige
wetenschappelijke erfenis van Weber.

Op een goede – of eigenlijk slechte – dag
blijkt de zee plotseling verdwenen. Alle
vissen zijn in rep en roer. Een kleine garnaal is vastbesloten uit te vinden wat de
oorzaak is en beweegt hemel en aarde
om de leeggelopen zee weer gevuld te
krijgen. De dag dat de zee
weg was bevat grappige,
licht absurde en liefdevolle kinderverhalen met een
knipoog naar de wereld
van de volwassenen. Filosoof en schrijver Awee
Prins tekende de verhalen
op die hij aan zijn kinderen Dylan en Duider vertelde. Hij
beschrijft een konijn dat een olifant wil
worden, vertelt hoe een varken van zijn
modderverslaving afkomt en hoe de beren de lakens van hun winterslaap
schoon weten te houden. De bijzondere
dierenverhalen komen tot leven door een
dertigtal prachtige tekeningen van gelauwerd illustrator Thé Tjong-Khing.

ISVW AGENDA
Oktober
02-10

START: Zin geven aan werk. Met Marlou van Paridon.

07-10

START: Masterclass Hannah Arendt – Denken. Met prof. dr. Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk.

07-10

Ethiek en politiek I: Aristoteles. Met Jan Flameling.

08-10

Stoïcijnse levenskunst. Met dr. Miriam van Reijen.

09-10

De kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.

16-10

Literatuurcursus: Overspelige vrouwen. Met prof. dr. Maarten van Buuren.

16-10

De al dan niet vrije wil – een eeuwenoud debat. Met dr. Miriam van Reijen.

20-10

Filosofie op de kaart in Den Haag. Met Bas Heijne.

21-10

Mystieke filosofie in Oost en West: Bruidsmystiek in Oost en West: mijn heer wit als jasmijn.

21-10

START: Sokratisch gespreksleider. Met Hans Bolten en Kristof van Rossem.

23-10

Frontiers of Physics and Science. Met o.a. Gerard ’t Hooft, Vincent Icke, Gijs Nelemans en Julia Cramer.

28-10

Weekend socratisch gesprek in bedrijf. Met Marlou van Paridon.
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