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De historische ervaring van Frank Ankersmit
Hoe maken we ons Heideggers denkweg eigen?
Emil Cioran, urgente stilist van uitgesteld sterven

REDACTIONEEL #36 REPRESENTATIE
Het is sinds Max Weber een gemeenplaats
dat de moderniteit – en daaronder mogen
we verstaan: wetenschap, scheiding van
kerk en staat, maakbaarheidsideaal, enzovoorts – ‘de wereld onttovert’. Toch zijn er
in het hart van de moderniteit beslist nog
tovenaarsleerlingen aan het werk. Om ze
te zien hoeven we maar een blik op de moderne filosofie te werpen. Zij is per definitie filosofie van de moderniteit, maar het
ogenschijnlijk onschuldige voorzetsel ‘van’
speelt stiekem een dubbelrol van genitivus
objectivus en genitivus subjectivus. Moderniteit is tegelijk onderwerp (subject) en lijdend voorwerp (object), zowel kip als ei,
van de moderne filosofie. Als dat niet het
betere tovenaarswerk is...
Nergens komt de tovenarij duidelijker
aan het licht dan in het kern- en paswoord van het moderne denken, ‘representatie’. We representeren een ding, een
stand van zaken, een geschiedenis, zeggen
we; en dat representeren doen we in ons
hoofd, in de taal, in wiskundige modellen,
voegen we daaraan toe. Representeren
slaat dan op objectiviteit, die op haar
beurt weer slaat op een methode, een stel

regels, een normatief kader. Hier gaat representeren, kortom, om de vraag ‘hoe?’
of ‘door middel waarvan?’ Representatie,
dat is het voorgeschreven medium.
Het kan niet anders of we voelen de bui al
hangen, want hoe stellen we het antwoord
op ‘hoe?’ überhaupt vast? ‘Anything goes,’
zei wetenschapsfilosoof Paul Feyerabend,
maar dat antwoord neemt de vraag niet
weg. Veeleer vergt dit van ons het besef dat
we niet éérst beginnen de regels van het
spel te bepalen om dán te gaan spelen.
Nee, we zijn altijd al aan het bemiddelen,
om het op z’n Hegels te zeggen. Waar het
om gaat is dat we, in plaats van te willen
weten wat er eerst kwam, de kip of het ei,
inzien dat wij ons representeren zijn door
het te doen. Daarom kan de moderne filosoof zich de luxe van nette grenzen tussen
‘hoe?’ en ‘wie?’, tussen gereedschap en gebruiker, niet veroorloven. Hij of zij móét
het geheel van die twee denken, anders
gaat het niet. En als dat er in onze moderne ogen uitziet als toveren, then so be it.
Het is niet overdreven te stellen dat de
historische ervaring Frank Ankersmits

levenswerk is. Die ervaring, zo leren we
van Ankersmit, gaat erom héél de geschiedenis ‘opnieuw op te voeren’, te representeren; juist als we selectief zijn
en de spreekwoordelijke zwarte bladzijden uit onze geschiedenisboeken scheuren, blijven ze ons in de vorm van vragen in het heden bespoken. Daarmee
maakt Ankersmit ook een punt over representatie als zodanig: die heeft geen
eeuwige fundamenten of transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden die we
mogen aannemen alvorens te beginnen
met representeren en waarop we dus
ook altijd kunnen terugvallen, maar is
zelf door en door historisch, iets wat
slechts ‘is’ voor zover en zolang als we
het doen. Let wel: dat ‘we’, dat zijn en
doen wij allemaal. En ziedaar! uit de hoge hoed van de representatie wordt als
klap op de vuurpijl het konijn van de representatieve democratie getoverd.
Namens alle tovenaarsleerlingen die iFilosofie laten zijn door te doen wens ik u met
dit nummer een historische ervaring toe.
Mark Leegsma, hoofdredacteur
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VERVALLEN, OPSTAAN
EN WEER DOORVALLEN

Alfred Denker herhaalt, ten
goede of ten kwade, de denkweg van ‘zijn’ Heidegger

Frank Ankersmit spreekt over
het belang van de historische
representatie

Emil Cioran leert ons dat sterven werken, en daarmee het uitstellen van sterven, is

DE PARA-DOXALE COLUMN van Denker des Vaderlands René ten Bos over Montiglio;
DE STAND-UP FILOSOFEN over het vooroordeel van de twijfel; SPINAZIE de nieuwe filosofische talkshow van iFilosofie en ISVW; VERS VAN DE PERS de woorden van Miriam van Reijen: Filosoferen
maakt een eind aan al het gezeur; UITGELICHTE OPLEIDING Masterclass Hannah Arendt: Oordelen;
SIGNALEMENT van de laatste filosofieboeken; ISVW agenda & colofon.
En verder:

COLUMN RENÉ TEN BOS MONTIGLIO
“De enige ware taal om tot God en over
God te spreken is stilte.”
Deze zin haal ik uit Silence in the Land
of Logos, een prachtig boek uit 2000 van
de Amerikaanse classica Silvia Montig-

lio. Dit boek gaat over de rol die stilte
speelt in het oude Griekenland, het land
waarin het belang van het woord (logos),
zoals de titel aangeeft, onbetwistbaar is.
De oude Griekse goden, schijft Montiglio, zijn zeker geen goden waarover je
snel uitgepraat raakte. Van onuitsprekelijke figuren is nauwelijks sprake, ook al
zie je bijvoorbeeld bij Homerus af en toe
al waarschuwingen om niet al te snel of
hooghartig over de goden te spreken.
Maar toch kun je zeggen dat Griekse rituelen over het algemeen woorden nodig
hebben om de goden te eren. Grieken baden niet zonder klanken uit te stoten.
Dat roept natuurlijk de vraag op waar dat
idee van een verstilde verering voor de goden vandaan is gekomen. Montiglio suggereert dat een god waarover je niets kunt
zeggen eigenlijk een filosofisch idee is.
“Goddelijke onzegbaarheid is slechts een

filosofisch construct dat volkse geloofsovertuigingen tegen moest gaan.” Als getuige voert ze Empedocles (ca. 492 – 432
v.C) op. Apollo, zo schreef de grote Siciliaanse natuurfilosoof, heeft geen hoofd,
heeft geen benen of voeten en zelfs geen
harige genitaliën, maar slechts een heilige
en onzegbaar grote geest waarvan de snelle gedachten door de hele kosmos ijlen.
Wat proberen filosofen als Empedocles te
doen? Ze waarschuwen tegen een antropomorfisering van de goden. De goden van
de dichters met al hun menselijke al te
menselijke eigenschappen deugen dus
niet en om dat duidelijk te maken moet je
de mensen uitleggen dat je over het goddelijke niet kunt praten. Uiteindelijk wordt
dit een kerngedachte in de Christelijke
Godsbetrachting: alleen de stilte geeft uiting aan de onuitsprekelijkheid van de
Goddelijke waarheid, waarvan je alleen

maar een vaag soort notie kunt hebben
als je van woorden durft af te zien. De
nietige worm ‘mens’ kan God alleen op onvolmaakte wijze eren, maar van al het onvolmaakte eerbetoon is de stilte het minst
onvolmaakt. Giordano Bruno (15481600), de op de brandstapel geëindigde
Italiaanse vrijdenker en kosmoloog,
schreef dat stilte niets anders is dan het
resultaat van de grootste liefde voor God.
Nu zijn de zaken altijd wel wat ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. We
moeten van het Griekse pantheon niet
denken dat het een vrolijke babbeltuin
was waar mensen ook van alles konden
zeggen. Als de Grieken waarschuwden
voor een al te hooghartig of gemakzuchtig
taalgebruik inzake de goden, dan legden
ze er vooral de nadruk op dat de taal die
je gebruikte wel enigszins ‘goed’ moest
zijn. Dat kon bijvoorbeeld door die taal in
te leiden met een stilte. Die stilte fungeert
als een soort ‘container’, waarin allerlei
betekenissen kunnen resoneren. Maar die
stilte was, anders dan bijvoorbeeld bij Bruno het geval was, nooit een doel op zich.
Ze was de inleiding op passend taalge-

De Grieken hadden een grote zorg
over de vervuiling die taal mogelijk maakte

bruik of op wat de Grieken ‘euphèmia’
noemden: het vermogen om slechts goede woorden te laten horen. Het gaat dus
om een taal die niet opdringerig wil zijn
en het heilige verstoort of bezoedelt.
De Grieken hadden, anders gezegd, een
grote zorg over de vervuiling die taal
mogelijk maakte. Zo wijst Montiglio bijvoorbeeld op de angst die men destijds
had om misdadigers te verhoren: praten met hen zou kunnen leiden tot vervuiling. Dat maakt ook meteen duidelijk
hoe sociale uitsluiting werkt: gewoon
niet met mogelijke bronnen van die vervuiling praten. Een soortgelijke angst
doortrekt het uiteindelijke praten over
God: wie erover praat, loopt het risico

het goddelijke te vervuilen en daarmee
ook het risico de gramschap van God
over zich af te roepen. Vandaar het
grote belang van uitermate voorzichtig
taalgebruik. Zachtjes, weloverwogen,
fluisterend, indirect, poëtisch, eerder in
zichzelf gekeerd dan naar buiten gericht. Helemaal zonder woorden, zoals
in sommige Christelijke tradities, ging
het niet. Het eufemisme verraadt op de
keper beschouwd toch nog een verstild
vertrouwen in de macht van het woord.
Maar het is een stil vertrouwen.
Soms denk ik, bijvoorbeeld als ik Montiglio lees, dat we tegenwoordig leven
in een cultuur die ieder vermogen tot
eufemisme is kwijtgeraakt.

VERS VAN DE PERS DE ERFENIS IS OP
Frank Ankersmit wordt (inter)nationaal erkend als een van de
schaarse oorspronkelijke denkers
van Nederlandse bodem. Hij vestigde zijn naam met De historische ervaring, waarin hij zijn theorie over representatie en/van
geschiedenis uiteen zet. Leonie
Wolters bevroeg de emeritus hoogleraar over zijn leven en gedachtegoed, wat is uitgemond in De erfenis is op. Binnenkort is het in de
betere boekhandel te verkrijgen,
maar wij mogen de lezer van iFilosofie nu al laten proeven van het
vierde hoofdstuk, Representatie...
‘Representatie’?
Je moet letten op de etymologie van het
woord ‘representatie’. Dat woord komt
van het Latijnse ‘repraesentare’ dat letterlijk betekent het opnieuw (‘re-’) aan-

wezig of present maken van iets dat afwezig is. Dat dekt natuurlijk goed wat de
historicus doet. Er was ooit een verleden
dat nu niet meer bestaat. Toch is van het
grootste belang dat we daar enig idee
van hebben en dat we het dus dankzij de
geschiedschrijving althans gedeeltelijk
weer present kunnen maken. Wie het
slachtoffer is van een totale amnesie en
alle verleden vergeten is, zit met een handicap van formaat. Hij of zij staat dan volkomen gedesoriënteerd in het leven.
Aan de andere kant, alles is spannend en nieuw.
Er is een aardig grapje waarin iemand
op bezoek komt bij iemand die die totale amnesie heeft en hem dan vraagt hoe
het met hem gaat, waarop hij als antwoord krijgt: ‘Geweldig, ik ontmoet iedere dag nieuwe interessante mensen!’
Schrale troost, natuurlijk. De geschied-

schrijving is het geheugen van de mensheid en even belangrijk voor de mensheid als ons geheugen voor ieder van
ons is. ‘Sum qui memini’ (ik ben mijn
herinneringen), zei Augustinus al. Je
vindt het ook bij John Locke en heel
Freuds psychoanalyse is natuurlijk op
dit idee gebaseerd. Wat wij zijn, zijn we
geworden en in dat wordingsproces ligt
onze identiteit. Mensen als Bas Heijne
vragen zich tegenwoordig heel zwaarwichtig en diepzinnig af wat ‘identiteit’
is en denken met die vraag iets heel
nieuws aan te snijden. Maar dat is een
oeroude vraag en het antwoord erop is
helemaal niet zo moeilijk en raadselachtig. Tweeënhalve eeuw geleden wezen
mensen als Herder en Hegel er al op dat
de identiteit van een beschaving, een
staat, natie of institutie in zijn geschiedenis ligt. Heel het historisme – tot op
de huidige dag nog steeds de meest over-

tuigende geschiedfilosofie – is op dat inzicht gebaseerd. Dat is dus allemaal niet
zo geheimzinnig. Dat laat onverlet dat
het veel onderzoek en historisch debat
vereist om vast te stellen wat de geschiedenis van een beschaving of van een
land als Nederland precies is.
Ook daar kun je veel academische
artikelen aan wijden.
Zeker. En die heb je allemaal nodig!
Want je moet dan wel heel die geschiedenis – tot op de dag van vandaag – erbij betrekken en je niet beperken tot
een bepaalde fase ervan, bijvoorbeeld
de tijd die je toevallig leuk vindt of waarin jouw eigen land succesvol was. Nee,
de identiteit van een land wordt evenzeer door zijn mislukkingen als door
zijn successen bepaald. De identiteit
van ons land wordt evenzeer bepaald
door de Tachtigjarige Oorlog als door
de strijd tussen Protestant en Katholiek
of door de recente massa-immigratie en
het multiculturele drama. Niet alleen de
littekens en schrammen uit het verleden, maar ook die we in het heden opliepen behoren tot onze identiteit. Uit de

geschiedenis als basis voor een nationale identiteit kun je niet naar believen
wat plukken, nee, het gaat om heel de
geschiedenis. Al was het omdat daar, zoals steeds in de geschiedenis, alles met
alles samenhangt. Wat zo’n beetje de
wapenspreuk van de historicus is.
Je kunt nog een stapje verder
gaan en zeggen dat de historicus, net
als de psychoanalyse, tot taak heeft
om wat onderdrukt werd en wordt in
de voorstelling van het collectief verleden naar boven te halen. Doe je dat
niet, dan blijft dat onderdrukte verleden rondspoken in de zelfervaring. In
het geval van individuen resulteert
dat in neuroses of zelfs trauma’s. En
die hebben weer hun tegenhangers in
hoe de natie zichzelf herinnert.
[…] Je moet niet verwachten hier
ooit absolute en eeuwige zekerheden te
vinden: ‘Definierbar ist nur was keine Geschichte hat’, zoals Nietzsche zei. Maar
van willekeur is ook weer geen sprake:
over de geschiedenis kun je steeds een redelijk debat voeren op basis van harde feiten en rationele argumenten. En dat de-

bat voert je steeds dichter bij ‘de waarheid’, ook al bereik je die nooit.
Maar die is volgens jou dus wel
heel belangrijk voor het heden, de
volledige historische waarheid.
Ja, en dat alles geldt ook voor het individu – denk maar aan Freud. Jeugdtrauma’s zijn even bepalend voor je
identiteit als plezierige dingen. Maar
zonder een besef van je identiteit is
een zinvol leven niet mogelijk. Stel, je
weet niet of je een generaal bij de artillerie, een boekverkoper of een vroedvrouw bent. Daar komen ongelukken
van. Hetzelfde geldt voor een natie.
Op welke manier?
Op basis van de geschiedenis van hun
land hebben politici een idee van wat de
belangen, mogelijkheden en beperkingen van hun land zijn en wat de consequenties daarvan zijn voor toekomstig
politiek handelen. Zoals de beroemde
Duitse historicus Leopold von Ranke,
algemeen gezien als de Newton van de
‘historistische’ moderne geschiedwetenschap, het in zijn oratie van 1835 uitdruk-

te: ‘Demnach ist es die Aufgabe der Historie, das Wesen des Staates aus der Reihe der früheren Begebenheiten darzuthun und dasselbe zum Verständnis zu
bringen, die der Politik aber nach erfolgtem Verständnis und gewonnener Erkenntnis es weiter zu entwickeln und zu
vollenden.’ Dat is heel mooi en goed gezegd. Daar zie je hoe belangrijk de geschiedenis en de kennis ervan is. Groter
dan van alle sociale wetenschappen
(mijn excuses voor de contradictio in terminis) bij elkaar. Dat kunnen de geborneerde Schnabels van deze wereld met
hun idiote plannen voor het geschiedonderwijs in hun zak steken.
Samenvattend, met de representatie die je hier en nu, in het heden maakt
van het verleden, maak je het afwezige
verleden weer present (als de representatie ervan), waardoor die representatie
een brug kan slaan tussen het verleden,
het heden waarin je nu leeft en de toekomst waaraan je vorm wilt geven.
Maar dat vermogen van de representatie om bruggen te slaan waar we
die heel erg nodig hebben, geldt niet alleen voor de brug tussen verleden, he-

den en toekomst. Want hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor de esthetische
en de politieke representatie. Portretten
worden geschilderd opdat de geportretteerde in effigie na zijn of haar dood of
aanwezig is; je kijkt naar het portret en
dan is het tot op zekere hoogte alsof je
naar de geportretteerde zelf kijkt. Het
portret maakt de overledene of afwezige
weer aanwezig. En zo maken onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer het daar afwezige volk aanwezig. Ik
zou daarom niet aarzelen om de representatie te zien als een werkelijk ‘existentiële’ categorie, die aan de wortel
ligt van zeer veel in zowel het individuele als het collectieve menselijke bestaan.
Ik zou de representatie daarom willen
toevoegen aan Heideggers lijstje van
‘existentialen’ in zijn Sein und Zeit, zoals het ‘Sein zum Tode’, het ‘GeworfenSein’, ‘Sorge’, ‘Angst’, ‘Eigentlichkeit’
en ‘Uneigentlichkeit’ enzovoort.
Toe maar.
Ik kan het nog uitdagender zeggen. Na de
dood van het neokantianisme, honderd
jaar geleden, spleet het Westerse denken

in tweeën: sindsdien staat de Angelsaksische taalfilosofie tegenover de Continentale reflectie op de condition humaine. De
eerste gaf ons helderheid zonder diepte;
de tweede diepte zonder helderheid. Vanaf nu gaat het erom helderheid en diepte
te combineren. Het begrip van de representatie biedt die combinatie.
Leonie Wolters, De woorden van
Frank Ankersmit: De erfenis is op.
ISVW Uitgevers, 2018.

SPINAZIE

Is het filosofie? Is het een talkshow? Het is... de eerste editie
van Spinazie, uw maandelijkse portie ijzersterke filosofie!

Tijdens de Nacht van de Filosofie, vrijdag 30 maart in de
OBA te Amsterdam, bijten we het spits af door meteen een blik
ijzersterke gasten open te trekken:
• Denker des Vaderlands René ten Bos wordt door Mark Leegsma
(hoofdredacteur iFilosofie) aan de tand gevoeld over zijn gloednieuwe boek Het volk in de grot
• De shortlist voor de Socratesbeker wordt bekendgemaakt, waarop elk van de vijf kandidaten twee minuten voor een heuse sales
pitch over zijn of haar boek heeft
• Marthe Kerkwijk (programmacoördinator bij de ISVW) neemt die
boeken charmant, genadeloos en onbevooroordeeld op de korrel
• Filosoof en jazmuzikant Frank Meester brengt tussen de bedrijven door een deuntje ten gehoor
• Met Erno Eskens (programmadirecteur en uitgever bij de
ISVW) als talkshowhost die het grotere geheel zo niet overziet,
dan toch aan elkaar filosofeert
Kaarten kopen? Dat kan hier!

DE VERGANKELĲKE HEIDEGGER
Toen in 2014 de eerste reeks van
Martin Heideggers Zwarte Schriften werd uitgegeven, leek het oordeel voor eens en altijd geveld: Heidegger was een nazi. Desalniettemin wil Alfred Denker met zijn
intellectuele biografie Onderweg in
Zijn en Tijd dat we de relevantie
van het werk zelf niet vergeten. In
een boek waarin soms wordt geheideggerd volgen we het leven van
Heidegger en voltrekken we zijn
denkbewegingen op haast onnavolgbare wijze. Eén ongemakkelijke
vraag dringt zich op: rechtvaardigen Heideggers keuzes in het denken ook die in zijn leven?
Tekst: Tim Meeuws

In ons leven tallozen…
Tijdens het lezen van Onderweg in Zijn
en Tijd moest ik voortdurend denken
aan het gedicht “In ons leven tallozen”
van Ricardo Reis, heteroniem van Fernando Pessoa. Daarin dicht Pessoa over
zijn ik dat uiteenvalt in meerdere ikken,
die evenwel samenkomen in zijn spreken en schrijven. Pessoa’s gedicht geeft
uiting aan ons breekbare bestaan waarin we vallen, opstaan en proberen keuzes te maken voor ons ik.
Zo neemt Alfred Denker ons mee
in het leven van Heidegger en leidt hij
ons langs de denkweg die Heidegger
afgelegd heeft. Let wel, Denker
schrijft een inleiding in het leven en
werk van Heidegger, waarvan de bedoeling volgens Denker is ‘mee te

gaan met de denkbeweging van een filosoof’. Wanneer we proberen het pad
van een filosoof te bewandelen, worden we geconfronteerd met de vergankelijke mens die schuilgaat achter dat
grote woord, filosoof. Die mens die,
per toeval, kansen krijgt en slaagt,
maar ook faalt. Die mens die, per toeval, in een bepaald milieu opgroeit, de
waarden van dat milieu nastreeft,
maar ze op latere leeftijd kan verwerpen. Die mens die ook gruwelijk de
fout in kan gaan en een keuze maakt
die hem de rest van zijn leven blijft
achtervolgen. Dit boek over Heidegger maakt inzichtelijk dat de naam
Heidegger niet verbonden is aan één
werk of één keuze, maar aan meerdere
werken en meerdere keuzen.

Meten versus verstaan
In het boek van Denker lezen we hoe
Heidegger furore maakt als theologiestudent, maar zich uiteindelijk afkeert van
het katholicisme, waardoor de nog jonge denker een jaar na de Eerste Wereldoorlog zonder ‘thuis’ raakt. Zo begint
zijn persoonlijke zoektocht naar de ‘zin
van Zijn’, de zin die in zijn jeugd nog evident lijkt. Ik weet niet of we de zoektocht naar de zin van Zijn al te veel moeten psychologiseren, maar Denker geeft
zijn lezers wel een inkijkje in Heideggers concrete(re) overpeinzingen. Zo is
aan het eind van het eerste hoofdstuk
de beroemde brief aan Klebs opgenomen, waarin Heidegger zijn verbazing
uitspreekt over de in zijn ogen willekeurige keuze van de katholieke kerk om de
stellingen van Thomas van Aquino tot
onomstreden leerautoriteit te verklaren.
Heidegger voelt zich genoodzaakt afstand te nemen van het katholicisme en
een andere weg in te slaan.
In de jaren die volgen op zijn terugtrekking uit het katholicisme, keert
Heidegger zich ook tegen de objectiviteit van de wetenschap. Het zijn van de

Wanneer we proberen het pad van een filosoof te
bewandelen, worden we geconfronteerd met de
vergankelijke mens die schuilgaat achter
dat grote woord, filosoof

mens moet niet worden geobjectiveerd, anders raakt hij zichzelf kwijt.
‘Nee,’ stelt Denker in navolging van
Heidegger, ‘de mens is geen ding: hij
heeft zelf te zijn.’ We kunnen niet leren
wat het is om een mens te zijn door allerlei kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken te raadplegen. Dat leren we
pas als we ons eigen zijn ‘voltrekken’.
Het woord ‘mens’ gebruikt Heidegger echter niet, want de mens is het ‘zijnde dat er is’, daarom: ‘erzijn’ (Dasein).
Hoewel dit een abstracte term is en
daardoor minder tot de verbeelding
spreekt dan het woord ‘mens’, legt Heidegger hiermee de voltrekkingsstructuur van het mens- of erzijn bloot. Het

erzijn ‘staat uit naar de openheid van
het Zijn in z’n geheel’. Hiermee bedoelt
Heidegger dat de mens dat wezen is dat
in zijn zelfreflectie ook de wereld zoals
die ‘er’ altijd al voor hem is verstaat. Zoals Denker het heideggeriaans formuleert: ‘alles, wat is, is dat, wat zich in de
menselijke ervaring openbaart.’ Juist
omdat de wereld, alvorens te kunnen
worden gemeten en gekend, eerst door
erzijn wordt ‘ontsloten’, kan erzijn zelf
nooit objectief worden gevat.
Kruistocht tegen de metafysica
In een enorm tempo – dat soms iets te
snel gaat – geeft Denker weer hoe Heideggers relatie met het nazisme sym-

bool staat voor zijn doordenking van de
metafysica. Heidegger probeert na zijn
‘hoofdwerk’ Zijn en Tijd uit 1927 een
‘noemervernieuwing’ van de metafysica
te bewerkstelligen. In de jaren ‘30 gaat
Heidegger naar eigen zeggen op zoek
naar de ‘oorsprong’ van de metafysica,
teneinde deze te herhalen en daarmee
te ontaarden, opdat er een vernieuwde
‘metafysica’ ontstaat. Hiermee meent
Heidegger het denken zelf terug te brengen in de filosofie, die volgens hem is
ontaard in academisch ‘gepraat’ over
theorieën. De wetenschappen verkeren
volgens Denkers Heidegger in crisis,
omdat ze van hun voedingsbodem, de
metafysica, zijn gescheiden. Ook de
‘dood van God’ is uiteindelijk een verlies van grond, waardoor we, aldus
Denker, mogen stellen dat we in een
afgrond terecht zijn gekomen.
Dit urgente besef van crisis werpt
een licht op de allure die Hitler en de
NSDAP in de jaren’30 voor Heidegger
hebben. Het succes van de nazi’s is er
volgens Denkers Heidegger in gelegen
dat dankzij hun ‘ongewoon grote verzamelende kracht’ het Duitse volk los

weet te raken van de ‘ketens van het huidige erzijn’: de Duitser ontwaakt uit een
‘sluimer van zijnsvergetelheid’ en gaat
een nieuwe relatie met het zijn als erzijn aan, denkt Heidegger. De nationaalsocialistische revolutie ziet Heidegger
als een kracht die een breuk forceert
met de oude manier van leven, met de
dominante manier van zijn. Dat is koren op de molen van de filosoof, die bepleit dat de mens weer de confrontatie
aan moet gaan met het Zijn.
Denker beschrijft dan hoe Heidegger met Nietzsches idee van de Übermensch het gereedschap verkrijgt om
deze breuk en ook de nieuwe rol die
voor het denken is weggelegd vorm te
geven. De Übermensch zegt adieu tegen
de huidige mens, die wordt gekenmerkt
door zijnsvergetelheid. In de hoogtijdagen van het nihilisme betekent dat voor
Heidegger niets minder dan dat zijn tijdgenoten vergeten zijn wat het is om ‘er
te zijn’. Denker brengt hier ‘Over het
grote verlangen’, een prachtige passage
uit Aldus sprak Zarathustra, in herinnering. Daarin balt Nietzsche heden, toekomst en verleden samen tot één enkel

heden: de eeuwigheid. Het is geen statisch nu waarin we onze ondraaglijke
lichtheid hebben ingelost voor eeuwigdurende zaligheid, maar een nu waarin
we verlangen naar de pijn van het verleden dat we helaas niet kunnen beheersen en de vreugde van de hoop op een
andere toekomst ervaren. Maar de metafysica is ontstaan, aldus Denkers Heidegger, om voorbij het Zijn in deze zin
te geraken. In plaats van in contact te
blijven met een zinnelijk bestaan,
tracht de metafysica een uiting te bieden aan hoe het zijn zou moeten zijn.
Of zoals Denker besluit: ‘het vergankelijke zou niet gedegradeerd moeten
worden tot het nietige en dat, wat niet
zou moeten zijn: het moet blijven.’
Wel of niet fout?
Denker neemt ons zeker mee op weg en
leidt ons langs verschillende paden die
Heidegger heeft bewandeld. Al die
verschillende wegen leren ons dat Heidegger meer is dan de ‘filosoof met het
naziverleden’, hoewel we hier niet te
lichtzinnig over moeten doen. Heideggers naam zal altijd besmeurd blijven

Het zijn van de mens moet niet worden
geobjectiveerd, anders raakt hij zichzelf kwijt

vanwege zijn steun voor en actieve betrokkenheid bij de NSDAP. Ik heb hier
toch wat problemen mee en ik wil graag
wat kritischer zijn dan Denker is. Hoewel Heidegger tijdens de jaren ’30 nog
niet kon weten wat er zou gaan gebeuren in vernietigingskampen als Auschwitz, geven zijn Zwarte Schriften toch
wel te denken over zijn antisemitisme.
Nee, Heideggers antisemitisme kan niet
gelijk worden gesteld aan de ziekelijke
jodenhaat van iemand als Julius
Streicher, maar dat neemt niet weg dat
hij zich erg verdacht uitdrukt over ‘Joden’. Naast een aantal vreemde passages aangaande joden en het wereldjodendom, spreekt Heidegger ook van

een ‘zuiver ras’, al kan dit niet op gelijke voet staan met de zuiveringslogica
van de nazi’s, omdat Heidegger er met
het ‘erzijn’ geen biologisch idee van
leven op nahoudt. Het zouden ongemakkelijke woordkeuzen kunnen zijn
– vergeet niet: wij zijn op de hoogte
van de vreselijke daden van de nazi’s,
Heidegger (althans toen) niet. Heidegger is daarentegen wel degelijk blootgesteld aan de oraties van Hitler en de
nazipropaganda, waarvan de catastrofale retoriek in zijn denken van een revolutie van het Zijn helaas een al te
vruchtbare voedingsbodem vond.
Heideggers denken van een bepaalde periode kenmerkt zich wel dege-

lijk door een antisemitisme. Hij richt
zijn pijlen dan, zoals later veel duidelijker wordt als hij zich faliekant tegen de
‘techniek’ keert, op het ‘rekenende denken’ dat gereduceerd is tot een instrument en niet meer gepassioneerd is. In
de Zwarte Schriften lijkt Heidegger
‘de’ joden met dit in zijn ogen verfoeilijke denken te identificeren. Op dit punt
mogen we duidelijkheid van Heidegger
verwachten, maar duidelijk wordt het
eigenlijk niet. Dit komt door Heideggers ambiguë manier van schrijven en
de voorzichtigheid die ons, de interpreten van zijn werk, derhalve geboden
is. Zoals ik al zei bedient Heidegger
zich, gezien het verloop van de geschiedenis, van een aantal beladen
woorden. Hier moeten we niet lichtzinnig over doen: we kunnen Heidegger
niet vrijpleiten op basis van een verkeerde woordkeuze, want deze ‘keuze’
ontsluit een hele wereld waarvan we,
met de kennis die we nu hebben, constateren dat die verkeerd was.
Het ongemakkelijke aan de kwestie is dat we Heideggers denken niet
volledig uit de geschiedenisboeken

kunnen schrappen, omdat Heideggers
invloed van onschatbare waarde is geweest. Om het op de spits te drijven
moeten we zelfs stellen dat we Heideggers eigenaardige objectivering van
het wereldjodendom des te treffender
kunnen veroordelen dankzij Heideg-

gers denken over erzijn en wereldontsluiting. Wat staat ons dan te doen?
Dat we voorzichtig om moeten gaan
met het werk van Heidegger, omdat
een heleboel passages uit de Zwarte
Schriften verdacht zijn, lijkt me nogal
wiedes. Ik heb hier geen oplossing, maar
vind wel dat het instituut Wijsbegeerte
hier geen doekjes om moet winden en
dat we, willen we Heideggers denken opnieuw vruchtbaar maken, de confrontatie met zijn antisemitisme en zijn naziverleden juist aan moeten gaan.
De herhaling van het denken
Ondanks dat Onderweg in Zijn en Tijd
soms gekenmerkt wordt door ‘lapidaire’
passages, moeten we niet vergeten dat
Denker de lezer wil blootstellen aan de
denkweg van Heidegger. We kunnen
Heideggers denken alleen begrijpen
door het ons toe te eigenen. Dat betekent dat we dezelfde weg moeten afleggen die Heidegger ook heeft afgelegd
om inzicht te krijgen in zijn leven en
zijn werk. Als een inleiding in het denken en leven van Heidegger, biedt Denker niet een banaal overzicht van Hei-

deggers bestaan. Het is niet zo dat Denker een overzicht geeft van Heideggers
visie over allerlei verschillende thema’s.
Denker probeert de lezer wegwijs te maken in het denken van Heidegger, zodat
de lezer enthousiast kan zichzelf, zichzelf kan ontwikkelen, en zich misschien
wel kan distantiëren van Heidegger. Alleen vind ik dat Denker kritischer met
Heideggers antisemitisme en naziverleden om had moeten gaan en zijn lezers
daar ook meer aan bloot had moeten
stellen. Natuurlijk heeft Heidegger zich
gericht op een nieuw ‘begin’ van de filosofie en getuigt dit denken voor mij, net
zoals voor velen, van een ontzettende
kracht, maar laten we niet te gemakzuchtig doen over de vereisten van een
dergelijke nieuwe aanvang van de filosofie. Op dit punt na leren we in de herhaling van Heideggers weg misschien een
niet vervreemde Heidegger kennen. Bovenal maken we kennis met de mens
Heidegger en leren we dat zijn denken
hoe dan ook te denken geeft.
Alfred Denker, Op weg in Zijn en Tijd.
Damon, 2017.

VERS VAN DE PERS
FILOSOFEREN MAAKT EEN EIND AAN AL HET GEZEUR
Met haar eigen combinatie van
Stoa en Spinoza behoort Miriam
van Reijen tot de markantere onder de aan de ISVW verbonden
denkers. Francien Homan leerde
er door vele vraaggesprekken
met haar te voeren de ins en outs
van kennen, waarvan de vrucht,
Filosoferen maakt een eind aan
al het gezeur, weldra in de betere boekhandel ligt. Wij mogen u
alvast een voorproefje geven...
Hoe werkt dat in de praktijk, je
gedachten onderzoeken?
Neem schuldgevoel. Iemand voelt zich
schuldig omdat ze iets gedaan heeft of
juist niet heeft gedaan. Dan is er niet
altijd sprake van een bewuste gedachte. Iemand kent soms alleen de gebeur-

tenis en ervaart een gevoel. Maar dat
daar nog iets tussen zit en dat het gevoel het gevolg is van de gedachte die
je hebt en niet van de situatie, is soms
moeilijk te accepteren.
Het is soms ook moeilijk om die
gedachte te achterhalen. Ik krijg vaak
te horen: ‘Ik dacht helemaal niets, ik
voelde me gewoon meteen schuldig.’
Dat kan niet, er moet een oorzaak
zijn. ‘Mijn kind was ziek en ik ben
toch naar mijn werk gegaan. En ja, ik
voelde me schuldig, maar ik heb niets
gedacht.’ Als ik dan souffleer: ‘Ik had
een goede moeder moeten zijn’, krijg
ik meestal meteen de reactie: ‘Ja, natuurlijk dacht ik dat!’ Als ik dan vraag
waarom ze dit niet heeft gezegd toen
ik vroeg wat ze dacht, is soms het antwoord: ‘Ja, maar dat is toch geen ge-

dachte, dat is toch ook zo!’ Dan kan de
socratische dialoog beginnen.
Zo’n normatieve gedachte is kennelijk zo verinnerlijkt dat ze niet op
dat moment bewust gedacht hoeft te
worden om toch een gevolg te hebben.
Maar zo’n gedachte moet er wel geweest zijn, anders is het schuldgevoel
niet te verklaren. Deze cognitieve theorie over emoties heeft dus een grote
verklaringskracht.
Want zij laat zien dat het de gedachte is die het gevoel veroorzaakt...
Ja. Bij schuldgevoel is het bijvoorbeeld
de verinnerlijkte norm. Er moet een
oorzaak voor de emotie zijn. Er is geen
veroorzakend lijntje tussen de situatie
en een gevoel; de situatie is alleen de
aanleiding. De oorzaak ben je zelf, dat

wil zeggen het geloof in je eigen
gedachte. Bij elke emotie is er een gedachte die het hem doet en deze gedachte ken ik van alle emoties. Ik kan
die gedachte aan iemand vertellen en
ik heb ze voor alle emoties op een lijstje gezet dat ik kan meegeven [er is een
‘Lijst van emoties met de onderliggende gedachten’ als appendix in het boek
opgenomen, red.]. Ik kan het ABCDE
in een gesprek uitleggen en een oefening doen. Maar in een tweede gesprek
zou ik niet méér te bieden hebben dan
hetzelfde, dus dat doe ik niet. De normatieve gedachte niet meer geloven,
dat is een klus waar ik meestal buiten
blijf. Dat moet iemand zelf doen.
Een haalbare klus?
Ja, gelukkig wel! Ik heb natuurlijk ook
wel een paar succesverhalen. Die zijn
eigenlijk altijd vrij simpel. Die betreffen
niet heel heftige situaties, wel veranderingen die veel invloed op een mensenleven kunnen hebben. Zo kwam er eens
een vrouw na een lezing naar mij toe

Ik ben volslagen immuun voor emoties

die zei: ‘Ik heb vroeger les gehad van
jou op het hbo in Nijmegen en toen heb
jij iets uitgelegd over schuldgevoel. Ik
wil je bedanken, want dat heeft mijn leven veranderd. Ik ben namelijk lesbisch
en ik had op dat moment een vriendin
en voelde me daarover heel schuldig tegenover mijn moeder. Na die les van
jou was ik daar vanaf.’ Dan denk ik:
wauw! Daar doe ik het voor. Er hoeft
maar één iemand te zijn van wie ik het
leven in positieve zin heb beïnvloed en
het was al de moeite waard.

Maar het is er vast meer dan een...
Ja, gelukkig wel. Er zijn inderdaad heel
eenvoudige voorbeelden van mensen
die het meteen snappen en bij wie het
ook meteen werkt. Het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds dat van een
student op de hogeschool. Ik gaf een
dag les over deze filosofie aan studenten. Een meisje was een half uur te laat
binnengekomen. Later op de dag vroeg
ik of een van de studenten een voorbeeld wilde geven van een vervelend
gevoel dat ze kort geleden had gehad.

Dat is mijn standaardvraag waarmee
ik elke groepssessie begin. Het meisje
dat te laat was gekomen ging staan en
vertelde wat er gebeurd was. ‘Toen ik
vanmorgen naar school kwam, had
mijn trein vertraging. Toen moest ik
een half uur op het station zitten wachten.’ Dat was de aanleiding, de feitelijke situatie, die ze kort en duidelijk
schetste. Dat is trouwens al een kunst!
Alleen de relevante feiten van een situatie benoemen, zonder onnodige uitweidingen en zonder er al gedachten
en gevoelens bij te vermelden.
Dat is dus de eerste stap. Wat is
de volgende?
Ik vroeg haar naar de C, het vervelende
gevoel. ‘Ik was ontzettend geïrriteerd,’
antwoordde ze. ‘Ik heb me een half uur
verschrikkelijk zitten ergeren.’ Ik legde
uit dat we nu dus twee zaken hadden:
de trein die vertraging had (Aanleiding)
en haar irritatie (Consequentie). In het
midden hiervan (de B) ligt altijd een gedachte. Ik vroeg haar dus wat ze had ge-

dacht, maar ze antwoordde dat ze helemaal niets had gedacht; ze was alleen
kwaad. Ik legde uit dat dit niet kon. ‘De
eerste gedachte is: mijn trein heeft vertraging. En je denkt er daarna ook aan
dat je nu te laat op school komt, enzo-

voort.’ Het is belangrijk dat iemand de
‘onschuldige’ beschrijvende gedachten
kan verwoorden. Soms sluipen er in de
beschrijving van de situatie al gevoelens
of waardeoordelen en zelfs normen,
maar die haal ik eruit. Bij stap 1, de aanleiding (A), constateren we alleen een
feit: ‘Mijn trein had vertraging en ik heb
een half uur op het station moeten zitten wachten.’ Dit is een ware gedachte,
die de situatie objectief beschrijft.
Waarom is het belangrijk om je
bewust te zijn van het feit bij A?
Dat is relevant, want alleen als je je bewust bent van de situatie kun je er emoties bij krijgen. Je kunt bijvoorbeeld
vergeten een verjaardagskaart te sturen en hier pas twee weken later achter
komen. Het gevoel volgt dan ook pas
twee weken later: op het moment dat
je erachter komt dat je vergeten bent
de kaart te sturen, kun je daar iets over
voelen. Want pas dan weet je wat je al
dan niet hebt gedaan en kan er bijvoorbeeld een schuldgevoel ontstaan.

De student zei, na enig doorvragen naar de B, dus naar wat ze had gedacht, nogal fel (ze werd weer kwaad
of ze was nog kwaad): ‘Mijn trein mag
toch geen vertraging hebben als ik
naar school moet!’ Terwijl ze dat zei,
realiseerde ze zich wat ze had gezegd.
En ze schoot in de lach.
Een bevrijdende lach?
Ja, daarom vind ik het zo’n succesverhaal. Ze hoorde zichzelf die zin uitspreken en ze zag direct het idiote (gezien
de situatie met treinen in Nederland)
en egoïstische (alleen ‘mijn’ trein mag
geen vertraging hebben) ervan in. En
ze vertelde dat het over was. ‘Ik kan
die gedachte niet meer volhouden,’ zei
ze. ‘Er zijn zoveel treinen met vertraging, en dan zou mijn trein geen vertraging mogen hebben.’ Een week later
kwam ze weer te laat in mijn les. Ze
vertelde dat de trein weer vertraging
had en dat ze nu zonder kwaad te worden een half uur rustig een boek had
zitten lezen. Haar manier van denken
was werkelijk veranderd.

Van woede naar rust!
Bovenstaand verhaal gaat om iets
kleins. In belangrijke situaties kan het
moeilijker zijn de normatieve gedachten los te laten. En tegelijkertijd kan
dat loslaten juist meer effect hebben,
omdat ook de emoties in die situaties
heftiger kunnen zijn. Bijvoorbeeld: bij
schuldgevoel gaat het vaak om normen
die iemand van jongs af aan zijn bijgebracht, en die ook over belangrijkere
dingen gaan. Dan is het enerzijds moeilijker om in te zien dat die normen
geen waarheid kunnen claimen, maar
kan anderzijds het loslaten daarvan
een groter bevrijdend effect hebben.
En werkt het altijd?
Nee, zo gemakkelijk is dat niet. Ik heb
wel eens als huiswerk opgegeven dat
cursisten de besproken oefening tegen
schuldgevoel thuis zouden maken. Een
week later zei een van hen: ‘Ik heb
geen tijd genomen om de oefening te
maken en daarover heb ik nu een
schuldgevoel!’ Als mensen normatief
in hun hoofd zitten, is het bijna onbe-

gonnen werk. Dan vervangen ze het
schuldgevoel over het een door een
schuldgevoel over iets anders.
Zo schiet de oefening inderdaad
een beetje aan haar doel voorbij.
Hoe is dat bij jou? Pas jij deze methode bewust toe, of onbewust?
Ik ben, geloof ik, volslagen immuun
voor normatieve gedachten en daarmee voor emoties.
Immuun voor emoties?
Ja. Voor emoties, en ik bedoel dan de
negatieve, vervelende emoties die worden veroorzaakt door gedachten die
normatief zijn en dus geen aanspraak
op waarheid kunnen claimen. Als je die
gedachten niet gelooft, heb je ook geen
emotie bij of in een bepaalde situatie.

Francien Homan, De woorden van Miriam van Reijen: Filosoferen maakt een
eind aan al het gezeur.
ISVW Uitgevers, 2018.

VERVALLEN, OPSTAAN EN WEER DOORVALLEN
Ger Groot schaarde hem ooit onder de ‘ongemakkelijke filosofen’:
Emil Cioran (1911-1995), de geboren Roemeen die, na een jeugdliefde voor een bruine-hemdenpartij,
een proefschrift over Bergson en
andere omzwervingen, eind jaren
’30 in Parijs zijn Ithaka vond. Een
kleine filosofie van verval, zijn
eerste werk in de taal van zijn zelfverkozen ballingschap, laat aan
ongemak niets te wensen over:
het is pessimisme tot de extase erop volgt en dáárop weer de uitputting. En als Cioran zijn lezer briljant heeft geradbraakt, begint hij
van voren af aan, wat een even filosofische als praktische vraag oproept: valt dat vol te houden?
Tekst: Mark Leegsma

Als er zoiets bestond als een onderscheid tussen filosofie voor beginners
en voor gevorderden, dan zou er een
derde categorie nodig zijn om een denker als Cioran in onder te brengen. Voor
beginners is hij niet, omdat hij niet opbouwt maar afbreekt, en voor gevorderden is hij evenmin, want elke vordering
is door haar naar geweld neigende eenzijdigheid in de kiem haar eigen ondergang. Nee, als we Cioran al zouden moeten categoriseren, dan als een filosoof
voor ontbindenden.
Ontbinden, vervallen en ook sterven worden doorgaans begrepen als louter negatieve, privatieve afgeleiden van
opbouwen, verheffen en leven. In die
laatste reeks zien we de moeite en de
eer, terwijl sterven vanzelf heet te gaan:
‘iedereen kan het’, om met René Gude
te spreken. Geen idee staat verder van
Cioran af dan dit. Décomposition, dat

‘verval’ en, letterlijker, ‘ontbinding’ betekent, kan natuurlijk worden gezegd van
het onder externe krachten ineenzijgen
van een blokkentoren. Maar op een dieper, ontologisch niveau wordt ermee
aangeduid dat het vele ontstaat waar
het ene was. Het schijnbaar negatieve
houdt dus iets positiefs in, de ontbinding een toevoeging. Dit betekent dat,
eerder dan de afwezigheid van kracht,
verval zijn eigen kracht vergt. Sterven
gaat niet vanzelf, maar is ongemakkelijk. Sterven is werken en omgekeerd.
Petite mort
Net als Nietzsche is Cioran geen systeembouwer maar een -afbreker. Een kleine filosofie van verval valt daarom zelf uiteen
in compacte, ‘apodictische’ tekstuitbarstingen die slechts bij hoge uitzondering
langer dan drie bladzijden duren. Het zijn
pareltjes van stijl die zwaar op de maag
liggen, als ze de maag tenminste halen,
want dat je je erin verslikt is minstens zo
waarschijnlijk. Toch wil die explosieve
stijl niet zeggen dat alle systematiek Cioran vreemd is. Integendeel, als het om verval als moeite gaat, de zijden draad waar

Sterven is werken en omgekeerd

de Kleine filosofie aan hangt, betoont Cioran zich een rare maar daarom niet minder trouwe leerling van Bergson.
Vervallen in het algemeen en sterven in het bijzonder is iets wat we op
ons moeten nemen en doen. Dat idee
slaat anno 1949 een ongemakkelijk
bruggetje naar Ciorans stadsgenoten,
de Parijse existentialisten onder aanvoering van Sartre. Existeren betekent
immers ook nergens op terug kunnen
vallen en daarom zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, maar waar
Sartre en zelfs Camus daar nog een optimistische draai aan willen geven, is
bestaan voor Cioran de strijd tegen
het sterven die niets anders is dan dat

sterven zelf. Het moge duidelijk zijn
waarom de Roemeen ook in zijn nieuwe thuis thuisloos bleef.
Keer op keer voert Cioran zijn lezer naar de rand van de afgrond en, hopla, eroverheen. Even deelt lezer met
schrijver diens onmogelijke val uit de
nimmer rustende tijd, een extase die
niet van uitputting valt te onderscheiden en waar de naam petite mort, in het
Frans zowel ‘kleine dood’ als ‘orgasme’,
niet voor zou misstaan. Het is een soort
acrobatiek voor ontbindenden: een macaber schouwspel, alleen zijn we evengoed toeschouwers als deelnemers en
precies daarom na drie bladzijden alweer doodop.

Met het taboe op ‘voltooid leven’ in het vizier
is Ciorans idee dat sterven een activiteit
is verrassend urgent

Zelfmoord
Cioran lezen is volhouden wat niet vol te
houden is, en daar kun je voor invullen
wat je maar wil. Toch zou het zonde zijn
de Kleine filosofie als niets meer dan een
proeve van exquise zelfkastijding af te
doen. Sterker nog, in een tijd waarin het
taboe op ‘voltooid leven’ in het vizier van
een vergrijzende samenleving verschijnt,
is Ciorans idee dat sterven een activiteit,
zo niet de activiteit is verrassend urgent.
Áls hij een systematisch punt maakt, dan
wel dat de dood qua passief en privatief
‘vernieten’ een illusie is. Nee, ‘de’ dood,
dat is mijn actieve sterven, een zelfmoord en het uitstellen daarvan in één.
Laat bij wijze van contrast helder zijn

hoeveel ‘makkelijker’ Heideggers ‘zijn
ten dode’ is: dat is je verhouden tot een
grens genaamd ‘dood’, geen voortdurende (zelf)ontbinding.
Onder het voor hem typische kopje
‘Redmiddelen van de zelfvernietiging’
verwoordt Cioran het zelf zo:
De oude wijzen [...] hadden een discipline van zelfmoord geschapen
die de modernen hebben verleerd.
Toegewijd aan een lijdensweg zonder genie, zijn wij noch de auteurs
van onze buitensporigheden, noch
scheidsrechters van onze afscheidsgroeten; het einde is niet meer ons
einde [...] Als gewoontedieren van
de wanhoop, berustende kadavers,

overleven wij onszelf allemaal en
sterven wij slechts om een nutteloze formaliteit te vervullen. Het is
alsof ons leven slechts terugdeinst
op het moment dat wij ons van
haar zouden kunnen ontdoen.
Laat deze passage Ciorans stijl en inhoud (en de vertaling van Pieter Appels)
tot aanbeveling strekken, althans voor
wie durft. Want de kracht van Een kleine
filosofie van verval is tegelijk zijn achilleshiel: ze is een explosie van één idee in
overweldigend veel fragmenten en, voor
zover de lezer dat niet volhoudt en het
boek weglegt, een literaire zelfmoord.
Wat niet uitsluit dat de tekst, briljant als
een ster in het holst van de nacht, je er
telkens opnieuw intrekt, want verval is
geen grensmoment dat je eens en dan
nooit weer overschrijdt maar, in Bergsons zin des woords, iets wat duurt. Met
Cioran is het vervallen, opstaan en weer
doorvallen. Ongemakkelijk, maar: iedereen moet het kunnen.
Emil Cioran, Een kleine filosofie van
verval. Historische Uitgeverij, 2017.

MASTERCLASS HANNAH ARENDT: OORDELEN
Hannah Arendt is zonder twijfel
een van de invloedrijkste denkers
van de twintigste eeuw. Geboren
in een Joods-Duits gezin in 1906
vluchtte ze in 1933 naar Parijs,
enkele jaren nadat ze haar proefschrift had afgerond. Ze werkte
voor verschillende Joodse vluchtelingenorganisaties tot het in
1941 ook in Parijs niet meer veilig was en ze naar New York verhuisde. Daar maakte ze deel uit
van een intellectuele kring rondom het tijdschrift Partisan Review. Ze gaf college aan universiteiten als Berkeley, Princeton en
Chicago en werkte tot aan haar
dood in 1975 aan de New School
for Social Research als hoogle-

raar politieke filosofie. In deze
periode schreef Arendt haar
meest invloedrijke werken, waaronder De menselijke conditie, De
banaliteit van het kwaad, Over
revolutie en Over geweld. Zoals
de titels van deze werken al suggereren, was Arendt gefascineerd
door de wrede politieke gebeurtenissen van haar tijd, het nazisme
en stalinisme. Geen andere denker biedt ons zoveel handvatten
om deze gebeurtenissen te begrijpen dan Hannah Arendt.
Waarom deze masterclasses?
De laatste jaren krijgt het werk van
Hannah Arendt veel aandacht in zo-

wel de academische als de publieksfilosofie. In hoeverre resoneren thema’s
uit haar werk met hedendaagse publieke discussies? Wellicht kan Arendt
ons helpen onze huidige tijd te begrijpen. Na afloop van elke masterclass
heeft u gedegen kennis opgedaan over
Arendts werk, een aantal debatten in
de filosofie, en de rol van kritisch denken in het publieke domein. U begrijpt beter wat er speelt in actuele discussies en bent in staat hier kritische
vragen over te stellen. U bent tevens
in staat op hoog niveau een moeilijke
filosofische tekst te lezen, zowel zelfstandig als samen met anderen. U
leert complexe gedachten over een
tekst te articuleren en u leert te reflecteren op uw eigen positie.

Masterclass Oordelen
Arendt werkte aan een trilogie over
denken, willen en oordelen. Helaas
overleed ze voor ze het laatste deel kon
voltooien. Wel liet ze een aantal colleges en essays achter die daar het voorwerk van vormden, welke postuum zijn
gebundeld. We bespreken de colleges
over oordelen in het werk van Immanuel Kant, maar ook andere essays, waaronder een over Lessings onderscheid
tussen waarheid en mening. Heel relevant voor huidige debatten, maar dat is
slechts de mening van docenten Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk...
Data:
14 en 15 april, 26 en 27 mei 2018
Zaterdag 10.30 u – zondag 12.30 u

Klik hier voor meer informatie over deze masterclass, de
docenten en inschrijving.

SIGNALEMENT
Gusman en Arjen Kleinherenbrink
Avonturen bestaan niet

Bert Keizer
Voltooid

Ben Schomakers
Het begin van de melancholie

We zijn verslaafd aan avonturen. De beroemdste en succesvolste boeken en films
zijn avonturenverhalen, onze voornaamste
rolmodellen zijn avonturiers en we zijn collectief gefascineerd
door de avontuurlijke
levens van beroemdheden. Bovendien willen we ook zelf avonturen beleven. In
Avonturen bestaan
niet leggen Simon
Gusman en Arjen
Kleinherenbrink de
historische ontwikkeling, maatschappelijke functie en huidige
werking van ons verlangen naar avontuur
bloot. Hun filosofische analyses ontmaskeren de zoektocht naar avontuur als een
jacht op een illusie, omdat de wereld nu
eenmaal nooit dezelfde structuur heeft als
de verhalen die wij erover vertellen.

We kenden al de luxe van een lang, zorgeloos leven na ons pensioen, nu willen we
ook de luxe van een korte, pijnloze dood
vóór de aftakeling. De Schotse filosoof
David Hume pleitte al
in de achttiende eeuw
voor het recht op een
zelfgekozen dood. We
hebben evenveel recht
op zo’n einde als op de
vrijwillige keuzes ín
het leven. Hoe logisch
dit ook klinkt, het gebruik van ‘voltooid leven’ als argument om
er een eind aan te maken heeft grote gevolgen voor ons idee van een waardevol
leven. Arts en filosoof Bert Keizer herlas
als ervaren stervensbegeleider Humes
Over zelfdoding en werpt in Voltooid
nieuw licht op de praktijk en de theorie
van een vrijwillig levenseinde.

In Het begin van de melancholie betoogt
Ben Schomakers dat we ons hoofd niet
moeten afwenden van ons verdriet. Immers, verdriet kan ons inzicht geven in
wie wij zijn, maar ook
in wat een mens is. In
dit prachtige essay komen verschillende,
zeer herkenbare facetten van onze omgang
met verdriet en melancholie aan bod: de
moeizaamheid van de
troost, het geheugen
van het verlangen,
het dwepen met het tragische en het
vrije-onvrije verder leven na het verdriet. Een originele kijk op melancholie
als hoopgevende bron van inzicht in de
structuur van de ziel en het bestaan.

ISVW AGENDA
Maart
24-3
24-3
25-3
25-3
26-3
30-3
31-3

Alumniweekend Filosofisch practicus, leergang 2016/2017. Met Harm van der Gaag.
Esthetica en kunstfilosofie: weekend III – de actualiteit van het schone. Arthur d’ Ansembourg.
Filosofisch café. Thema nader te bepalen.
Filosofisch KidsCafé. Met Brenda Raa.
De kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.
Amsterdamse Nacht van de Filosofie. Met o.a. Femke Halsema en René ten Bos.
Rotterdamse Nacht van de filosofie. Met o.a Femke Halsema en Maarten Coolen.

April
14-4
15-4
15-4
23-4
25-4
30-4

START: Masterclass Hannah Arendt – Oordelen. Met Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk.
Filosofisch KidsCafé. Met Brenda Raa.
Filosofisch café. Thema nader te bepalen.
De lenige leider. Met Rogier Huffnagel.
Søren Kierkegaard: filosoof? theoloog? acteur? Schrijver! Met Paul van Tongeren en Wout van Tongeren.
Mens en natuur in het Antropoceen. Met o.a Bram van de Klundert, René ten Bos en Eva Meijer.

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

Abonneer gratis op iFilosofie. Zo
krijgt u elke maand op het moment
van verschijning de nieuwste editie via
uw e-mail toegestuurd.

Hartelijk dank!

€44,95
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