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In deze special: twee denkers, één Socratesbeker
Adieu, vier eeuwen moderniteit.... (Ger Groot)
... Welkom in het antropoceen (René ten Bos)

REDACTIONEEL GOODBYE AND HELLO
‘De Socrateswisselbeker wordt ieder
jaar uitgereikt aan de auteur van het
meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek
dat in het voorgaande jaar – in dit geval dus 2017 – verscheen.’ Zo staat het
op de website van de Stichting Maand
van de Filosofie. Over een paar dagen,
tijdens de Nacht van de Filosofie van 7
april in Nijmegen, wordt bekend gemaakt wie er met de eeuwige roem
mag gaan strijken: Lieve Goorden (De
sprong in de techniek), Kees Vuyk (Oude en nieuwe ongelijkheid), Ignaas Devisch (Het empathisch teveel), Ger
Groot (De geest uit de fles) of René ten
Bos (Dwalen in het antropoceen).
Voor de uitreiking van vorig jaar
bracht iFilosofie een speciaal nummer
waarin we alle vijf de kandidaten op
een rijtje zetten. Dit jaar doen we het
anders. We hebben ons namelijk afge-

vraagd wat wij het meest urgente
vraagstuk van het moment vinden.
Volgens ons is dat het ongemakkelijke
ontwaken uit het moderne bewustzijn,
waarin de mens zichzelf centraal stelde, in het ‘antropoceen’, een realiteit
die veel warriger en weerbarstiger is
dan de droom van onze autonomie
ooit heeft doen vermoeden.

toekomst die ons geen voorspelbare herhaling van het verleden zal brengen.
Wie moet winnen? Dat laten we graag
aan uw verbeelding over. De verbeelding
is in deze Maand van de Filosofie immers
aan de macht! Wij geven dus geen stemadvies; met de twee eerder verschenen besprekingen die wij u voorschotelen zijn
we immers al sturend genoeg, toch?

De twee auteurs die dat onderwerp even
oorspronkelijk als prikkelend aansnijden zijn Ger Groot en René ten Bos. Zij
horen bij elkaar, al is het omdat ze de
zaak vanuit zijn twee tegenoverstelde
uitersten belichten. Zo laat Groot zijn
blik bepalen door de geschiedenis van
de moderniteit, wat maakt dat hij, als
ware het een tragedie, toewerkt naar
het moment dat de moderne mens zich
zijn eigen einde verklaart. Ten Bos daarentegen laat zijn lezer opnieuw beginnen, opdat die zich openstelt voor een

Als toegift besteden we ook aandacht
aan de Hypatia-prijs voor het meest
prikkelende en actuele filosofieboek
van 2016 en ’17 geschreven door een
vrouw. Dat doen we met de eerder verschenen bespreking van De strijd van
het kleine meisje van Sanne van Driel.
Namens allen die iFilosofie van einde
tot nieuw begin maken wens ik u een
heerlijke Maand van de Filosofie toe.
Mark Leegsma, hoofdredacteur

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

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

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

niet om een doel – de kortste weg vinden van punt A naar B –; we leren
zwemmen om niet te verdrinken.
Volgens de nieuwe Denker des
Vaderlands René ten Bos vraagt het
antropoceen – de geologische era
waarin de aanwezigheid van de mens
(Grieks: antropos) voor het eerst een
invloed van betekenis op de aarde als
zodanig uitoefent – om zwemles. Alleen, zo vanzelfsprekend als het voor
de zwemles die we allemaal kennen
is dat we eerst en vooral willen dat
onze kinderen niet kopje onder gaan,
zo tegendraads klinkt die boodschap
wanneer ze wordt betrokken op climate change en aanverwante antropocene verschijnselen.
Waarom is dat zo? Omdat we
ons, volgens Ten Bos, de managers
van de planeet wanen en daar de drievoudige grondvorm van elke methode
– doel, probleem, oplossing – op loslaten: de kortst mogelijke weg van A
naar B. Dit gekoesterde zelfbeeld, ‘mede mogelijk gemaakt door’ verlichtingswaarden als autonomie en maakbaarheid, is in het antropoceen echter

op losse schroeven komen te staan. De
essentie van deze nieuwe era is namelijk evengoed de invloed van de mens
op de planeet als de weerslag die de catastrofale effecten daarvan hebben op
ons. Als de naam antropoceen enige
zin heeft, wil Ten Bos maar zeggen,
dan is het de ecologische complexiteit
die het oplossingsgerichte denken van
de antropos-manager logenstraft.

In de war wennen
Chaos is, aldus Ten Bos, een ander
woord voor naamloosheid. Omgekeerd
zijn namen eerste pogingen tot duiding
en oriëntatie die de ruis van de kosmos
– op de rok waarvan wij, met Lucebert,
slechts kruimels zijn – laten verstommen. Dat we op dit moment zo door de
nieuwe naam ‘antropoceen’ gegrepen
worden wil dus zeggen dat we, hoe hei-

melijk ook, erkennen dat de situatie
waarin we verzeild zijn geraakt ongekend is. Daarom kunnen en mogen we
ons niet tot de situatie verhouden alsof
we de weg al weten. De realiteit is dat
we midden in de puree zitten.
Willen we niet kopje onder gaan
in het antropoceen, dan is het zaak te
aanvaarden dat een greep in de vertrouwde intellectuele gereedschapskist averechts werkt. Mens en planeet
zijn in de war, cultuur en natuur zijn
in de war, wij zijn in de war. Nou is
het punt dat Ten Bos wil maken niet
dat ons in die warboel slechts wanhoop en waanzin wachten. Waar we
aan moeten wennen is dwalen in het
antropoceen, opdat we al dwalend aan
het antropoceen wennen.
Dwalen in het antropoceen is
Ten Bos’ derde boek in drie jaar tijd –
en dan reken ik de interviewbundel
Later word ik filosoof, die vrijwel gelijktijdig is verschenen, niet eens mee.
Wat me aan deze reeks opvalt – en bevalt – is dat Ten Bos zich zowel in zijn
denken als in zijn stijl steeds meer

vrijheden veroorlooft. Dat blijkt ook
uit zijn grepen in het pantheon van de
filosofie: Maurice Blanchot, Michel
Serres, Dany-Robert Dufour en Timothy Morton, die Ten Bos aanvoert als
zijn ‘filosofische getuigen’, zijn spannende denkers, maar hier te lande alles behalve klinkende namen. Het
duistere, absurde plezier dat hij duidelijk aan zijn schrijven beleeft is om
van te smullen. Tegelijk gaat het Ten
Bos om meer dan het plezier, denk ik:
want de dwalende kán geen vooropgezet plan volgen of methode toepassen.
Zo komen we op de valreep een topos
van de moderne filosofie tegen: vrijheid
is noodzaak. Iemand moet ons tenslotte
voordoen hoe we niet verdrinken.

René ten Bos, Dwalen in het antropoceen. Boom, 2017.
René ten Bos heeft ook gesproken op het door de Stichting Psychiatrie en Filosofie georganiseerde symposium Klimaatstemming.

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) illu-

streert 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 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 Iedereen is van de wereld (en de wereld is
van iedereen) weerklinkt. Ze blijft
niet beperkt tot ondoordringbare vak-

publicaties 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 website 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 bewaart 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.

EN DE ANDERE KANDIDATEN ZIJN..
Weten waarom voormalig Denker des Vaderlands Hans Achterhuis hoopt dat Het empathisch
teveel van Ignaas Devisch niet gaat winnen? Hoe De sprong in de techniek van Lieve Goorden
stand-up filosoof Marthe Kerkwijk groot leesplezier heeft verschaft? Of wat Kees Vuyk zelf te
zeggen heeft over het onderwerp dat hij in Oude en nieuwe ongelijkheid aanroert? Kijk dan verder naar deze fragmenten van de eerste editie van Spinazie!

Hans Achterhuis over
Het empatisch teveel

Marthe Kerkwijk over
De sprong in de techniek

Kees Vuyk over
Oude en nieuwe ongelijkheid

GEWICHT IN DE STRĲD
‘In de strijd tussen man en vrouw
herhaalt de geschiedenis zich clichématig,’ stelt Sanne van Driel in haar
boek De strijd van het kleine meisje: ‘De man eet en de vrouw wordt
gegeten.’ Vaak wordt gezegd dat de
feministische strijd en de discussie
over man-vrouw verhoudingen in
onze maatschappij voltooid is. Toch
wilde Van Driel een filosofie van
anorexia uiteenzetten, wat in negentig procent van de gevallen een
vrouwenprobleem is waarin de
man-vrouw verhouding wel degelijk een rol speelt.
Tekst: Conny van der Meer
In onze tijd is het vrouwelijk lichaam
nog vaak een mikpunt van macht, volgens Van Driel. Enerzijds omdat het de
drager van nieuw leven is, anderzijds omdat het economisch wordt ingezet als
baar- en zorgmachine. Zo is aan de ene
kant het slanke lichaam niet bedoeld als

moederlijk lichaam – want dat is rond
en vruchtbaar – en past het dus beter bij
een geëmancipeerde vrouw die meer is
dan moeder. Aan de andere kant wordt
het slanke lichaam ironisch genoeg ingezet om het vrouwenlichaam te beheren,
door het grenzen op te leggen en in te
perken met diëten. Doordat het een mikpunt is van macht, is het vaak ook een
belangrijk punt van verzet. In de huidige
tijd wordt de vrijheidsstrijd van de
vrouw dan ook ‘lichamelijk’ gestreden.
Dat uit zich bijvoorbeeld in kleding, gedrag en eetpatronen.
Passief slachtofferschap
Toch wordt anorexia nervosa in de medische wereld niet vaak als verzetsstrijd of
ontsnappingsmanier gezien, maar als
een ziekte die ieder normaal meisje kan
overkomen. Nog problematischer is volgens Van Driel dat het ziektelabel wordt
gelijkgesteld aan de oorzaak: het meisje
wil niet eten omdat ze anorexia heeft. Als
ze zichzelf niet ziek vindt, wordt haar

‘ziekte’ des te serieuzer genomen. Elke
poging haar gedrag anders uit te leggen
draagt bij aan haar ziektebeeld: ‘ze kan
er niets aan doen, ze is ziek, ze kan zichzelf niet objectief bekijken.’
Van Driel gebruikt zelf de woorden
‘patiënt’, ‘slachtoffer’ en ‘ziekte’ liever
niet. De relatie tussen mediabeelden, het
zelfbeeld en anorexia is duidelijk aan te
tonen, maar woorden als ‘ziekte’ suggereren onterecht dat het meisje machteloos
is, en gaat voorbij aan het feit dat anorexia in veel gevallen geen passief slachtofferschap is. De strijd van een ‘anorexiet’, zoals Van Driel het meisje liever
noemt, komt vaak uit het lichaam en de
manier waarop dat rond de pubertijd verandert, maar is daarmee niet te reduceren tot causale processen. Hoewel daar
duidelijk iets voor te zeggen is, heeft van
Driel niet veel aandacht voor de verschillen die er tussen ‘anorexieten’ en oorzaken zijn. Haar argumentatie richt zich op
de meisjes die bewust lijken te ‘strijden’
of die iets te strijden hebben, maar of dat

daadwerkelijk voor iedere anorexiet
geldt blijft een open vraag.
Verzet
Van Driel wil anorexia liever op ‘foucaultiaanse wijze’ uitleggen: als een discours
tussen taal en lichamen. Anorectische
praktijken en theorievorming over anorexia staan volgens Van Driel niet los van

elkaar, maar zijn twee zijden van dezelfde
medaille. Als we dat beseffen, gaan we
niet langer voorbij aan het actieve, handelende vermogen van de anorexiet. Anorexia is namelijk geen identiteit die onderdrukt wordt of wordt opgeëist, maar
een samenvallen van subjectiviteit en
lichamelijkheid, van bezit en bezetenheid, of bij Foucault: macht en vermogen. De anorexiet verzet zich ertegen
zichzelf te zijn – een meisje te zijn – en
zo gaat ze onder de grens van de subjectivering door. Haar is niets ‘overkomen’, en ze past niet in typische ‘vrouwenrollen’. Ze heeft een lichaam gecreëerd dat niets nodig heeft, alleen
door honger gevuld kan worden en al
het andere afweert. Zo maakt ze zichzelf
op paradoxale wijze onbereikbaar voor
kritiek, en is het voor artsen en familie
onmogelijk om grip te krijgen op het
meisje. Haar gedrag is juist een strategie tegen hun greep. Ze wil anderen
geen pijn doen, maar ze wil niet langer
van buitenaf bepaald worden. Andersom heeft ze nu juist zelf de macht: over
zichzelf door haar voedselinname te controleren, over haar omgeving door afwijkend gedrag te tonen, waarop artsen en

familie haar opnieuw zullen proberen te
onderwerpen aan behandelingen.
Bevrijding
Het einde van het boek heet ‘De bevrijding van de meisjes’ en daarin wordt
duidelijk wat de anorexiet ons heeft te
zeggen. Van Driel stelt dat hulpverleners de controle los moeten laten om de
anorexiet te laten zien dat ze een stem
heeft, dat het geen kwestie is van controleren of gecontroleerd worden. Haar
weigering en boosheid moeten worden
gezien als een herstellend vermogen,
een duiding op een mogelijk ander leven. Haar strijd en ontsnappingsmanieren moeten worden gezien als een poging tot een andere subjectivering. We
moeten anorexia dus anders gaan denken. Over de rol van de maatschappij
voegt Van Driel ten slotte toe: ‘Het meisje zal moeten leren eten zonder gegeten
te worden; nee te zeggen in plaats van
niets te eten, ja te zeggen in plaats van
zich vol te stoppen.’ En daar hebben we
misschien allemaal een boodschap aan.
Sanne van Driel, De strijd van het kleine
meisje. Klement, 2016.

SUMMERSCHOOL GROTE DENKERS
‘Een groot denker is iemand die je het gevoel geeft dat de wereld
volslagen anders in elkaar zit dan je altijd hebt gedacht’ – Cornelis Verhoeven
Een prachtige reis van 2500 jaar maken in vijf dagen op het
mooie Landgoed ISVW? Hedendaagse filosofen vertellen over
hun favoriete grote denkers uit de geschiedenis. Met onder meer
prof. Marli Huijer, dr. Erno Eskens, prof. Frans de Haas,
prof. Paul van Geest, Marthe Kerkwijk, prof. Rudi te Velde, prof. Frans Jacobs, prof. Han van Ruler, prof. Maarten van Buuren, Jabik Veenbaas, Jan Flameling, prof.
Laurens ten Kate, dr. Miriam van Reijen, dr. Karen Vintges en Joyce Pijnenburg.
Hoe zou de dode filosoof zélf gelezen willen worden? Toch allereerst als gesprekspartner. Als er wordt gedebatteerd over democratie, dat Spinoza dan mee mag doen. Als het gaat over
taal en waarheid – dat Wittgenstein dan mag inbreken op de
discussie. Dat we al denkend steeds ook blijven bedenken: ho
even, wat zou Kant daarvan zeggen? En Heidegger dan? Zolang een dode denker nog zó meedoet aan de discussie, is hij
niet helemaal dood. Of alleen in lichamelijke zin.

Feit is dat een tekst uit het verre verleden ons nog altijd kan
raken, zelfs al is die ooit anders bedoeld dan we als 21ste eeuwers kunnen achterhalen. Sterker nog: juist het ándere, vreemde en onmodieuze van een dode denker kan ons wekken uit de
dogmatische sluimer waarin we altijd weer dreigen in te dommelen. De grote denker wil ons raken, ook na zijn dood. Dat
zijn ervaringen om naar op zoek te gaan.
Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor iedereen die wil grasduinen in een
selectie van wat de westerse filosofie zoal te bieden heeft, voor
wie wel eens van verschillende filosofen wil horen wat zij zoal bewonderen – of juist bekritiseren – in het werk van hun collega uit
het verleden en uiteraard voor iedereen die een reis van drieduizend jaar wil maken in slechts vijf dagen.
Data
Woensdag 29 augustus – zondag 2 september 2018
Aanvang woensdag om 10.30 uur, einde zondag om 17.15 uu

Klik hier voor meer informatie

ISVW AGENDA
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.

Mei
5-5
5-5
12-5
13-5
14-5

De essentie van Montaigne. Met Frans Jacobs.
Esthetica en kunstfilosofie: het sublieme in de kunst. Met Arthur d’ Ansembourg.
Basiscursus Japanse filosofie: weg van goden, boeddha’s en keizers. Met Michel Dijkstra.
Filosoferen met kinderen en jongeren. Met Ed Weijers.
De kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.

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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