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REDACTIONEEL #40 MARK, BEDANKT!
Het was weliswaar een zonnige zomer,
maar op de redactie van iFilosofie
stonden de gezichten bedrukt toen
Mark Leegsma aangaf het hoofdredacteurschap neer te leggen. Dat deed hij
evenwel met goede reden: nu zou hij
tijd krijgen om zich eens goed in zijn
proefschrift te verdiepen. Een nobel
filosofisch streven waarmee we het als
redactie moeilijk oneens konden zijn.
Hup Mark, het ga je goed, aan de slag!
Het was dan ook met enige verbazing dat
ik Marks laatste redactioneel in iFilosofie
#39 las. Daarin verkondigde hij doodleuk
dat hij ‘de afgelopen weken aan Netflix
was gekluisterd’. Daar kwam een flinke
aap uit de mouw. Nu, we zullen er maar
op vertrouwen dat Netflix een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandkoming
van Marks proefschrift is en wensen hem
heel veel succes toe met series kijken.
Er zijn overigens aardig wat series
met enige filosofische waarde. Al die

verfilmingen van Sherlock Holmes
zijn bijvoorbeeld heel aardig voor
waarheidszoekers. Ikzelf heb een zwak
voor de woordspelletjes in de wat oudere sitcom Frasier. Neem nu de volgende uitwisseling tussen de pedante
oudere broer Frasier en de jongere
maar niet minder pedante broer Niles:
Niles: Whatever happened to the concept of ‘less is more’?
Frasier: Ah, but if less is more, then just
think of how much more ‘more’ will be!
Da’s een rake kwinkslag, nietwaar? En
bovendien eentje waarmee we het best
eens mogen zijn. Denk aan Mark. Hij
had heus wel meer dan drie seizoenen
van The Bridge willen inhalen. En
denk aan filosofieboeken. Terwijl ik dit
zit te tikken, is de boekenbeurs in
Frankfurt in volle gang. Wat zit er een
hoop moois aan te komen! En daar
wordt flink wat van vertaald bovendien, dus het Nederlandstalig publiek

kan zijn hart ophalen. En wij bij iFilosofie halen opgelucht adem, want zonder
boeken valt er weinig te recenseren en
we blijven toch graag voortbestaan.
De nieuwste iFilosofie is er weliswaar
eentje zonder Mark, maar met een aardig overzicht van wat er zoal gonst in filosofieboekenland. We bespreken Afrikaanse filosofie, Europese politiek,
proustiaanse gedachtegangen, een knap
boek over filosofie en identiteit, nieuw
vertaald werk van Hannah Arendt en
zelfs een filosofische detective. Dit rijke
palet weet zich bovendien ondersteund
door een gouwe ouwe: de column van
Denker des Vaderlands René ten Bos.
Van mooie boeken heb je er nooit genoeg, en hoe meer er gonst in de filosofie, hoe beter het is. Meer boeken,
meer, meer, meer, meer!

Florian Jacobs, hoofdredacteur
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HANNAH ARENDT; Enige SIGNALEMENTEN van nieuwe filosofieboeken; ISVW agenda & colofon.

IK BEN OMDAT WIJ ZIJN
De Zuid-Afrikaanse denker Mogobe Ramose heeft een eigenzinnige
visie op de Afrikaanse Ubuntu-filosofie. Wat ubuntu precies is laat
zich lastig uitleggen omdat het begrip verschillende betekenissen
heeft, maar we kunnen ze allemaal wellicht samenvatten met de
kreet ‘ik ben, omdat wij zijn’.
Tekst: Erno Eskens
Ubu betekent volgens Ramose het
‘wordende zijn’, of beter: het ‘omhuld
zijn’. Daarbij moet je vooral denken
aan het omhuld zijn door anderen,
door een gedeelde cultuur en door een
levende traditie die ooit is opgetuigd
door de in herinnering voortlevende
voorouders. Anders dan in de westerse filosofie staat bij ubuntu niet het individu centraal, maar de zich ontwikkelende gemeenschap. De mens defini-

eert zich niet los van deze gemeenschap. De zuidelijk Afrikaanse ubuntu-traditie kenmerkt zich eerder door
een wij-denken dan door een ik-denken. In zijn onlangs door Ten Have

vertaalde boek Ubuntu. Stroom van
het bestaan als levensfilosofie laat
Ramose zien wat de theoretische achtergronden van het gemeenschapsdenken zijn en hoe dit denken in de prak-

tijk uitpakt. Hij werkt de ubuntu-gedachte uit in een reeks eigenzinnige visies op onder meer kennisleer, ecologie, theologie, politiek en recht. Steeds
laat hij daarbij zien wat de voordelen
van de Afrikaanse benadering ten opzichte van het westerse denken zijn.
Omdat Ramose ook in de westerse filosofie goed thuis is – hij studeerde ooit
in Leuven – springt hij met groot gemak van denkers als Plato, Thomas
van Aquino en Descartes naar denkers
als Wanjohi, Gyekye en Wamba-diaWamba. Dat is interessant. Er opent
zich een wereld als je dit boek leest.
Waarheid leeft
Ik was vooral getriggerd door Ramoses
waarheidsbegrip. Waarheid is in zijn optiek iets levends. Het laat zich daarom
niet vaststellen. Afrikanen hebben om
die reden niet zoveel met kloktijd. De
kloktijd is de tijd die zich met een horloge laat vaststellen. Het Westen is in de
ban van deze tijdsbeleving. We laten ons
leven door de klok en de agenda bepalen.
Volgens Ramose is dat een gevolg van
onze obsessie met vaststellingen, objecti-

viteit en meetbaarheid. Daardoor gaan
de vastgestelde feiten – bijvoorbeeld: het
is nu zo en zo laat – ons leven beheersen.
In het Afrikaanse denken is de waarheid
en dus ook de ware tijd een vloeibaar begrip. Het is iets waar je in leeft, maar dat
je leven niet beheerst. Dat verklaart volgens Ramose waarom mensen in Afrika
zelden dichtgetimmerde agenda’s hebben. Ik weet niet of dat een voor- of nadeel is, en ik twijfel of Ramose niet te
zeer generaliseert als hij het over ‘de tijdsbeleving van de Afrikaan’ heeft, maar de
verschillen op dit punt zijn interessant.
Liever gebieden dan verbieden
Hetzelfde geldt voor Ramoses analyse van
het westerse invulling van het begrip
‘rechtspersoon’. In het Westen staat het
individu centraal. Dit is volgens Ramose
een uitvloeisel van het cartesiaanse ‘Ik
denk, dus ik ben’. Je kunt aan alles twijfelen, behalve aan het twijfelen zelf en dus
stelt Descartes vast – weer die vaststelling! – dat er een individu moet zijn dat
twijfelt. In Europa en Amerika heeft Descartes veel invloed gehad. Vandaar dat
ook het recht hier zoveel mogelijk aan het

individu – het meest zekere – wordt opgehangen. Aan individuen worden onvervreemdbare rechten toegekend; rechten
die als voor eens en voor altijd vastgestelde waarheden worden gezien en die daardoor belangrijker worden geacht dan het
leven zelf. Maar het resultaat ervan is
dwang, stelt Ramose. ‘Terwijl de rechtspersoon in het Westen dus binnen de
grens van de wet moet leven, onderwerpt
de rechtspersoon in Afrika zich aan het gebod om de wet te leven.’ De wet wordt in
zuidelijk Afrika vaak per geval toegepast
of zelfs per geval een beetje op maat gemaakt. Er is geen statisch rechtssysteem
dat tegen het individu zegt: zo moet je
zijn! Ik weet niet of ik het hier met Ramose eens ben – ook Afrikaanse landen
kennen geschreven wetten, meen ik, en
ook in het Westen worden wetten per
geval geïnterpreteerd door de rechter –
maar er is zeker een accentverschil. Ramoses analyse van dit verschil is op zijn
minst een bespiegeling waard.
Vergeef met mate
Tot slot Ramoses gedachten over verzoening. De hele wereld heeft met bewonde-

ring gekeken hoe in Zuid-Afrika het apartheidsregime zonder bloedvergieten en
wraak is beëindigd. Onder leiding van bisschop Desmond Tutu werden daders en
slachtoffers zo veel mogelijk verzoend. De
daders gaven daarbij openheid van zaken
over het vaak gruwelijke verleden. Aan de
slachtoffers was het vervolgens om de daders te vergeven. Uit deze nationale verzoening werd het nieuwe Zuid-Afrika geboren. Prachtig zou je denken, maar Ramose is er niet erg enthousiast over. De
daders zijn er te gemakkelijk af gekomen,
vindt hij. Ze bezitten nog steeds de meeste macht en de grootste stukken land. Vergeving en verzoening waren mooie
ideeën, maar de verzoeningscommissies
hebben geen nieuwe rechtvaardige samenleving gebracht. Ze hebben de angel uit
het conflict gehaald zonder het conflict
werkelijk op te lossen. Ramose sprak hierover in zijn Frederik van Eedenlezing op
de ISVW en dag later tijdens een lezing in
Arminius in Rotterdam. Op de vraag of
hijzelf in staat was om de blanke heersers
van weleer te vergeven, zei hij: ‘Op dit
punt volg ik God zelf. Als Hij de stap zet
om de Duivel te vergeven, zal ik dat ook

doen.’ Je kunt begrip hebben voor Ramoses hardheid op dit punt. Hij heeft zelf jarenlang in ballingschap geleefd tijdens het
apartheidsregime en hij heeft een punt:
met vergeving van gedane zaken alleen
ben je er niet. Je moet de onrechtvaardige
verhoudingen ook opheffen. Daarom begrijp ik zijn stelling dat er eerst een herverdeling van land moet plaatsvinden en dat
herstelbetalingen aan Zuid-Afrika aan de

orde zijn voordat de schurken van weleer
op volledige vergeving mogen rekenen.
Maar ik volg Ramose niet wanneer hij
zegt dat vergeving weinig goeds heeft gedaan voor Zuid-Afrika. Het land was in
een burgeroorlog beland als Desmond
Tutu en Nelson Mandela dat niet hadden
voorkomen. De verzoeningscommissies
hebben een bloedbad voorkomen en dat
is niet niks. Misschien is te veel vergeving niet goed, maar een beetje vergeving kan zeker geen kwaad.
Mogobe Ramose, Ubuntu: Stroom van
het bestaan als levensfilosofie. Amsterdam: uitgeverij Ten Have, 2017.
Workshop vergeving met Mpho Tutu
In de traditie van haar vader Desmond Tutu
geeft Mpho Tutu van Furth een driedaagse
workshop over vergeving op de ISVW. Aan de
hand van de Zuid-Afrikaanse ubuntu-filosofie
en het idee van vergeving gaat ze op 5, 6 en 7
januari 2019 in gesprek met iedereen die worstelt met woede, trauma’s of spijt. Daarbij
wordt ze bijgestaan door Fre Hooft van
Huysduynen en Annette Nobuntu Mul.
Deze luxury retreat is Engelstalig.
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Opleiding: Ubuntu, leiderschap Ubuntu-studiereis ‘Intercultural
dialogue’ naar Zuid-Afrika
en burgerschap
Een integrale kijk op samenwerken en samenleven
Optioneel:
Unieke 8-daagaar
n
se studiereis et
Zuid-Afrika m
Ubuntu
Society

‘We leven in
een wereld die
gekenmerkt
wordt door
diversiteit’
Desmond Tutu
We leven in een wereld met boeiende, maar
complexe vraagstukken. Het denken over leiderschap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet
goed gaat – in de politiek, in de voetbalwereld, in
de zorg, in de economie – klinkt de roep om een
sterke leider, alsof het om een geromantiseerd
personage zou gaan met individuele eigenschappen. Maar klopt dat beeld wel?
We beseﬀen steeds meer dat we in onze families,
organisaties en huidige samenleving complexe vraagstukken niet meer individualistisch opgelost krijgen.
Samenzorg, cocreatie, participatiemaatschappij, duurzaamheid, diversiteit en dialoog geven richting aan
antwoorden op vluchtelingenthema’s, ouderenzorg,
discriminatie, angst voor radicalisering, racisme en klimaat.
Hoe kunnen we integraal leren kijken in plaats van
gefragmenteerd? Hoe kunnen we leren van elkaars
diversiteit? Hoe krijgen we het algehele commitment bij
besluitvormingen? Hoe kunnen we verschillend samenzijn
in dialoog? Wat betekent dit voor ons leiderschap, onze
grondhouding als ouder, manager, bestuurder, buurtwerker, pastor, docent? Met de steeds terugkerende
cruciale vraag: Hoe dragen wij bij aan onze samenleving,
hoe dragen wij bij aan onze aarde?

Wat leer je?
In de opleiding Ubuntu, leiderschap en burgerschap zullen
we op filosofisch, wetenschappelijk en praktisch niveau
samen zoeken, verbanden leggen en de synergie ervaren
tussen persoonlijk professionele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.
We zullen de waarden van Ubuntu toepassen in werk en
leven en daarmee gezamenlijk bijdragen aan het geheel
waar we zelf onderdeel van zijn. Met andere woorden: we
ontwikkelen een houding van deelgeverschap.
Data
De opleiding beslaat vijf modules van telkens twee dagen: donderdag en vrijdag.
Aanvang donderdag om 10.00 uur, einde vrijdag om 17.00 uur.
Module 1 Ubuntu 17/18 januari 2019
Module 2 Existentie 7/8 februari 2019
Module 3 Persoonlijke professionaliteit 7/8 maart 2019
Module 4 Organisatie en leiderschap 4/5 april 2019
Module 5 Samenleving en duurzaamheid 16/17 mei 2019
Deelname
Deelname aan de opleiding is mogelijk vanaf € 3.834,50.
Voor deelnemers aan de opleiding is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief
aan de Ubuntu-studiereis naar Zuid-Afrika van Ubuntu Society deel te nemen.
Deelname aan de studiereis bedraagt dan € 3.795,- in plaats van € 3.995,-. In
totaal betaalt u voor de opleiding + studiereis dan vanaf € 7.629,50

Ubuntu: Ik ben
omdat wij zijn

De opleiding Ubuntu, leiderschap en burgerschap is een samenwerking tussen ISVW en Ubuntu Society

MEER INFORMATIE: ISVW.NL/UBUNTU | LOCATIE: LANDGOED ISVW | DODEWEG 8 | 3832 RD LEUSDEN | 0334650700 | INFOISVW.NL

‘Ek wil reis rond
die wêreld om
huis toe te gaan.
Ek wil praat met
’n vreemde om
myself te
verstaan.’
Deze unieke 8-daagse studiereis naar Zuid-Afrika biedt
deelnemers de mogelijkheid om, met professionele
coaching of supervisie, een verdiepingsslag te maken
aangaande persoonlijke thema’s in werk en leven. Dit
gebeurt op symbolische locaties, verbonden aan deze
thema’s. Daarbij gaan we in dialoog met elkaar, met
Zuid-Afrikaners en Zuid-Afrikanen.
Inspirerende ontmoetingen, overweldigende natuur
‘Dit gaan
en fascinerende
om die aarde
historie zorgen voor
wat tussen
verrijking en herijons lê saam
king tijdens een reis
te ontdek’
die u niet snel zult
vergeten.
Wat kunnen wij leren van de essentie van Ubuntu in ZuidAfrika, het land dat mede door ‘ons Boeren’ verscheurd
werd door Apartheid en nu de verbinding en samenhang
zoekt? Hoe werkt ‘ik ben omdat wij zijn’ in deze regenboognatie vanuit het diepgewortelde besef van ‘interconnectedness’?

‘You can leave
South Africa,
but it won’t
leave you!’

Hoogtepunten
Kaap de Goede Hoop – Historisch perspectief en zielsopdracht
Robbeneiland en ABF – Schuld, vergeving, verzoening
Township Khayelitsha – Kracht en synergie van samenwerken
Universiteit Stellenbosch – Taal en communicatie: interculturele dialoog
Natuurgebied Cederbergen – Zelfreflectie en duurzaamheid
Tafelberg – Visie en toekomstperspectief

MEER INFORMATIE: WWW.UBUNTUSOCIETY.NL OF ISVW.NL/UBUNTU

MAARTEN VAN BUUREN BELICHT
DE ESSENTIE VAN PROUST
Zo'n ruim honderd jaar nadat
het eerste deel van Marcel
Prousts À la recherche du temps
perdu voor het eerst uitkwam,
heeft het werk zijn waarde bewezen in de literatuurgeschiedenis.
Naast de lof onder critici en literatuurwetenschappers is ook gebleken dat het werk voor velen
ondoordringbaar is. Om deze reden ging Maarten van Buuren
aan het werk, met als resultaat
De essentie van Proust. In dit
nieuwe boek introduceert Van
Buuren À la recherche deel voor
deel om een overzicht van het
werk te schetsen.
Tekst & video: Gert Jan Roskammer
Maarten van Buuren, emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde, is

niet onbekend met Proust. Hij schreef
al menigmaal over À la recherche, zij
het voornamelijk wetenschappelijke
publicaties. Na het lezen van enkele

delen tijdens zijn studie kwam Van
Buuren toe aan À la recherche als geheel, iets waarvan hij wist dat hij dat
op systematische wijze moest doen.

De lange zit, opgedeeld in 10 tot 15 pagina's per dag, werd bovenal een leeservaring. Van Buuren is van mening
dat als je de tijd besteedt aan Proust,
je op z'n Prousts begint te leven: 'Je
krijgt iets Proustiaans.' Van Buuren
wenst deze ervaring aan iedereen toe.
De moeite waard
À la recherche heeft echter een reputatie van leesmoeilijkheid: lange zinnen,
verwijzingen en stijl maken het een uiterst uitdagende tekst. 'De moeite die
je moet doen om in Proust vertrouwd
te raken staat gelijk aan de mate van
de rijkdommen die je daar vindt', zegt
Van Buuren. Zodra je in het werk zit,
maak je een absoluut hoogstandje in
de Franse literatuur mee. Maar wat
als je, zoals velen, of niet aan Proust
durft te beginnen of het al hebt opgegeven? Om deze reden schreef Van
Buuren zijn nieuwe boek De essentie
van Proust. Van Buuren heeft enige
ervaring met een wetenschappelijke
kijk op Proust. Met De essentie van
Proust ligt de nadruk echter niet op
'dikdoenerij'. Van Buuren introdu-

ceert À la recherche in klare taal vanuit een biografisch perspectief, met
het doel om het werk zowel toegankelijk als overzichtelijk te maken. In De
essentie van Proust becommentarieert Van Buuren elk deel van het
werk, waardoor onderliggende thema's naar boven komen. Door elk deel
op zijn plek te zetten wordt het geleidelijk aan makkelijker om je door À la
recherche te navigeren.
Lezen is ervaren
Daarnaast legt Van Buuren af en toe
met zijn persoonlijke stem nadruk op
de leeservaring. In De essentie van
Proust krijgt de lezer inzicht op de manier waarop Van Buuren À la recherche zelf leest. Hij noemt het invoegen
van zijn eigen stem ook onvermijdelijk: als je je hebt verdiept in Proust,
dan is het onmogelijk om de tekst niet
op jezelf te betrekken. Soms komt er
dan ook eerder een duidelijke mening
dan een feitje tevoorschijn. Volgens
Van Buuren is dit om anderen aan te
sporen om zelf kritisch en enthousiast
aan de slag te gaan met de primaire

tekst: 'Als ik mensen zover krijg dat zij
dat moeilijke boek toch ter hand nemen, dan ben ik in mijn opzet geslaagd.' Het draait bij Van Buuren om
het binnendringen in de tekst, en om
een hoger begrip van de tekst dan enkel het oppervlak. Hoe meer je leest,
hoe breder je verwachtingshorizon
wordt. Van Buuren ziet het lezen van
Proust als een perfecte manier om de
leeservaring te verrijken, gezien de
moeite die je moet verrichten om de
vele lagen van de tekst in te zien. Zo
wordt het uiteindelijk makkelijker om
de onderliggende filosofie van de tekst
te raadplegen. De essentie van Proust
heeft daarmee meerdere functies, al is
de meest voor de hand liggende zijn
functie als beknopte basistekst over À
la recherche. Het boek is daarmee geschikt voor iedereen die Proust (weer)
wil aandurven. Van Buuren introduceert de belangrijkste onderwerpen
van elk deel, en belicht ze in een voor
ieder toegankelijke taal. Hij behoudt
het overzicht door van het begin tot
het eind van de roman te werken en
weet, vooral door zijn eigen stem te ge-

bruiken, de aandacht vast te houden. De essentie van Proust is een
van de twee Proust-gerelateerde publicaties bij de ISVW dit najaar, tezamen met Op zoek naar Proust
door Frans Jacobs.
Maarten van Buuren, De essentie
van Proust. ISVW Uitgevers, 2018.

Maarten van Buuren zal op zaterdag 26
januari 2019 aanwezig zijn bij de ISVW
om het deel In de schaduw van meisjes in
bloei als onderdeel van het Proust toujours! weekend te presenteren. Het Proust
toujours! weekend wordt georganiseerd
op 26 en 27 januari 2019 ter viering van
Op zoek naar Proust en De essentie van
Proust, net als de nieuwe Nederlandse
vertaling van het tweede deel van de Recherche. Naast de auteurs zullen ook Rokus Hofstede, Martin de Haan, Sjef Houppermans, Joep van Brederode, Sabine
van Wesemael, en Ieme van der Poel
spreken over Marcel Proust.

Klik hier voor meer informatie over
het Proust toujours! weekend.

OP ZOEK NAAR PROUST MET FRANS JACOBS
Menigeen heeft gehoord van Marcel
Prousts meesterwerk À la recherche du temps perdu (Op zoek naar
de verloren tijd). Maar wat is er
nou zo mooi aan? We vroegen het
aan Frans Jacobs, die in zijn nieuwste boek de schoonheid van Prousts
oeuvre van alle kanten belicht.
Tekst & video: Gert Jan Roskammer
Frans Jacobs, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek, steekt zijn liefde voor À la
recherche niet onder stoelen of banken.
Vroeg in zijn loopbaan las en waardeerde hij het, waarna hij het niet meer weg
heeft kunnen leggen. Hij erkent dat het
werk het publiek af kan schrikken met
zijn complexiteit, ellenlange 'geproustifieerde' zinnen, en een complex web van
associaties. Zodra het eerste angstzweet
weggeveegd is, voegt de complexiteit
van het werk enkel toe aan de kwaliteit;
na ruim een eeuw zijn we bij lange na
nog niet uitgepraat over Proust en zijn
magnum opus. Volgens Jacobs is er een
wereld aan verrijking te vinden in het

mooie en vaak ook grappige taalgebruik
in À la recherche. Jacobs noemt Proust
niet een auteur voor enkele, maar vele
eeuwen; het is dus hoog tijd dat we staken met wegleggen en uitstellen. Dat
wegleggen en uitstellen is een van de aanleidingen dat Jacobs zijn boek Op zoek
naar Proust schreef. Op zoek naar
Proust is geschreven om À la recherche

open te stellen voor een groot publiek.
Jacobs doet dit anders dan Maarten van
Buuren in zijn De essentie van Proust,
dat in september 2018 bij de ISVW verscheen. Hij loopt niet de tekst van voor
naar achter door maar zoekt naar samenhangen binnen de tekst. Dat doet hij door
er een aantal thema’s uit te lichten en
daaraan telkens een hoofdstuk te wijden.

Je moet Proust lezen
Zo is er een hoofdstuk over de vraag wie
de verteller is die voortdurend aan het
woord is, en hoe hij zich verhoudt tot de
hoofdpersoon ervan en tot de historische
Marcel Proust. Daarnaast zijn er hoofdstukken over de tijd, over Prousts wetten
van de liefde, over muziek, over zijn humor en over emoties. Ook wordt duidelijk
dat het Parijs van Proust niet zomaar identiek is aan het werkelijke Parijs. Dat vele
passages thematisch voortbouwen op eerdere passages en er soms ook nieuwe wen-

dingen aan geven, ontgaat je wanneer je À
la recherche voor het eerst leest. Met zijn
ruim drieduizend pagina's is het vrijwel
onmogelijk om in de eerste zitting alle kleine details te achterhalen en te begrijpen.
De verwantschap van de passages is echter van belang voor het begrijpen van de
tekst. Daarnaast worden bepaalde passages, zoals Prousts houding tegenover het
lezen, duidelijker wanneer je ze begrijpt
vanuit oudere teksten van Proust. 'Het is
echt een dienstbaar boek. Het is niet een
boek dat je moet lezen in plaats van
Proust. Je moet Proust lezen.' Dit mantra
van Jacobs wordt beaamd in Op zoek
naar Proust. De hoofdtekst krijgt een zeer
prominente plaats binnen het boek. Citaten zijn kort, maar nemen vloeiend een
plaats in binnen het commentaar. Jacobs
maakt aanvullingen, maar laat de tekst
voor zichzelf spreken. Dit doet hij met behulp van een nieuwe eigen vertaling, naar
eigen zeggen om praktische redenen.
Naast dat hij zo geen moeilijkheden
krijgt rondom auteursrechten, was er
voor Jacobs ook een persoonlijke drijfveer: de uitdaging om Proust te vertalen.
Daardoor ontwikkelde hij zijn begrip van
de tekst nog verder en hij nodigt iedereen uit om dit zelf ook te ervaren.

Proust voor iedereen
Als je nog niet zo gevorderd bent in of de
Franse taal of in Proust, dan kom je met
Op zoek naar Proust alsnog aan je trekken. Het boek is heel geschikt voor iedereen die nu een kritisch gesprek aan wil
gaan met het werk van Proust. Jacobs
levert zijn commentaar in een geheel eigen stijl, zonder het onderwerp onnodig
te compliceren. Op zoek naar Proust is
daarmee naast vloeiende en fijne lectuur ook informatief en verrijkend.
Daarnaast is het boek volgens Jacobs
goed te combineren met De essentie
van Proust van Maarten van Buuren.
Frans Jacobs, Op zoek naar Proust,
Leusden: ISVW Uitgevers, 2018.

Frans Jacobs zal op zondag 27 januari
2019 aanwezig zijn bij de ISVW om het
thema De humor van Proust, als onderdeel van het Proust toujours! weekend,
te presenteren. Dat weekend wordt georganiseerd op 26 en 27 januari 2019.
Klik hier voor meer informatie over het
Proust toujours! weekend.

COLUMN RENÉ TEN BOS LOVECRAFT
‘Het barmhartigste in de wereld is volgens mij het onvermogen van de menselijke geest om alles wat hij denkt
met elkaar in verband te brengen. We

wonen op een rustig en onwetend eiland middenin zwarte zeeën van oneindigheid en het is nooit de bedoeling geweest dat we ver zouden gaan
reizen. De wetenschappen, die hun
best doen hun eigen richtingen in te
slaan, hebben ons tot nog toe weinig
pijn gedaan; maar eens zal het samenbrengen van verbrokkelde stukken
kennis zulke afschuwelijke vergezichten op de werkelijkheid opleveren dat
we of gek zullen worden door alles
wat ons onthuld wordt of van het dodelijke licht zullen wegvluchten op
zoek naar de vrede en veiligheid van
een nieuwe duistere periode.’
Dit citaat is afkomstig uit de roman
De roep van de Cthulhu (1928) van
Howard Lovecraft (1890-1937), een
Amerikaanse horror- en SF-schrijver

die pas na zijn dood bekendheid zou
krijgen. Lovecraft werd een inspiratiebron, niet alleen voor andere beoefenaren van horror en SF, maar ook voor tal
van hedendaagse filosofen uit met name
Angelsaksische landen. Ik noem hier
Donna Haraway, Ray Brassier, Graham
Harman en Eugene Thacker. Ik haal het
citaat zelf uit het boek Tentacles Longer
Than Night (2015) van laatstgenoemde
denker. Dit boek is het derde deel van
een reeks die Thacker de titel Horror of
Philosophy heeft meegegeven.
Wie moe is van al het zielloze optimisme in onze maatschappij, moet deze
reeks tot zich nemen. Thacker, een filosofieprofessor in New York, biedt geen
troost, uitweg of zin. Het soort kosmisch pessimisme dat hij verdedigt,
wil op geen enkele manier hulp bieden

aan lezers. Als zij denken dat pessimisme in ieder geval een realistischere
kijk op de wereld oplevert dan optimisme, dan slaat Thacker die verwachting
meteen de bodem in. Pessimisme is
een onmogelijke positie, zo stelt hijzelf vast. Het levert je niets op, niet
eens meer realisme. Kortom, als u zijn
horrorreeks gaat lezen, dan wacht u
een ijskoud bad somberheid. Maar het
is een somberheid in de beste traditie
van wat ik ‘welsprekend pessimisme’
zou willen noemen. Thacker schrijft bijna net zo mooi als één van zijn grote helden, Arthur Schopenhauer. Het is de
vloek van alle pessimisten: het beeld dat
ze van de werkelijkheid schetsen is lelijk, maar ze doen dat zo bekoorlijk dat
je in die lelijkheid iets moois gaat zien.
Ik vind het citaat van Lovecraft in al
zijn duisternis schitterend. Je bent bijna geneigd om te vergeten dat de man
een onverholen racist was. Die wetenschap zat me dwars toen ik lang gele-

den zijn boeken verzwolg. Jarenlang
heb ik niet naar hem omgekeken,
maar nu duikt hij overal op. Thacker
suggereert zelfs dat de filosofie na de
‘Copernicaanse revolutie’, die Immanuel Kant voltrok in zijn Kritik der reinen Vernunft nu een soort ‘Lovecraftiaanse’ wending zou moeten ondergaan. Ik citeer: “Niet alleen bevinden
wij mensen zich niet in het centrum
van het universum, we zijn niet eens
in staat om te weten dat we niet in het
centrum van het universum staan.” Al
onze cognitieve vermogens, de beste
en briljantste geesten die er zijn, kortom, de hele santenkraam die we wetenschappelijke rationaliteit noemen, leveren uiteindelijk steevast hetzelfde op:
niets meer dan paradox, ondoorzichtigheid en mysterie. Het is de bekende jammerklacht van alle pessimisten: hoe
meer we weten, hoe minder we weten.
Thacker voegt eraan toe: “En wat we weten lijkt niet (eens) positief uit te pak-

ken voor de mensheid en voor de zelfverklaarde soevereiniteit van onze soort.”
Het enige wapen daartegen is een wereld van schijn optrekken. Dat is de
les van Kant. De werkelijkheid is niets
anders dan de horror van Chtulhu,
een soort inktvisachtig monster met
griezelige tentakels die uit het duistere niets vandaan lijken te komen.
Maar we doen alsof die werkelijkheid
niet duister is. We doen alsof er ethische stelregels zijn. We doen alsof de
werkelijkheid wel begrijpelijk en niet
monsterlijk is. “We zijn er”, schrijft
Thacker, “goed in geworden om de wereld selectief te wissen.” Er heerst volgens hem een nieuw soort onwetendheid, die niet voortvloeit uit een gebrek aan kennis, maar juist uit een teveel eraan. We hebben te veel data, te
veel theorieën en te weinig tijd.
En ondertussen grijpen tentakels die
langer zijn dan de nacht ons bij de keel.

HIER BEN IK!
Een indrukwekkende en fijn geschreven ontdekkingsreis door de filosofie van persoon en identiteit eindigt
in een conclusie waar nog meer vragenuit voortkomen. De recensent
wacht met smart op antwoord.
Tekst: Marthe Kerkwijk
Het is misschien wel de eerste filosofische vraag die een mens zich stelt: ‘Wie
ben ik?’ Ben ik mezelf als ik dronken
ben of handel uit wanhoop? Wanneer
kun je met recht zeggen: ‘ik was mezelf
niet, ik was buiten mezelf’? Monica
Meijsing kreeg met deze vraag te maken toen ze een operatie onderging. Iemand diende haar narcotica toe, zei
‘welterusten’, en het volgende moment
opende ze haar ogen in de verkoeverkamer. Tussen het ‘welterusten’ en het
openen van de ogen lag in werkelijkheid echter drie uur. In die drie uur lag

Meijsing, of in elk geval haar lichaam,
op de operatietafel. Maar was zij het
wel die op de operatietafel lag? Ze kon
zich er immers niets van herinneren.
‘Persoon’
Dit herkenbare scenario is het vertrekstation van Meijsings zoektocht door de filosofie van persoon en identiteit. Met een
heldere vertelstijl navigeert ze moeiteloos
van haar ervaring op de operatietafel (of
beter gezegd: de afwezigheid van die ervaring) naar klassieke vragen als ‘heb ik een
lichaam of ben ik een lichaam?’ en antwoorden op die vraag van bekende denkers als Descartes en Locke. In slechts enkele hoofdstukken brengt Meijsing de lezer op de hoogte van de geschiedenis van
het begrip ‘persoon’ van Oudheid tot moderne tijd en maakt ze het probleem van
het lichaam-geestdualisme voelbaar. En
dat is slechts het begin. Steeds teruggrijpend op empirische studies van mensen

bij wie het verband tussen lichaam en
geest problematisch is geworden door
neurologische afwijkingen, duikt ze al
snel de diepte in. Alle mogelijke kanten
van het filosofische debat over de vraag
wat iemand tot een persoon maakt – en
onder welke omstandigheden iemand een
en dezelfde persoon is door de tijd heen –
bespreekt ze zorgvuldig. Tot slot komt ze
tot de conclusie dat er geen metafysische
standaard is aan de hand waarvan we kunnen beoordelen of een wezen een persoon
is, maar dat een menselijk wezen met een
reeks fysieke en mentale kenmerken de
status van persoon krijgt toebedeeld door
andere personen. Door opgenomen te
worden in een gemeenschap van personen wordt een mens een persoon. Pas als
we door een ander aangesproken worden
als tweede persoon verkrijgen we die status. Pas als een andere persoon ons aanspreekt kunnen we zeggen ‘hier ben ik’.
‘Persoon’ is dus, volgens Meijsing, een

moreel concept en niet een metafysisch
concept. Er is geen sluitende definitie,
geen set bepalende voorwaarden, aan te
wijzen waarmee we kunnen bewijzen dat
iets onomstotelijk een persoon is. ‘Persoon’ is eerder een soort eretitel die we
aan elkaar toewijzen. Zoeken naar fysieke of mentale kenmerken die ons tot een
persoon maken is dan ook, volgens Meijsing, tot mislukken gedoemd.
Urgente filosofie
Hoewel ik op die conclusie wel wat heb af
te dingen, is dit een van de beste boeken
die ik dit jaar heb gelezen. Zelden lees je
zo'n gedetailleerd, zorgvuldig uitgewerkt
argument in een schrijfstijl zo soepel dat
het leest als een thriller. Toch is het zeker
geen makkelijk boek. Meijsing verwacht
van haar lezer dat deze een hoge mate van
complexiteit kan verdragen en, na een korte uitleg, met vaktermen kan omgaan.
Haar verdienste is dat ze hierin slaagt. Ze
neemt de intelligentie van haar lezer serieus door haar genuanceerde academische
onderzoek nergens te vereenvoudigen.
Toch is Waar was ik toen ik er niet was
een publieksboek. De toegankelijkheid be-

Zoeken naar fysieke of mentale kenmerken die
ons tot een persoon maken is volgens
Meijsing tot mislukken gedoemd

staat uit de helderheid van haar proza. Elke stap in haar denkproces volgt op natuurlijke wijze uit de voorgaande. Ondanks de jargondichtheid hoeft de lezer
geen enkele zin een tweede keer te lezen
om het te begrijpen. Bovendien is de urgentie die Meijsing zelf heeft gevoeld bij
het schrijven van het boek goed voelbaar.
Telkens wanneer ze het raadsel opnieuw
formuleert, wil je weten hoe het verder
gaat en snel doorlezen naar de volgende
pagina, hopend op een antwoord op je
brandende vragen. De vraag 'wat is een
persoon?' is mateloos fascinerend en
Meijsing weet die fascinatie goed te voeden. Niet alleen is het onderwerp fascinerend en haar schrijfstijl plezierig, Meijsing

heeft ook grondig onderzoek gedaan. Niet
alleen de relevante filosofen van Plato tot
Dennett passeren de revue, maar ook een
indrukwekkende reeks internationale psychologen en neurowetenschappers heeft
Meijsing voor de gelegenheid goed gelezen. Kortom: niet alleen is het een fascinerend en goed leesbaar boek, je steekt er
ook nog een heleboel van op.
Een vraag die om antwoord vraagt
Er is echter een punt dat wat mij betreft
nog wat onbevredigd is achtergebleven.
Meijsings conclusie dat 'persoon' geen metafysisch maar een moreel concept is, dat
menselijke fysieke en mentale wezens deze 'eretitel' kunnen verkrijgen door erken-

ning als zodanig door andere personen benadrukt terecht het sociale karakter van
dit soort lastige concepten, maar geeft
geen antwoord op juist die uiterst interessante vragen die ontstaan in de grensgebieden van zulke erkenning. Hoewel
Meijsing een goed hoofdstuk besteedt aan
het bestaan van zelfbewustzijn bij dieren
– een bijzonder boeiend hoofdstuk, overigens – ontkent ze in haar conclusie dat
niet-menselijke dieren met vergelijkbare
fysieke en mentale kenmerken als persoon erkend kunnen worden. Keizer Caligula, die zijn paard Incitatus tot consul benoemde, wordt belachelijk gemaakt.
Goed, misschien terecht, maar Meijsing
beantwoordt haar vraag 'was dat paard
daarmee een persoon geworden?' met
'dat zou ik niet willen zeggen. We kunnen
[het toekennen van persoonsstatus] wel
degelijk fout doen.' Maar is het fout om
dieren de status van persoon toe te kennen? Dat blijft voor een groeiende groep
filosofen de vraag (een vraag die overigens niet identiek is aan de vraag of je
paarden tot consul zou moeten benoemen). Hetzelfde geldt voor andere nietmenselijke wezens, zoals robots. Wanneer

hebben we goede gronden om robots of
dieren of buitenaards leven als personen
te bestempelen? Dat is nu juist een urgente vraag waar Meijsing geen antwoord op
geeft. Ze erkent dat mensen foutief een
niet-persoon voor een persoon kunnen
aanzien, maar wat als we met z'n allen per
abuis een persoon de erkenning als zodanig blijven ontzeggen? In haar voorstel,

waarbij we pas een persoon kunnen worden als we door andere personen als zodanig worden erkend, schuilt het gevaar van
onderdrukking door de status quo. Volgens Meijsing weten we het simpelweg
niet in dit soort grensgevallen en is er dus
geen eenduidig goed of fout bij het toekennen van persoonsstatus. Wat in elk geval
wel fout is, is een menselijk wezen bij voorbaat uitsluiten, voegt ze daaraan toe.
Maar waarom het menselijke zo relevant
is, blijft een raadsel. Het idee van nietmenselijke personen is inmiddels niet
meer zo nieuw in de filosofie. Juist wanneer 'persoon' een moreel concept is, en
niet een kwestie van metafysica, wordt
het toekennen van die status een moreelfilosofisch vraagstuk dat om een antwoord vraagt. Ik hoop dat Meijsing in
haar volgende boek op die vraag een antwoord geeft en dat op net zo'n mooie manier presenteert als in dit boek. Dan ga ik
dat zeker lezen. Ik kijk er nu al naar uit.

Monica Meijsing, Waar was ik toen ik
er niet was, Nijmegen: Uitgeverij
Vantilt, 2018.

EN NU?
Europa is in crisis, dat valt volgens Ivan Krastev niet langer te betwisten. Maar wat zal er volgen op
die crisis: een gelouterd Europa?
Een ineengezakt Europa? Of iets
ertussenin? Krastev geeft weinig
antwoorden, al schetst hij wel
meerdere scenario’s en geeft hij
andere perspectieven dan we in
het Nederlandse nieuws gewend
zijn. Na Europa, een fris boek.
Tekst: Florian Jacobs
Laten we eerst eens Ivan Krastev introduceren. De politicoloog en filosoof is geboren in 1965 in Loekovit, Bulgarije, en ‘zat
in het laatste jaar van zijn studie filosofie
aan de Universiteit van Sofia toen de wereld in 1989 op haar kop kwam te staan’
(p. 25). Tegenwoordig is hij lid van aardig
wat Europese denk-tanks en publiceert
hij regelmatige in vooraanstaande dagbladen als The Guardian. Een publieke intel-

lectueel dus, met kennis van zaken. Na Europa is, zo vertelt menige bron, het hoofdwerk van Krastev. Dat klinkt veelbelovend, een man in het midden van de
materie die zijn belangrijkste werk tot dusver aan Europa wijdt. Legt hier dan misschien iemand eens fijntjes uit in wat voor
crisis we wel niet zijn beland en wat we eraan kunnen doen? Niet helemaal. Dat
blijkt een al te hoge verwachting. Krastev
heeft geen vergezichten, soepel overzicht
of overtuigend oordeel in petto. Veeleer
analyseert hij recente gebeurtenissen –
zoals de terugkeer van het nationalisme,
opkomende antidemocratische stromingen en natuurlijk de Brexit – vanuit een
veelvoud van perspectieven. Hij slaat
steeds meerdere bronnen erop na, citeert
volop uit literatuur, allerlei kranten en
websites, en geeft zodoende een rijk palet
van invalshoeken. Een te billijken aanpak:
de Europese Unie is een dermate complex
verschijnsel dat vele blikken tezamen iets
wat op waarheid lijkt weten te benaderen.

Gedoemd?
Is het boek dan slechts een samenraapsel van perspectieven, zoals een bundel
die door meerdere auteurs is gefabriceerd? Nee hoor, Krastev geeft heus wel
een eigen mening over de toekomst van
de Europese Unie. Alleen is die een weinig opbeurende. Ik citeer enige opmerkingen: ‘Is de Europese Unie gedoemd
uiteen te vallen zoals het Habsburgse
Rijk uiteenviel?’ (p. 16) ‘De Europese
Unie is een uiterst riskante gok dat de
mensheid zich zal ontwikkelen in de
richting van een meer democratische en
tolerante samenleving.’ (p. 32) Een
boek met een boodschap in mineur, laat
dat duidelijk zijn. Voor wie weleens een
opbeurend verhaal over Europa wil lezen, verwijst Krastev naar het werk van
Ulrike Guérot, schrijver van Waarom
Europa een republiek moet worden.
Krastev zelf behoort tot de sceptici. Een
scepticus met een scherpe blik, dat wel.
Krastevs uitleg van de migratiecrisis in

hoofdstuk 1 is het beste deel van het
boek. Hij betoogt twee zaken: 1) dat de
verdragen waarop we ons migratierecht
baseren achterhaald zijn en 2) dat de migratiecrisis het liberalisme dat ons groot
heeft gemaakt confronteert met zijn tekortkomingen. Wie in Duitsland geboren wordt, heeft het domweg beter dan
wie een Afghaans burgerschap in de
schoot krijgt geworpen. Het grote verschil met 50 jaar geleden? Nu wéét iedere Afghaan met internet dat het beter is
in Duitsland. ‘De globalisering heeft de
wereld in een dorp veranderd, maar dan
wel een dorp onder een soort dictatuur
– de dictatuur van de wereldwijde vergelijkingen.’ (p. 43) Alstublieft: de Ginicoëfficient, een statische maatstaf die de
ongelijkheid binnen een land aangeeft,
is internationaal geworden. Een messcherpe, onontkoombare analyse.
Een wervelwind van gedachten
Zo schijnt Krastev op wel meer actuele politieke kwesties een helder licht. De strijd
tussen Clinton en Trump was er een ‘tussen mensen die denken in termen van
ruimte en mensen die denken in termen

van plaats’ (p. 46). Het nieuwe populisme
‘geeft mensen een stem zonder dat ze een
gezamenlijk project hebben’ (p. 48). Dit is
wat mij betreft knappe politieke filosofie:
woorden die een wervelwind in onze gedachten over de staat van de wereld laten
ontstaan. Dan vergeef je Krastev zijn
soms al te suggestieve argumentatie en
zijn rommelige, ietwat postmoderne opbouw. Voeg hieraan toe dat dit boek een
broodnodig perspectief op het Europadebat levert – dat van iemand die de val
van een sovjetrepubliek zelf heeft meegemaakt en daarmee het existentiële belang van een Verenigd Europa niet alleen goed begrijpt maar ook volop voelt
– en ik kan dit boek niet anders dan aanraden aan wie zich in Europa en de huidige wereld wil verdiepen.
Volgens de overlevering moet iedere Let
aan wie wordt gevraagd of zijn hoofdstad, Riga, af is, antwoorden met een
welgemeend ‘nee’. Zodra de stad zich
voltooid noemt, zou zij in de rivier
zinken. Europa is ook nooit af. Daarbij
dienen we ons er bovendien van te vergewissen dat ‘vooruitgang uitsluitend

lineair is in slechte geschiedenisboeken’
(p. 120). Aan de slag!
Ivan Krastev, Na Europa, vertaald
door Huub Stegeman, Amsterdam:
Boom uitgevers, 2018.

POLITIEK ALS WAAGSTUK
Van en over Hannah Arendt
(1906-1975) komen er nog regelmatig boeken uit, die zich onveranderlijk in een grote belangstelling
mogen verheugen. De actualiteit
van wat ze schreef is dan ook
groot, zoals blijkt uit een nieuwe
bundel met daarin twee essays en
een memorabel interview.
Tekst: Rogier van der Wal
De Vlamingen Dirk de Schutter en Remi
Peeters, die zich al langere tijd met
Arendt bezighouden en van haar onder
andere Denken, Willen en Oordelen vertaalden, hebben nu voor stukken gekozen met als centrale thema ‘politiek en
dissidentie’. Op steeds meer plekken roepen politici vandaag de dag spanning
op, lijken daar soms zelfs bewust op uit
te zijn, waarbij ze alle middelen geoorloofd achten, ook het verdraaien of ont-

kennen van feiten. Maar ook in Arendts
Amerikaanse periode, na de Tweede Wereldoorlog, was de politiek daar allerminst ‘schoon’ en voor haar was dat reden om zich er nader in te verdiepen.
Spreken en handelen
Voor we daaraan toe zijn krijgen we
eerst een korte inleiding van de vertalers, gevolgd door het beroemde interview met Arendt uit oktober 1964 op de
Duitse televisie door Günter Gaus, in de
oorspronkelijke vorm op internet terug
te vinden en later ook schriftelijk vastgelegd. Mooi dat dit bijzondere interview,
waaruit vaak geciteerd wordt, nu ook in
het Nederlands beschikbaar is. In het
gesprek doet Arendt een aantal opmerkelijke uitspraken, zoals dat ze zich
niet als filosofe ziet maar als politiek
theoreticus. Dat doet ze omdat veel filosofen zich nogal vijandig opstellen tegenover politiek. Voor Arendt staan

spreken en handelen centraal als bij uitstek politieke begrippen. Ze noemt dat
het ‘waagstuk van de openbaarheid’,
omdat je door positie te kiezen iets begint zonder te weten wat daar precies
uit voortkomt. Verder gaat ze in op de
afgrond die in 1943 voor haar openging
toen ze hoorde over Auschwitz (en
waar je niet mee in het reine kunt
komen, zegt ze), en ze geeft aan onaangenaam verrast te zijn geweest toen
vooral haar intellectuele vrienden in nazi-Duitsland zich in meerderheid conformeerden. Toch blijft Duits haar moedertaal, waarin ze troost vond door
gedichten die ze uit haar hoofd kende.
Waarheid en zwijgen
In het interview komt ook kort de
vraag aan de orde naar waarheid en
zwijgen. Die thematiek staat centraal
in het eerste essay over liegen in de politiek. Aanleiding vormen de 47 delen

Pentagon Papers uit 1971 over het falende Amerikaanse buitenlandse beleid,
inclusief de Vietnamoorlog, met als trefwoorden bedrog, misleiding en geheimhouding. Arendt wijst op de funeste
invloed van imagobuilding en public

relations, waardoor beeldvorming en
indruk maken belangrijker werd dan
de realiteit. De actualiteit van dit thema behoeft geen betoog, ironisch genoeg ook weer in verband met de VS.
En passant signaleert ze het belang van
een vrije, kritische pers, want de Pentagon Papers bevatten nauwelijks echte
onthullingen: de pers had het meeste al
eerder boven water weten te krijgen.
Burgerlijke ongehoorzaamheid
Het tweede essay gaat over burgerlijke
ongehoorzaamheid, en verkent daarvan de wettelijke kaders. Dat levert een
scherp betoog op, waarbij Arendt ingaat op de verschillen met gewetensbezwaren en crimineel gedrag: geweten
speelt op individueel niveau, criminelen gebruiken vaak geweld en zijn uit
op eigen gewin. Ongehoorzame burgers staan samen op de bres voor iets
wat veranderd moet worden (of juist
behouden) en doen dat geweldloos. Ze
ziet dit als een typisch Amerikaans fenomeen, en verwijst daarbij onder andere naar de strijd voor rassengelijkheid. Vanwege het oplopende tempo

van maatschappelijke veranderingen is
haar voorspelling dat er (veel) meer
burgerlijke ongehoorzaamheid aankomt; haar pleidooi is om daar in weten regelgeving iets voor te regelen.
Meer Arendt
Het boek smaakt naar meer, en er is
ook meer wat nog wel een vertaling zou
verdienen. Zo was een vorig jaar voor
het eerst (in het Engels) gepubliceerd
klein essay over ‘de vrijheid om vrij te
zijn’ en positieve vrijheid dit voorjaar
in Duitsland een bestseller. En er is
ook nog het Denktagebuch, twee dikke
banden van meer dan 1200 pagina’s op
basis van Arendts aantekeningenboekjes waarin je van jaar tot jaar precies
kunt volgen wat ze las en dacht.
Deze recensie verscheen eerder in Het
Friesch Dagblad.

Hannah Arendt, Het waagstuk van de
politiek, ingeleid en vertaald door Dirk
de Schutter en Remi Peeters, Utrecht:
Uitgeverij Klement, 2018.

EEN FILOSOFISCHE DETECTIVE
Met enige trots kondigt Hans Dooremalen op zijn website Descartes in
Amsterdam aan als zijn ‘eerste roman’. Moet het ons verheugen dat
er nog veel zullen volgen?
Tekst: Frans Jacobs
We kennen Dooremalen als een in Tilburg werkzame wetenschapsfilosoof
die, vaak samen met Herman de Regt,
nuttige publicaties heeft gewijd aan allerlei onzin. Het begon met Wat een
onzin!, waarin ze pseudowetenschappelijke theorieën ontmaskerden, en recent hebben ze hun kritische neus gestoken in wat ze het ‘snapgevoel’ noemen, de neiging die we allemaal hebben om pure nonsens voor zoete koek
te slikken. Heel nuttig werk allemaal,
maar ook een beetje prozaïsch, en ik

kan me indenken dat Dooremalen nu
wel eens iets meeslepends wilde schrijven. Dat werd dus een in 1634 in Amsterdam gesitueerde detective, waarin
Descartes, die daar toen woonde, zijn
tanden zet in een ingewikkelde moordzaak. Descartes lost haar op met zijn
beroemde ‘methode’.
Een bezwaar
Daar doemt meteen het eerste bezwaar op dat ik tegen dit boek heb: die
‘methode’ van Descartes behelst geen
regels met behulp waarvan je greep
krijgt op zoiets concreets als de vraag
wie daar aan het moorden is geslagen,
maar geeft eerder uitdrukking aan een
paar verstandige richtsnoeren die je
bij het zoeken naar antwoorden in
acht dient te nemen. Kort gezegd, we
moeten volgens Descartes nooit iets

voor waar aannemen waarvan we niet
zelf de waarheid op evidente wijze inzien. Heel juist, maar die instelling
geeft eerder uitdrukking aan de houding die een verstandige en gewetensvolle wetenschapper steeds in acht
moet nemen dan dat ze je helpt bij het
oplossen van concrete problemen.
Trouwens, de parmantige manier
waarop Descartes hier voortdurend
zijn methode etaleert, doet denken
aan Poirot, die bij Agatha Christie met
onverholen trots op de werking van
zijn grijze cellen wijst.
Wat er goed aan is
Maar voordat ik verderga met schimpscheuterig commentaar, wil ik ook iets
positiefs zeggen over het boek. Het is
om te beginnen een aardig idee om filosofie nu eens niet uit te dragen in de

vorm van taaie uiteenzettingen, maar
van een sappige moordpartij. Dooremalen heeft ook duidelijk research
gepleegd over het 17e-eeuwse Amsterdam. Dat hij zorgvuldig te werk is gegaan valt alleen al af te lezen van de
naam Djakarta die in het boek voorkomt. Ik dacht altijd dat die naam is
bedacht toen de Indonesiërs van Batavia afwilden, maar Wikipedia heeft
mijn snapgevoel ondermijnd: ook
voor de komst van de Nederlanders
heette die stad daar zo, en dus gebruikt Dooremalen die naam terecht.
Ook de sfeer van Amsterdam weet hij
goed te treffen, zodat de lezer het aangename gevoel heeft met een teletijdmachine in 1634 te zijn beland en over
de grachten te wandelen. Dat het er in
vroeger dagen vreselijk kon stinken,
blijft dan wel weer onvermeld. Het is
bovendien vaak een feest van herkenning wanneer er mensen opdagen die
de lezer ook al kent uit geschiedenisboekjes of van straatnamen; bewoners
van de Grote Bickersstraat, van de Dapperstraat of van de Valckenierstraat

De lezer heeft het aangename gevoel heeft met
een teletijdmachine in 1634 te zijn beland

kunnen hun hart ophalen. Het valt te
waarderen dat Barlaeus en Vossius een
sympathieke rol krijgen toebedeeld terwijl de Utrechtenaar Voetius een tamelijk onguur type blijkt te zijn. Tenslotte
zit ook de plot van het verhaal ingenieus in elkaar, en het is een genoegen
om te zien hoe de oplossing van het
raadsel zich ontvouwt. Je kunt dus zeggen dat in dit belangrijke opzicht
Dooremalen zijn doel heeft bereikt.
Nog een paar bezwaren
Problematisch is dat het verhaal vaak
wordt onderbroken voor uiteenzettin-

gen over van alles en nog wat. We krijgen te horen wat de strijd tussen de
Gomaristen en de Arminianen inhield,
wat voor afschuwelijks de predestinatieleer behelst, Descartes mag uitweiden over zijn Cogito ergo sum, we krijgen het dilemma van de gevangenen
in de maag gesplitst, enzovoort. Het
toppunt hiervan is wel dat wanneer
Descartes tegen het eind van het boek
in de Vierschaar een verdedigingsrede
mag houden ten gunste van onterecht
van moord beschuldigde vrouwen, hij
daarbij eerst bladzijdenlang zijn methode uit de doeken doet (p. 227vv.),

met soms letterlijke citaten uit de Discours de la méthode.
Het meest heb ik me nog gestoord aan
het houtenklazerige gehalte van Dooremalens proza. Vele zinnen doen clichématig aan. Bij iedere bezoek krijgen
we weer te horen dat er handen worden geschud en dat men mag gaan zitten. Van Baerle deelt mee dat hij als
volgeling van Aristoteles meent dat de
deugd in het midden ligt (p. 88). Descartes doet uitspraken als deze: ‘Ik zeg
natuurlijk niet dat het zo is, maar willen we deze zaken oplossen, moeten
we alle relevante kwesties kennen’ (p.
70) en ‘Laten we inderdaad uitgaan
van een schatting, en niet van absolute zekerheid. Dat kunnen we immers
nooit’ (p. 140v.). Ja, dat is wel zo.

het combineren van filosofie en literatuur daar geslaagd? Je kon het boek
van voor tot achter lezen als een detective en hoefde je daarbij niet met filosofie (bij Eco een combinatie van middeleeuwse filosofie en semiotiek) bezig te houden. Maar desgewenst kon je
het evenzeer van voor tot achter waarderen als een filosofisch werk, dat aangenaam verluchtigd werd door een
goed lopend en goed geschreven verhaal. Bij Dooremalen staan de twee elkaar wat in de weg. Als je wilt weten
wie het gedaan heeft, word je het
slachtoffer van Dooremalens behoefte
om de docent uit te hangen. En als je
meer zou willen vernemen van zijn wijze lessen, word je opgezadeld met een
detective die wel goed in elkaar zit,
maar niet best geschreven is.

Filosofie en literatuur
Dit boek staat in een inmiddels al vrij
lange traditie waarvan De naam van
de Roos van Umberto Eco misschien
het hoogtepunt vormt. Waarom was

Hans Dooremalen, Descartes in Amsterdam. Filosofische detective, Amsterdam: Boom uitgevers, 2018.
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Jozef Waanders,
Sporen van transcendentie

Frits Boterman
Oswald Spengler: een intellectuele biografie

André Klukhuhn
Berichten uit het feniksnest

‘De filosofie van Karl Jaspers’ luidt
de ondertitel en dat maakt dit boekje grotendeels waar. De auteur
plaatst Jaspers
ferm in de filosofische traditie als
spil tussen Kant,
Kierkegaard en
Nietzsche enerzijds en Heidegger, Sartre en de
andere existentialisten anderzijds. Een handig zij
het wat technisch geschreven boek
waarvan de liefhebber van twintigste-eeuwse existentiefilosofie enige
kennis zal willen nemen.

Boom uitgevers gaat door met het
ontsluiten van de filosofie van Oswald Spengler. Dit vuistdikke boek
is een heruitgave
van een proefschrift en dat is
te merken: aan
details geen gebrek, aan volled i g h e i d e v e nmin. Emeritus
hoogleraar Frits
Boterman heeft een biografie met
hoofdletter B geschreven, die onmisbaar is voor de geïnteresseerde.

De nieuwe Klukhuhn is minder
kloek dan zijn voorafgaande boeken. De reikwijdte van de inhoud is
evenwel in de lijn van zijn vorige
werken: met grote vleugelslagen
wiekt de auteur door
de westerse
geschiedenis. Voor
wie van grote geschiedenis houdt en de afgrond van de apocalyps – het thema van dit boek – niet schuwt.
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