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Moeten we het ongeluk omarmen?
De schoonheid van angst
Grote denkers in het klein

REDACTIONEEL BLOBVIS
De grote tragedieschrijver Fjodor Dostojevski kluste onder meer bij als journalist. In zijn reportages doorspekt
hij aardige observaties van rumoerig Rusland met algemeen filosofische wetenswaardigheden. Zo komt hij ergens met het volgende pareltje op de proppen:
‘Ik heb trouwens altijd gevonden dat het grootste geluk hierin bestaat dat men althans weet waarom men
ongelukkig is.’
In een geluksmaatschappij, waarin we volgens Dirk
De Wachter zouden leven, is geen ruimte meer voor
ongeluk. Maar als Dostojevski een punt heeft en ongeluk een basisvoorwaarde is voor geluk, dan bannen
we met het ongeluk ook de mogelijkheidsvoorwaarden van geluk uit. Arme wij. Tessa van Rijssel las De
Wachter en vertelt ons meer.

Zo vluchtig als geluk is, zo bestendig is de angst. We
interviewden Saskia Kalb, die openhartig vertelt over
haar boek De schoonheid van angst, en werpen een
blik in het nieuwste boek van Lieve Goorden, De essentie van Arendt, waarin zij waarschuwt voor ‘beangstigend normale mensen’.
Misschien is geluk te moeilijk voor ons. Vreugde, dat
snappen we tenminste zonder omwegen. Deze iFilosofie bevat daarom ook ‘aanstekelijk enthousiaste’ inleidingen, een ‘ontzettend grappig boek’ en een vrolijke
Socrates. Gelukkig maar.

Florian Jacobs, hoofdredacteur
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ONGELUKKIG ZIJN IS ZO SLECHT NOG NIET
Nederland zou een van de gelukkigste landen ter wereld zijn. We
ervaren veel welvaart, zonder
oorlogen of extreme armoede. Tegelijkertijd groeien de wachtlijsten voor psychische hulpverlening en neemt het gebruik van
ant idepressiva t oe. Dirk De
Wachter ziet deze problemen dagelijks in zijn werk als psychiater. Hij probeert deze paradoxale
situatie te begrijpen in zijn essay
De kunst van het ongelukkig
zijn, en doet dat op een toegankelijke en meeslepende manier.
Tekst: Tessa van Rijssel
Geluk is voor velen het ultieme doel in
het leven. En dat is nou juist het grote
probleem, zegt De Wachter. Dat stre-

ven naar geluk hebben we tegenwoordig nogal consumentistisch ingevuld:
we willen alsmaar duurdere auto’s en
verdere reizen. Daarnaast etaleren we
ons geluk maar al te graag op Facebook
en Instagram. Tegen die ‘geluksmaatschappij’ wil De Wachter een ander geluid bieden. Af en toe ongelukkig zijn is
namelijk zo slecht nog niet.
Onze tijd volgens De Wachter
De welvaart en wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia hebben ons overmoedig gemaakt. Geluk,
en dus ook ongeluk, zien we als maakbaar. En voor wat we zelf maken, zijn
wij verantwoordelijk. Daarom stoppen
we onze tegenslagen zo veel mogelijk
weg. We delen onze pijn en ons verdriet niet meer, waardoor ons onderling contact oppervlakkig blijft. En die

eenzaamheid is eigenlijk het grote probleem. Want ongelukkig zijn is niet zo
erg, maar wel als je het niet kunt delen.
We stappen veel te veel naar de psychiater met ons leed. Ongeluk zien we
tegenwoordig steeds meer als een ziekte, waarvoor dokters, therapieën en pillen nodig zijn. De Wachter pleit voor
een bredere opvatting van een normaal
leven, in plaats van de medicalisering
van verdriet. Ook ongelukkige emoties
en gebeurtenissen maken deel uit van
een normaal leven, en bovendien mogen we daarover best met elkaar praten.
We kunnen elkaar wat vaker helpen, in
plaats van op consult gaan bij de psychiater. Dat zorgt tenminste voor échte
nabijheid, in tijden van Twitter en
WhatsApp. Niet de anderen zijn de hel,
zoals Sartre schreef, maar het gebrek
aan anderen, dát is de hel, zegt De

Wachter. Als we op ongelukkige momenten daarover spreken met anderen,
geven die momenten betekenis en zin
aan ons leven. Zo zorgt ongeluk misschien toch een beetje voor geluk.

‘Ongeluk zien we tegenwoordig steeds meer
als een ziekte, waarvoor dokters,
therapieën en pillen nodig zijn.’

Wees ook eens ongelukkig
Het meeslepende betoog van De Wachter maakt De kunst van ongelukkig
zijn plezierig en gemakkelijk leesbaar.
De ‘geluksmaatschappij’ die De Wachter beschrijft zal herkenbaar zijn voor
veel lezers. We ervaren allemaal hoe
iedereen veelal de beste versie van
zichzelf toont, bijvoorbeeld op sociale
media. Het is dan een geruststellende
gedachte dat je je ook weleens even ongelukkig mag voelen – en dat je dan
niet per se heel hard je best moet doen
om zo snel mogelijk weer blij te zijn.

Gedurende het betoog poneert De
Wachter wel wat provocerende stellingen zonder onderbouwing. Bijvoorbeeld
dat hechtingsproblematiek de eigenlijke
oorzaak van de MeToo-incidenten is. Of
dat jongeren alleen maar achter hun computerscherm zitten zonder oprechte verbindingen met anderen aan te gaan. Hier
ontbreekt naar mijn mening een beetje
nuance. Waarom zou bijvoorbeeld het gebruik van sociale media per definitie het
aangaan van diepgaande verbindingen
tegenhouden? Dit soort stellingen maken zijn betoog minder sterk.

‘Ongelukkig zijn is niet zo erg, maar wel als je
het niet kunt delen.’

Allemaal anders ongelukkig
De conclusie van De kunst van het ongelukkig zijn lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Ik denk dat het accepteren
van ongeluk als normaal onderdeel van
het leven inderdaad belangrijk is. Maar
dat we gewoonweg wat betere verbindingen met elkaar moeten aangaan – en
weg moeten blijven van de psychiater –
is niet voor iedereen even geruststellend. Eigenlijk biedt dit boekje alleen
troost aan mensen die af en toe ongelukkig, maar niet eenzaam zijn. De Wachter herinnert hen eraan dat verdriet dra-

gelijker wordt zodra je het deelt met de
mensen om je heen. Ongelukkig zijn is
niet het probleem, eenzaamheid wel.
Ik ben bang dat De Wachter wat
te idealistisch is voor de groep mensen die ongelukkig én eenzaam is.
Voor mensen die langdurig lijden onder depressieve gevoelens kan het onmogelijk zijn om verbindingen aan te
gaan in onze individualistische maatschappij. Ik denk dan ook dat de
eenzame ongelukkigen het niet eens
zouden zijn met het idee dat ongeluk
misschien toch gelukkig maakt. Ook

De Wachters negatieve houding ten opzichte van sociale media en internet
gaat voor deze groep niet per se op.
Wanneer iemand met psychische problemen in een isolement zit, worden
contacten met anderen, bijvoorbeeld
lotgenoten, juist via het internet toch
mogelijk. Internet kan dan een uitweg
bieden uit eenzaam ongeluk.
Al met al zal de doorgewinterde
filosoof het essay van De Wachter wellicht wat oppervlakkig vinden. Maar
het zet wel een breed publiek aan het
denken over belangrijke filosofische
vragen omtrent geluk, zin en betekenis.
De kunst van ongelukkig zijn zorgt er
ook voor dat je je weer even wat minder druk maakt om de kleine tegenslagen. Het laat je stilstaan bij hetgeen er
écht toe doet – de mensen om je heen
en wat ze voor je kunnen betekenen.

Dirk De Wachter, De kunst van ongelukkig zijn. Amsterdam/Antwerpen:
LannooCampus, 2019.

EEN GESPREK OVER ANGST
Saskia’s boek De schoonheid van
angst is nu al een groot succes.
Daarom wilden wij graag weten
wat haar drijfveer was om dit
boek te schrijven. Op weg naar dit
interview vroeg de taxichauffeur
aan Saskia wat zij in vredesnaam
helemaal in Leusden kwam doen.
Saskia vertelde hem over haar
boek. Anders dan bij de meeste filosofieboeken herkende de taxichauffeur zichzelf direct in haar
verhaal. ‘Ik heb ook een angststoornis,’ vertelde hij. Dit maakt
Saskia regelmatig los bij mensen.
Tekst: Zoë Spaaij en Tessa van Rijssel
In het boek De schoonheid van angst
beschrijft Saskia haar ervaringen met
angst, haar angststoornis en hoe zij
heeft geleerd om hiermee om te gaan.
Zij bespreekt verschillende perspectieven op angst, van onder meer het boed-

dhisme, de psychologie, filosofie en kabbala. ‘Mijn boek is een toevoeging aan
andere boeken over angst, omdat de verschillende theorieën bij elkaar brengt
rondom het thema.’, vertelt Saskia.
Waarom was dit het moment in jouw
leven om dit boek te schrijven?
‘Dat is een hele mooie vraag, die heeft
nog niemand mij gesteld. Daar word
ik zelfs een beetje emotioneel van.’
Saskia is zichtbaar geraakt. ‘Ik schreef
dit boek nadat mijn nicht Jacqueline
na een lange ziekteperiode overleed.
Ik praatte veel met haar over de dood
en de angst daarvoor – die zij niet
had. Daar heb ik ontzettend veel van
geleerd. Ze was een van de meest wijze mensen die ik heb gekend.’
Heb je dit boek vooral voor jezelf geschreven?
‘Ik heb in beginsel altijd gedacht, ik
schrijf het boek voor het meisje van 16

dat ik was. Worstelend, in mijn eentje.
Maar inmiddels is het zo’n lijvig boek
geworden dat het voor een meisje van
16 wellicht wat te complex is. Dus nu
is het een boek geworden waar ik veel
aan had gehad toen ik 30 was.’
Zoals uit het voorbeeld van de taxichauffeur blijkt, maakt jouw boek
angst ook bespreekbaar.
‘Nou, ik spreek er al over sinds mijn
30e. Toen heb ik een beetje mijn leven
omgegooid door tegen iedereen te zeggen dat ik een angststoornis had. En
heel vaak kwamen er daardoor mensen op mij af die hun hele ziel en zaligheid bij me neerlegden. Bijvoorbeeld,
toen ik nog als econoom werkte kwamen collega’s vaak bij mij op ‘spreekuur’. Ik moest daarom van mijn baas
de extra stoelen weghalen uit mijn kantoor. Maar mensen kwamen vervolgens met hun eigen stoelen aanlopen!
Ik vond dat zo’n compliment, dat men-

sen hun psychische problemen met
mij durfden te delen.’
Wat vind je van de manier waarop wij
tegenwoordig met psychische problemen omgaan?
‘Ik vind labels echt verschrikkelijk. Die
zorgen ervoor dat je je angst te centraal
zet en niet meer leert te relativeren. Er
zijn de laatste jaren steeds meer labels bijgekomen en wie ziet nu door de bomen
het bos nog? Daarnaast herkent daardoor
iedereen zich wel in een label, wat weer
zorgt voor veel meer mensen met een psychische aandoening. En wat is dan nog
normaal? Ik denk dat iedereen het hele
spectrum van emoties in zich heeft, en in
potentie ook alle psychische stoornissen.
Daarnaast zou ik mezelf verloochenen,
wanneer ik mijn angst weg zou poetsen
door medicijnen of door verregaande therapieën. Ik moet het wel accepteren van
mezelf, want angst is een belangrijk onderdeel van mij. Als ik mijn angst ontken,
ben ik geen authentiek mens.’
Van welke filosoof of stroming heb jij
het meeste geleerd?

‘Van de psychoanalyse heb ik het meeste
geleerd, vooral vanwege mijn psychiater.
Die heeft mij in eerste instantie laten zien
hoe banaal een angststoornis eigenlijk is.
Het is eigenlijk gewoon een steentje in je
schoen. En dat je er vooral niet een punt
van moet maken; een angststoornis is in
zekere zin zo groot als je hem zelf maakt.
Dit heb ik ook van de kabbala geleerd. De

kabbala stelt eigenlijk de vraag of je jezelf niet veel te belangrijk vindt, wanneer je telkens je angst centraal zet. Deze manier om naar je angst te kijken
werkt relativerend. Het boeddhisme relativeert in zekere zin ook, want dat
stelt dat emoties, zoals angst, altijd zullen komen en gaan. Daarnaast stelt het
boeddhisme dat emoties je overkomen:
je bént niet angstig, je hébt angst.’
Al deze verschillende perspectieven hebben dus iets waardevols in zich.
‘Bij al deze stromingen is het belangrijk
dat je niet te veel waarde hecht aan hun
waarheden. Je moet tenslotte steeds weer
bij jezelf te rade gaan welke stroming bij
jou en jouw angst past. Dat heb ik ook gedaan tijdens het schrijven van het boek.’
En de filosofie?
‘Ik vind filosofie heel interessant. Filosofen komen altijd heel relaxed op mij
over met hun enorme wijsheid. Wat ik
er tot nu toe van heb gelezen – dat is
weliswaar heel bescheiden – gaf mij een
enorm inzicht. Kierkegaard relativeert
bijvoorbeeld enorm. Voor mij was voor-

al dit citaat van Kierkegaard heel toepasselijk: “Het leren kennen van jezelf is
het leren kennen van je angsten.”’
Waarom denk je dat in de huidige maatschappij steeds meer mensen psychische
problemen hebben, zoals angst? Angst is
toch iets van alle tijden?
‘De gevoelige en introverte mens werd
vóór de Tweede Wereldoorlog gezien als
bijzonder en speciaal. Sinds de Tweede
Wereldoorlog wordt het veel meer gezien als een zwakte. Maar misschien
staan wij nu wel aan de vooravond van
de herwaardering van de introverte, gevoelige mens. Er is weer meer ruimte
voor falen en kwetsbaarheid in onze
maatschappij, maar dit is pas een recente ontwikkeling. Er wordt nu veel meer
gepraat en men is veel opener. Dat zorgt
voor meer empathie en tolerantie. Wat
dat betreft zou de samenleving, de politiek, en het bedrijfsleven gebaat zijn bij
meer angstige, gevoelige mensen.’
Heeft dit niet ook nadelen?
‘Ja, het gevaar is dat iedereen zijn psychologische problemen nu op internet op-

zoekt en daardoor steeds meer zichzelf
labelt. Ik bepleit in mijn boek dat men
het vak psychologie op de middelbare
school zou moeten geven. Dat moet natuurlijk niet leiden tot hypochondrie,
maar kinderen zouden op school vooral
moeten leren om hun emoties te leren begrijpen en om erover te praten. Angst is
tenslotte een gevoelspijn, daarmee moeten wij leren omgaan. Angst is net zo’n
pijn als buikpijn of hoofdpijn.’
Focussen wij dan veel te veel op positieve emoties?
‘Absoluut, daar zou ik nog een heel
boek over willen schrijven. Van de gelukspsychologie krijg ik bijvoorbeeld
echt de rillingen. Een onderzoek toont
aan dat het belangrijk is om emoties te
voelen die bij de situatie passen. Dat
wil zeggen dat je niet altijd blij kunt
zijn, maar juist ook verdriet, woede en
angst moet kunnen ervaren.’
Tot slot: wat is de schoonheid van angst?
‘Met behulp van angst kun je juist persoonlijke groei doormaken. Als je angst
toe durft te laten, tenminste. Angst kan

je tonen aan welke delen van jezelf je
moet werken. Bijvoorbeeld wanneer ik
bang ben om naar een feestje te gaan,
vraag ik me af waar die angst precies
vandaan komt. Is dat een stem van
vroeger, uit mijn kindertijd? Mensen
vinden dat soms een beetje schizoïde
klinken, maar ik denk dat iedereen verschillende stemmen in zijn hoofd heeft.
En het is goed om daar soms op te reflecteren. Angst kan dus leiden tot introspectie en zelfinzicht. Maar mijn
boek heet niet ‘De schoonheid van de
angststoornis’. Angst voor de angst,
om weer een paniekaanval te krijgen,
is vreselijk. Die angst is nooit een goede raadgever, want die zorgt ervoor
dat je alles gaat vermijden. Maar als je
kijkt naar de basale angst die iedereen
heeft, dan kan die je juist vooruitbrengen. Je moet accepteren dat die angst
er altijd is. Mijn punt is dat angst écht
niet iets is om je voor te schamen. Het
maakt je tot wie je bent.’

Saskia Kalb, De schoonheid van angst.
Leusden: ISVW Uitgevers, 2019.

DE SERIE KLEINE BOEKJES - GROTE INZICHTEN
De serie ‘Kleine boekjes – grote inzichten’ telt inmiddels vijftien edities. Iedere editie bestaat uit een toegankelijke
weergave van een iconisch werk van een
invloedrijke denker. Geen van de boekjes tellen meer dan honderd bladzijden,
en elke editie wordt door iemand anders geschreven. Dat is maar goed ook.
Juist door specialisten in te schakelen
blijft het niveau constant hoog.
Pocket-sized feminisme – voor
wie niet van huiswerk houdt
‘Je wordt niet als vrouw geboren,
je wordt tot vrouw gemaakt.’ Zo
luidt de bekendste zin uit het
grensverleggende De tweede sekse
(1949) van Simone de Beauvoir. In
De kleine De Beauvoir weet Marja
Vuijsje haar lezers moeiteloos te
overtuigen van het belang van dit
baanbrekende werk. In Nederland

is de ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen gegroeid – we zijn
daardoor zelfs elf plaatsen gezakt
op de wereldranglijst over genderongelijkheid. Hoog tijd om De
Beauvoir er weer bij te pakken.
Tekst: Janneke Adema
Eigenzinnig
Net zoals bij de andere boekjes uit de serie wordt in De kleine De Beauvoir eerst
de context geschetst. Hierin zet Vuijsje
uiteen wie Simone de Beauvoir nou eigenlijk was, hoe De tweede sekse tot
stand kwam, en hoe die werd ontvangen.
De Beauvoir werd traditioneel katholiek
opgevoed, maar brak als tiener met haar
geloof. Ze ging studeren aan de Parijse
Sorbonne, waar ze Jean-Paul Sartre leerde kennen. Met hem ging ze een open relatie aan, iets wat in die tijd (1929) ongekend was. Ze bleef expres ongehuwd, en

leefde hetzelfde vrije leven als haar mannelijke collega-intellectuelen. Ze had een
hekel aan huishouden en zette naar het
schijnt nooit haar eigen koffie.
Een feminist van de tweede golf
Toen Marja Vuijsje zich in 1976 als zestienjarige aansloot bij de feministisch socialisten was De tweede sekse het eerste
dat ze las. Ze heeft het nog steeds in haar
boekenkast staan. In 2008 maakte ze furore met haar eerste boek: Joke Smit. Biografie van een feministe, dat genomineerd werd voor de Libris Geschiedenis
Prijs en de Erik Hazelhoff Biografieprijs.
Vuijsje weet veel van De Beauvoir, zoals
blijkt uit de iets te lange, tweedelige introductie. Ze merkt over de werken van De
Beauvoir op dat haar romans makkelijker zijn dan De tweede sekse, dat ‘toch
vaak als huiswerk wordt beschouwd’.
Dit is duidelijk iets wat ze probeert te
vermijden in De kleine De Beauvoir.

Over het algemeen lukt dit zeker, maar
als ze na een tijdje begint op te sommen
waar de Française allemaal op staatsbezoek is geweest wordt het verhaal een
brij. Je merkt dat je je aandacht verliest
en dat je sommige alinea’s een paar
keer moet lezen. Huiswerk dus.
Een kritische noot?
Gelukkig herpakt ze zich in de rest van
het boek. Vuijsje maakt van een dikke
pil een overzichtelijk en vlot verhaal. Ik
kan De kleine De Beauvoir zeker aanraden aan iedereen die al een tijdje naar
het achthonderd pagina’s tellende boekwerk op haar boekenplank staart. De inhoud is filosofisch niet heel diepgaand,
maar dat is niet erg. Vuijsje bespreekt
per hoofdstuk niet alleen de inhoud,
maar ook hoe die met de rest van het
boek samenhangt en hoe we er vanuit
het heden naar kunnen kijken.
De enige kritische noot van Vuijsje
komt voort uit de bespreking van het
hoofdstuk ‘De lesbische vrouw’. Volgens
De Beauvoir is homoseksualiteit bij
vrouwen een resultaat van seksuele frustratie; het is een fase die voorbij hoort

te gaan. Hoewel we in de rest van De
kleine De Beauvoir nauwelijks een kritische noot vinden, kon Vuijsje deze opvattingen natuurlijk niet zomaar links
laten liggen. Ze verwijst resoluut maar
respectvol naar de kritiek die De Beauvoir op deze bewering heeft gekregen,
en weet haar duidelijk te onderscheiden
van De Beauvoirs ideeën die nog wel de
spijker op zijn kop slaan. Zoals wanneer
De Beauvoir het heeft over gelijke kansen op de arbeidsmarkt.
Honderd jaar
Volgens De Beauvoir is werken een belangrijke voorwaarde om jezelf te kunnen beschouwen als een autonoom handelend subject. Zelfs slecht of onbetaald
werk kan hiervoor zorgen. De onafhankelijkheid die een baan met inkomen
geeft, zorgt voor een gevoel van eigenwaarde. Helaas was en is het zo dat ook
vrouwen met banen vaak verantwoordelijk blijven voor het huishouden en er
overal nog steeds glazen plafonds bestaan. Het gaat naar schatting nog honderd jaar duren voor we de ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen hebben weg-

gewerkt, maar met De tweede sekse in
de hand moet het lukken.
Marja Vuijsje, De kleine De Beauvoir.
Haar baanbrekende De tweede sekse
samengevat. Amsterdam/Antwerpen:
Atlas Contact, 2019.

De grote Huizinga – De renaissance
van klassiekers uit het interbellum
Johan Huizinga had een talent
voor openingszinnen. Hij was namelijk, naast historicus, antropoloog, biograaf en cultuurcriticus,
vooral een hele goede schrijver.
‘Iedere tijd smacht naar een schoonere wereld,’ zo opent hij hoofdstuk II uit Herfsttij der Middeleeuwen (1919). Gebruik van alliteratie als geen ander. Elk geschreven
werk, van zijn beroemde Herfsttij
tot aan zijn kritische Geschonden
Wereld (1945), heeft bovendien
niet enkel literaire, maar ook filosofische waarde, al onderschat
Huizinga zelf zijn aanleg voor wijsgerig denken. Grote termen worden afgestoft en opnieuw gedefinieerd. Willem Otterspeer brengt
met De kleine Huizinga een ode
aan de manier waarop vorm en inhoud bij Huizinga samenhangen,
in zijn werk én in zijn leven.

Tekst: Andrea Reuvers
Vertaald en Hertaald
Ondanks Huizinga’s eigen opmerking
geen wijsgeer te zijn, zien hedendaagse
denkers de filosofische waarde van zijn
oeuvre wel degelijk. De thema’s zijn
tijdloos; de dilemma’s die hij aansnijdt
zijn in elke periode te herkennen.
Naast Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen, wordt ook het werk van zijn
cultuurkritische tijdgenoten – intellectuele schrijvers uit het interbellum –
opnieuw leven ingeblazen.
In 2016 kwam De opstand van de
massamens uit, een eigentijdse vertaling van Ortega y Gassets La rebelion
de las masas, dat in de jaren dertig al
vertaald was onder de titel De opstand
der horden. In 2017 verscheen het
werk van Oswald Spengler, naar het
Nederlands vertaald, De ondergang
van het avondland. En dit jaar verschenen Huizinga’s waarschuwende
werk In de schaduwen van morgen,
gemoderniseerd en ingeleid door Car-

la du Pree, en, zoals gezegd, De kleine
Huizinga, geschreven door Willem Otterspeer. Kortom, er vindt een renaissance plaats van cultuurkritisch werk
uit het interbellum. Wat betekent deze
greep op verleden tijd?
Verre vrienden
Volgens Huizinga kan het verleden ons
oriëntering bieden en een lering voor
de toekomst zijn. ‘Maak wat oud is
nieuw en wat nieuw is oud,’ schrijft hij
in Herfsttij der Middeleeuwen, het
boek dat Willem Otterspeer in De kleine Huizinga inleidt. Dit is precies wat
Otterspeer – Nederlands historicus,
schrijver en hoogleraar geschiedenis
aan de Universiteit Leiden – doet. De
Huizinga-kenner laat wat voorbij is en
wat zich aankondigt in elkaar versmelten, zoals zijn voorganger hem had aanbevolen. ‘Het is meestal de oorsprong
van het nieuwe, wat onze geest in het
verleden zoekt.’ Wellicht probeert men
op die manier ook vandaag de dag grip
te krijgen op de toekomst.

‘In de volwassen geworden wereld is
de mens nog kind gebleven.’

Het samensmelten van twee uitersten is
wat Huizinga’s werk typeert, vertelt Otterspeer. Middeleeuwen tegenover renaissance. Dood tegenover leven.
Droom tegenover werkelijkheid. Het
contrast komt overal naar voren, en in
het opheffen ervan toont zich de samenhang van zijn werk, al zal die zich enkel
onthullen aan diegenen die gevoel hebben voor taal en ritme.
In Herfsttij der Middeleeuwen
heft Huizinga contrasten op door stilistisch te denken. Het is het boek van de

alliteratie bij uitstek, volgens Otterspeer. Het sterke retorische karakter,
dat zich naast de alliteratie ook in andere stijlfiguren uit, illustreert de inhoud. Want aan de eindstreep van het
boek belandt Huizinga bij de conclusie die de stilistische verzoening van
de contrasten al verried: de middeleeuwen zijn helemaal niet tegengesteld
aan de renaissance. De grote vernieuwingen van de renaissance zaten, volgens de historicus, als het ware al verpakt in de laatmiddeleeuwse cultuur:

‘Klassieke gedachten werden in een
middeleeuws pak gestopt, middeleeuwse gedachten paradeerden in een klassiek gewaad.’ De renaissance ontstond
niet toen de kunst veranderde, maar
pas toen men een andere bril opzette
om naar de kunst te kijken.
Uit De kleine Huizinga straalt de
bewondering die Otterspeer heeft voor
Huizinga’s literaire kwaliteiten, die de
inhoud van zijn werk zo briljant versterken. Het werk toont intelligentie.
Vol moed waagt de Huizinga-kenner
zich aan een eigen staaltje alliteratie,
door te stellen dat oude teksten zoals
Herfsttij kunnen dienen als tijdcapsules, waardoor verre en vreemde auteurs vrienden worden.
Van alle tijden
Huizinga’s werk is te beschouwen als
zo’n tijdcapsule. Het is tijdoverstijgend
in de zin dat het dilemma’s aan de orde
stelt die van alle tijden zijn.
Vandaag de dag zien we bijvoorbeeld strikte tegenstellingen tussen

Oost en West, wij en zij, linkse en rechtse politiek. En ook de grote paradox van
onze tijd, zoals Rob Wijnberg hem onlangs beschreef in zijn essay in De Correspondent, is een felle tegenstelling:
we leven in de beste wereld uit de menselijke geschiedenis, maar tegelijkertijd
gaat het slechter met haar dan ooit tevoren. Terwijl de wetenschap enorme stappen zet, duikt het woord ‘crisis’ overal
op. In de volwassen geworden wereld is
de mens nog kind gebleven.
Spreekt Huizinga’s werk ons vandaag de dag zo aan omdat wij op zoek
zijn naar een manier de tegenstellingen
te verzoenen? En zo ja, kan het werk dat?
Ik denk van wel. Eerder de dilemma’s die Huizinga aansnijdt dan hun
oplossingen (die vaak een religieus tintje hebben) kenmerken de huidige tijd.
De greep op het verleden lijkt een zoektocht naar handvatten om de gepolariseerde samenleving vorm te geven.
‘Tegenstellingen blijken samen bestaanbaar,’ schrijft Huizinga in In de schaduwen van morgen. ‘Alle groepen van ver-

schijnselen verstrengelen zich als in
een reidans.’ Maar zij dansen pas in
harmonie als men zich realiseert dat enkel een veranderde mentale houding
de crisis kan overwinnen.
De filosofische waarde van Huizinga’s werk ligt dus niet in de oplossingen
die hij aanreikt, maar in de houding die
hij aanneemt. Kritisch, reflecterend:
een ware wijsgeer. Otterspeer biedt met
De kleine Huizinga naar mijn idee niet,
zoals de ondertitel van het werk suggereert, een samenvatting van Herfsttij
der Middeleeuwen, maar veeleer een
kennismaking met Huizinga’s gehele
oeuvre, of beter: met wie hij als schrijver was en vandaag voor ons kan zijn.

Willem Otterspeer, De kleine Huizinga.
De klassieke herfsttij der Middeleeuwen samengevat. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2019.

Vrijheid in gelijkheid: een eeuwenoud dilemma
‘Hoe houden we de vrijheid in
stand in een wereld waarin gelijkheid het allesoverheersende streven is?’ Precies dit dilemma was het
vertrekpunt van de negentiendeeeuwse Alexis de Tocqueville voor
zijn reizen door Amerika. Hij ontdekte in deze jonge democratie een
bloeiende burgercultuur die sterk
contrasteerde met de chaos en tirannie in zijn thuisland, Frankrijk.
Sommer leidt de werken van Tocqueville op enthousiaste wijze in en
overtuigt de lezer dat de ideeën van
Tocqueville ook vandaag de dag nog
stof tot nadenken geven.
Tekst: Iris van der Linden
De Tocquevilliaan
Martin Sommer is journalist, columnist,
politiek commentator bij De Volkskrant
en zelfbenoemd ‘Tocquevilliaan’. Met De
kleine Tocqueville steekt Sommer zijn bewondering voor de negentiende-eeuwse

politieke denker niet onder stoelen of banken. Hij geeft in een kleine negentig pagina’s een samenvatting van het leven en
schrijven van de Franse edelman Alexis
de Tocqueville (1805-1859). Dit doet hij
met aanstekelijk enthousiasme, en hij laat
zien hoe het werk van deze denker nog altijd relevant is in onze huidige democratie. Tocqueville schreef in klare taal over
de dilemma’s die een dergelijke staatsvorm met zich meebrengt, zoals de spanning tussen vrijheid en gelijkheid en het
gebrek aan een gedeelde moraal. Het zijn
herkenbare thema’s die hij op begrijpelijke wijze onderzocht. Sommer beveelt
Tocqueville’s boeken dan ook aan en
stelt dat zijn werk nog steeds van grote
waarde is voor alle hedendaagse lezers
met een interesse in politiek.
Zo vanzelfsprekend als veterstrikken
Sommer bespreekt op heldere en overzichtelijke wijze hoe Tocqueville zich bezighield met de opkomende democratieën in het post-revolutionaire Frankrijk
en de Verenigde Staten van de negentiende eeuw. Tocqueville verdiepte zich in de

vraag hoe vrijheid kan bestaan in een wereld die naar gelijkheid streeft, en onderzocht waarom in Frankrijk de chaos regeert terwijl in Amerika een stevige burgercultuur opbloeit. Tocqueville, zelf
telg uit een adellijk geslacht dat tijdens
de Franse Revolutie veel verliezen leed,
wilde weten hoe terreur en despotie te
vermijden zijn in een democratische
samenleving en ging op zoek naar het
verschil tussen de twee jonge democratieën. Hij concludeert dat in de Amerikaanse samenleving de zeden, les
moeurs, het fundament van de gemeenschap vormen. Deze zeden zijn ‘de onuitgesproken, gedeelde gevoelens, gewoonten, ideeën en omgangsvormen; mentaliteit of cultuur zouden wij zeggen’.
In Amerika is de democratie dus opgebouwd vanuit gemeenschappelijke zeden, die weer voortkomen uit de christelijke kerk. Deze zeden noemt Sommer –
in de geest van Tocqueville – ‘zo vanzelfsprekend als het strikken van veters’. Ze
zorgen voor een hechte gemeenschap en
een bloeiende democratie, terwijl Tocqueville in de Franse democratie juist een tirannie van de meerderheid zag. Hij be-

schreef het algemeen gevoel van onbehagen onder de Franse burgers als het gemis van iets gemeenschappelijks, en
Sommer koppelt dit aan het onbehagen
dat de hedendaagse mens zou voelen.
Sommer meent dat ook wij een gezamenlijke richting missen in ons burgerlijke leven en dat de samenleving binding
mist. Tegelijkertijd stimuleert de overheid haar burgers wél om zich druk te
maken over zaken zoals de klimaatverandering en het betalen van belasting. Als
burgers zich niet voldoende herkennen
in zulke van boven opgelegde, gemeenschappelijke belangen, dan ontstaat er
een probleem, betogen Tocqueville en
(dus ook) Sommer. Er ontstaat een soort
leegte omdat de democratie alleen werkt
wanneer deze doorleefd is.
Jonge democratieën in de negentiende eeuw
Al in het eerste grote werk van Tocqueville, Over de democratie in Amerika (18351840), zette Tocqueville deze thema’s centraal. Het boek gaat over het Amerika
waarin hij in de jaren 1830 rondreisde.
Hier stelde Tocqueville vast dat het deze

democratie veel beter lukte om gelijkheid
en vrijheid van burgers te combineren
door een gedeeld respect voor de zeden.
Naast De kleine Tocqueville, werkte
Sommer samen met zijn zoons Berend en
Bram Sommer aan een vertaling van het
tweede, grote werk van Tocqueville: Het
Ancien Régime en de Revolutie (1856). In
dit werk ging Tocqueville dieper in op de
overgang van het Ancien Régime naar het
postrevolutionaire Frankrijk, en probeert
hij uit te vinden waarom in de Franse democratie chaos en onder het bewind van
Napoleon tirannie ontstaan. Hij betoogde
dat de Franse revolutie al lang sluimerde
in de traditionele, adellijke samenleving,
terwijl in Amerika daadwerkelijk een
nieuw begin kon worden gemaakt.
Tocqueville in de eenentwintigste
eeuw
Het is knap hoe Sommer de ideeën van
de negentiende-eeuwse Tocqueville relevant maakt voor de huidige tijd. Hij herkent in Tocqueville’s ontevreden burger
de westerse, hedendaagse mens die tegelijkertijd tevreden en ontevreden is omdat hij op zichzelf is aangewezen in de

moderne staat. Net als de negentiendeeeuwse inwoners van Frankrijk en Amerika, vinden we het enerzijds fijn om vrij
over onszelf te beschikken, maar anderzijds vinden we die vrijheid ook heel vervelend omdat we eigenlijk niet weten wat
we ermee aan moeten. Om dit moderne
gevoel van onbehagen te ondervangen, is
een grotere doorleefdheid van de democratie nodig, aldus Sommer. Hoe dit bewerkstelligd kan worden en in hoeverre
we daarvoor een gedeelde moraal of zeden nodig hebben blijft in het midden.
Dit is het punt waarop ik Sommers
bespreking van Tocqueville het minst uit
de verf vind komen, omdat hij hier niet
echt op in lijkt te willen gaan. Sommer
draagt wel perspectieven aan door in zijn
laatste hoofdstuk drie recente politieke
denkers te bespreken die sterk zijn beïnvloed door Tocqueville, maar hij blijft hierbij aan de oppervlakte. De drie denkers,
Larry Siedentop, Marcel Gauchet en Mark
Lilla, schrijven eveneens over de democratische, collectieve onvrede en het onbehagen over de moderne tijd. Deze door Sommer gekozen, weinig kritisch besproken
denkers pleiten respectievelijk voor een

culture of consent in de Europese Unie
die níét in de economie gezocht moet worden (Siedentop), de noodzaak tot collectieve wilsvorming (Gauchet) en een gematigd nationalisme met een ‘welbegrepen
eigenbelang’, uitgelegd als het inzicht van
burgers dat ze een lotsbestemming delen
(Lilla). Hoe Sommer met deze – niet onomstreden – suggesties de spanning tussen gelijkheid en vrijheid ziet afnemen
werkt hij niet nader uit, maar hij geeft zeker stof tot nadenken.
De kleine moeite waard
Sommer is soms wel érg lyrisch over
Tocqueville en weinig kritisch, al geeft
hij dit zelf dan wel weer toe, maar zijn
inleiding is zeker de (kleine) moeite van
het lezen waard. Niet alleen omdat het
een beknopte en doeltreffende weergave
geeft van het denken van Alexis de Tocqueville, maar ook omdat het interessante aanknopingspunten geeft om verder
te denken (en lezen) over hedendaagse
politieke dilemma’s. Tocqueville is enigszins ondergesneeuwd geraakt en dat is,

en daarin ben ik het met Sommer eens,
zeer onterecht. Het doel van Sommer,
namelijk dat de lezer zin krijgt om zelf
eens iets van Tocqueville te gaan lezen,
heeft hij behaald. Alleen al zodat we dan
zelf kunnen bepalen of Sommer gelijk
heeft met zijn lofzang.
Martin Sommer, De kleine Tocqueville.
Zonder burgers geen democratie. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2019.

Grote inzichten in kleine boekjes
De serie Kleine boekjes – grote inzichten slaagt er goed in om klassieke en
vaak veelomvattende werken van de
meest uiteenlopende denkers op behapbare wijze aan te bieden. Het lezen van
deze boekjes vereist weinig voorkennis
en ze bieden mooie, summiere besprekingen van grote inzichten uit voorbije
tijden. De grote kracht van de serie ligt
in de vlotte schrijfstijl van de auteurs
die de werken van de denkers samenvatten. Vaak zijn de schrijvers grote bewonderaars van de filosofen die ze bespreken, en ze schrijven over hen met
aanstekelijk enthousiasme. Echter, de
kritische lezer raden wij aan om ook –
na een aangename kennismaking met
de denker in het kleine boekje – het
grotere, originele werk erbij te pakken
om zélf een oordeel te vormen. Deze –
inmiddels behoorlijk uitgebreide – serie van kleine boekjes biedt alvast genoeg filosofisch leesplezier.

COLUMN RENÉ TEN BOS VALÉRY
“Men ziet hoe de eigen hand op de
tafel ligt en dat kan niet zonder
een filosofische schrik. Ik ben in
deze hand en ik ben er niet in. Zij

is ik en niet-ik. Deze aanwezigheid
roept echt een contradictie op;
mijn lichaam is contradictie en
legt contradictie op…”
Dit citaat, dat ik uit het Frans heb vertaald, is van Paul Valéry (1871-1945), de
grote Franse dichter. Ik kwam het tegen
op p. 681 van Beschreibung des Menschen, een boek van de Duitse filosoof
Hans Blumenberg (1920-1996). Het citaat doet me vooral denken aan René
Descartes (1596-1650), die op dezelfde
manier twijfel kon zaaien over de meest
particuliere en alledaagse waarnemingen. Geen wonder, Valéry was een grote
liefhebber van Descartes. Het citaat
geeft een zeer concrete uitdrukking aan
het cartesiaanse dualisme van lichaam
en geest. Het gaat over een twijfel die

iedereen weleens overvalt. Ik sneed me
laatst met een kaasschaaf in mijn vinger
en keek een paar minuten naar hoe het
bloed langs mijn duim naar beneden
druppelde. Pas toen het op mijn broek
terechtkwam, wist ik dat het mijn duim
was die daar bloedde. Kijkend naar je
eigen lijf, kunnen mensen gaan denken
hoe vreemd het voor je is.
Blumenberg beweert dat deze vervreemding vooral ervaren wordt als je
ouder wordt. Jonge mensen, zo lijkt hij
te suggereren, kunnen niet sceptisch
tegenover het eigen lichaam staan.
Hier komt dus een interessante gedachte op: kan het twijfelexperiment van
Descartes jonge mensen bekoren? Kunnen zij de vreemdheid aanvoelen die
Descartes ertoe bracht het lichaam te
veruitwendigen als een machine die

niets met mij te maken heeft? Blumenberg citeert een paar pagina’s verder de
Duitse filoloog Jakob Bernays (18241881): “Het ouder worden komt tot uitdrukking in het gegeven dat de dualiteit van de mens sterker wordt en dat
hij toeziet op zichzelf en op hoe hij
leeft.” Het lichaam willen we heel houden, we willen het beheren en aansturen. We willen erover kunnen beschikken. Maar die taak wordt moeilijker
naarmate we ouder worden. Blumenberg schrijft hierover het volgende:
“Tot de eigenheid van het lichaam
hoort het potentieel van zijn vreemdheid, zijn ongeduld met dat sturingsprincipe.” (p. 683) Het lichaam, dat
ooit een vanzelfsprekendheid had,
wordt iets wat je niet meer begrijpt en
wat andere dingen gaat doen dan die je
wilt. Het gehoorzaamt niet.
Het gevolg is dat je het niet meer
herkent als een eigen lichaam. Het gaat
zijn eigen, automatische gang. Het ver-

vreemdt zich van wie je bent. Je gaat
het als een contingentie zien die je
steeds weer doet beseffen dat het allemaal ook anders had kunnen uitpakken, misschien zelfs had moeten uitpakken. Blumenberg benadrukt hoe emotioneel deze vervreemding van het eigen lichaam voor mensen kan zijn. Dualisme is wat je kunt ervaren als je gezichtsvermogen langzaam achteruit
gaat, als je hart rare bokkensprongen
maakt of als lijf en ledematen steeds
strammer worden. Natuurlijk kan het
ook jonge mensen overkomen, maar
dan is het eerder uitzonderlijk. We verwachten normaal gesproken van het lichaam dat het zich manifesteert als een
“homogene prestatiestructuur”, maar
op een bepaald moment doet het dat
niet meer en juist dan wordt inzichtelijk wat dualisme is. Het lichaam is niet
van mij en het doet niet wat ik wil.
“On ne se consent pas d’être cette
ruine”, schrijft Valéry in 1943, twee

jaar voor zijn dood: men kan niet tevreden zijn met deze ruïne. Zou Descartes
deze ontevredenheid, zelf ook een man
met een broze gezondheid, ergens gevoeld hebben toen hij zijn Meditaties
schreef? Ik weet het niet. Wat ik wel
weet, is dat niemand zo mooi de vervreemding van het lichaam heeft beschreven als die andere grote dichter,
Harry ter Balkt (1937-2015). Toen hij
net in de zestig was, schreef hij een gedicht met de titel “Slechte knechten”:
zijn lichaam wordt erin beschreven als
een populatie van ongehoorzaam en onwillig werkvolk. “Ik schrijf een defecte
elegie/voor mijn knechten, krom volk,/
maar zij horen mij niet.” Dat het lichaam zich ooit eens voorgoed van je
vervreemdt, is onvermijdelijk. Het overkomt je “als je slecht werkvolk (en) luie
knechten in huis haalt.”
Het dualisme van lichaam en geest
moet gebaseerd zijn op zeer ongunstige
arbeidsverhoudingen.

DE ESSENTIE VAN ARENDT
Hannah Arendts gedachtegoed
duikt tegenwoordig vrijwel wekelijks op in de media. Tijdens haar
leven was zij al een scherpe criticus van de actualiteit, maar haar
werk is nu relevanter dan ooit.
De filosofie van Arendt formuleert een antwoord op actuele
kwesties, zoals de verhouding
tussen privé en werk, en het populisme in de politiek. Maar het
werk van Hannah Arendt is geen
eenvoudige kost. Hoogste tijd
dus voor een verhelderend boek.
In De essentie van Arendt zet
kenner Lieve Goorden de belangrijkste ideeën van Arendt op een
rij en laat ze zien waarom Arendt
vandaag de dag zo relevant is.
Lees hieronder hoe Lieve Goorden hoofdstuk 4, ‘Als de stormwind van het denken je uit je
slaap rukt’, begint.

Tekst: Lieve Goorden
Denken is een favoriete bezigheid van
Hannah Arendt. Haar vriendin Mary
McCarthy schildert daarvan een intiem
tafereel: ‘Als ze spreekt is het alsof je de
beweging van haar geest aan de oppervlakte in actie ziet, door de manier waarop ze haar lippen samenknijpt, haar
voorhoofd fronst en nadenkend haar
kin met haar hand ondersteunt.’ Het
ligt dan ook voor de hand dat de volgende vragen Arendt almaar meer gaan bezighouden: wat zet ons aan tot denken?
Wat doen we eigenlijk wanneer we denken? En wanneer denken we? In de nasleep van twee politieke gebeurtenissen
die ze van dichtbij meemaakt, krijgen
die vragen voor haar een grote urgentie.
In de lente van 1933 wordt Arendt
samen met haar moeder opgepakt door
de nazi’s. Ze heeft zich verdacht gemaakt door in opdracht van een Joodse

verzetsgroepering in de bibliotheek van
Berlijn bewijzen van antisemitische uitspraken te verzamelen ten behoeve van
de buitenlandse pers. Maar Arendt
heeft geluk want ze slaagt er met haar
charme in de agent die haar ondervraagt voor zich in te palmen. En zo
mogen moeder en dochter na acht dagen in de cel weer naar huis.
Nu wordt echter de grond onder
hun voeten te heet en ze besluiten Duitsland te verlaten en naar Parijs te vluchten. Later zal Arendt in een interview
voor de Duitse televisie herinneringen
aan deze periode ophalen. Ze weet nog
dat het in die vroege jaren dertig niet zozeer de terreur van de nazi’s is die haar
schrik aanjaagt. Wat haar veel meer beangstigt is de houding van veel intellectuele vrienden en bekenden. Precies in
deze kringen wordt de nieuwe beweging
van Hitler dikwijls met begeestering begroet. Niet uit vrees voor vervolging –

iets wat Arendt nog zou kunnen begrijpen – maar vrijwillig en met volle overtuiging: ‘Hitler deed iets met hen. Dat
waren soms ongehoord interessante dingen! Fascinerend interessant en gecompliceerd! En ook hoog boven het normale niveau zwevende conversaties! Dat
heb ik als grotesk ervaren. Ze liepen op
die manier blind met hun eigen ideeën
in de val.’ Zo ziet een kennis van Arendt
in de nationaalsocialistische revolutie
een poging om de droom van Hölderlin
– de terugkeer van het Oude Griekenland – te verwerkelijken. En iemand anders vergelijkt Adolf Hitler met de Romeinse keizer Augustus. Maar Arendt
denkt hier toch vooral aan Martin Heidegger, die de coup van 1933 viert als
een metafysische revolutie. In een eigenaardige vermenging van filosofie en politiek verwacht Heidegger van deze
machtsovername een ‘volledige verandering van ons Duitse bestaan’. Met zulke
pathetische uithalen kan Arendt weinig
aanvangen, ze walgt ervan, ze maken
haar allergisch voor het intellectuele milieu waarvan ze zelf tot dusver deel
heeft uitgemaakt. Wanneer ze afscheid

‘Afwezigheid van denken komt ook bij erg
intelligente mensen voor.’

neemt van Duitsland neemt ze zich
voor: ‘Nooit meer! Ik wil nooit meer verwikkeld raken in een intellectuele geschiedenis. Ik wil met dit gezelschap
niets meer te maken hebben.’ Dit alles
doet haar denken aan Kant die het helemaal niet ongewoon vindt dat zeer geleerde mensen bij het toepassen van
hun wetenschap blijk geven van een gebrek aan oordeelsvermogen. Afwezigheid van denken komt ook bij erg intelligente mensen voor. Denken is niet
het monopolie van een gespecialiseerde discipline. Deze gedachte zal bij
Arendt de prangende vraag oproepen
of denken – of de gewoonte die iemand

zich eigen maakt om wat toevallig gebeurt te onderzoeken – tot de voorwaarden behoort waaronder mensen
zich van het kwaad onthouden.
Nog een tweede gebeurtenis zal
Arendt doen inzien dat het hoog tijd
wordt om het menselijk denkvermogen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. In 1960 beheersen twee
onderwerpen het nieuws: de verkiezing van een nieuwe Amerikaanse president (wat John F. Kennedy zal
worden) en de kidnapping van Adolf
Eichmann, een naar Buenos Aires gevluchte nazi die een centrale rol speelde bij de vernietiging van de Joden.

Eichmann wordt opgepakt door Israëlische agenten en van Argentinië naar
Israël overgebracht om daar berecht
te worden, een proces dat in de media
veel aandacht krijgt. Het nieuws laat
Arendt niet los. Het is voor haar de
laatste kans om een typische vertegenwoordiger van het naziregime van nabij mee te maken. Ze schrijft een brief
naar de hoofdredacteur van The New
Yorker met de vraag of ze als journalist in Israël het proces tegen Eichmann mag verslaan. Haar aanbod
wordt aangenomen en The New Yorker betaalt alle kosten van de reis.
Arendt brengt verslag uit over het
proces, eerst in een reeks artikelen in
The New Yorker (februari, maart
1963) en nadien in boekvorm: Eichmann in Jerusalem. A Report on the
Banality of Evil (1963). De aard van
het misdrijf dat voorligt is nieuw en
zonder precedent, schrijft ze. Want
wat Eichmann deed, valt volgens
Arendt onder het begrip van een door
de staat georganiseerde administratieve massamoord, met als typische kenmerken: bureaucratische procedures,

nazi-afdelingen die elkaar beconcurreren om de macht en georganiseerde
onverantwoordelijkheid of naziafdelingen die de zwarte piet voor de misdaden naar elkaar doorschuiven. Zo’n administratieve massamoord kan zich in
principe richten tegen elke willekeurige groep, schrijft Arendt. Het selectieprincipe hangt van de omstandigheden af. Misschien wordt het in de
toekomst wel iedereen met een IQ beneden een bepaald niveau.
Nu is het zo, schrijft Arendt, dat
voor dit nieuwe type misdrijf het heersende rechtstelsel en de bestaande juridische begrippen tekortschieten. Met
het gevolg dat de rechters vrijelijk zullen oordelen en vonnissen, zonder zich
te hoeven houden aan normen en juridisch vastgestelde maatstaven. Zo ziet
niemand er graten in dat de openbaar
aanklager Gideon Hausner – om Eichmann te kunnen afschilderen als een
monster – met de opgeroepen getuigen
en het verzamelde materiaal de monstrueuze en gruwelijke feiten van het globale nazisme in de verf wil zetten. En
niemand protesteert wanneer David

Ben-Goerion (de eerste premier van Israël) en de openbaar aanklager met het
proces slechts één doel voor ogen staat:
de jonge Joden die de oorlog niet zelf
meemaakten de ogen openen voor het
antisemitisme in de wereld. Kortom, er
staat niet een individu – Adolf Eichmann – in de beklaagdenbank, is de
vaststelling van Arendt. Zelfs het naziregime op zich staat niet centraal in het
proces, maar wel het antisemitisme zoals dat in de loop van de geschiedenis
tot uiting is gekomen. Dat kan volgens
Arendt niet. Het is de persoon van de
verdachte die in het middelpunt moet
staan, het individu met een eigen geschiedenis en met unieke eigenschappen, terwijl ook de omstandigheden
waarin de verdachte zijn daden heeft gepleegd belangrijk zijn. Het proces mag
niet een voorwendsel zijn om het gesprek op andere zaken – zoals de opvoeding van de Joodse jeugd – te brengen.
Volgens Arendt begrijpen de rechters de persoon van Eichmann niet en is
het al te gemakkelijk om hem af te doen
als een monster. Arendt zelf onderkent
geen demonische of satanische hoeda-

nigheden bij Eichmann. Wel bezit de
man volgens haar geen motieven, behalve dan een ongewone ijver om alles te
doen wat bevorderlijk kan zijn voor zijn
carrière. Cruciaal in Arendts analyse
van het proces is de vaststelling dat
Eichmann alleen nooit stilgestaan heeft
bij wat hij deed. Hij is niet dom. Het is
pure gedachteloosheid. En hij is niet de
enige. Vooral verontrustend vindt
Arendt het feit dat Eichmann een van
de velen is met een gebrek aan werkelijkheidszin en gezond verstand. Het gaat
hier niet om geperverteerde mensen of
sadisten, maar juist om beangstigend
normale mensen. Of een nieuw type van
misdadiger, dat handelt onder omstandigheden die het hem nagenoeg onmogelijk maken de draagwijdte van zijn
wandaden te beseffen. Zoiets kan meer
onheil aanrichten dan alle boze driften
samen die een mens eigen zijn. Mensen,
zo schrijft Arendt, raken niet zozeer gewend aan de inhoud van regels, als wel
aan het bezit van regels die ze op alle bijzondere gevallen kunnen toepassen.
Mensen willen een houvast. Ze hangen
met gemak nieuwe waarden aan, als je

hen maar een nieuwe greep op de dingen geeft: ‘In nazi-Duitsland bleek dat
het veranderen van de zeden en de gewoonten van een volk niet moeilijker is
dan het veranderen van tafelmanieren.’
Hiermee miskent Arendt geenszins
de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Hoe groot of hoe klein de radertjes in
het politieke systeem ook zijn, voor zover het om een misdaad gaat, veranderen alle radertjes weer in daders, in mensen. Vandaar dat ze ook akkoord gaat
met de doodstraf voor Eichmann. Aan
het einde van haar boek Eichmann in
Jerusalem spreekt Arendt Adolf Eichmann persoonlijk toe: ‘U hebt uw steun
en actieve medewerking verleend aan
een politiek waarin de wil tot uitdrukking kwam de aarde niet te delen met
het Joodse volk en met een reeks andere bevolkingsgroepen. Alsof u en uw superieuren het recht hadden te beslissen
wie de aarde mag bewonen en wie niet.
Van niemand kan de bereidheid worden
verlangd de aarde te bewonen samen
met hen die zoiets willen en die wil ook
in daden omzetten. Dit en dit alleen, is
de reden waarom u sterven moet.’

Lieve Goorden, De essentie van Arendt.
Leusden: ISVW Uitgevers, 2019.
Lieve Goorden is een van de sprekers in de week ‘De actualiteit van
Hannah Arendt’ op de ISVW.
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De actualiteit van Hannah Arendt

ISVW-cursus – 29 april t/m 3 mei 2020

Geen denker heeft 45 jaar na haar dood zo’n opleving in publieke interesse gekend als Hannah Arendt. Komt dat door
Trump, die met zijn post-truth politics de verkoopcijfers
van The Origins of Totalitarianism deed exploderen? Of
hebben we haar hoopgevende geluiden over onderwijs,
vriendschap, diversiteit en nataliteit vandaag de dag hard nodig? Met Trumps mogelijke herverkiezing voor de deur herhalen we wegens groot succes deze cursus.

In deze cursusweek laten we, met een keur van Hannah
Arendt-kenners, een Arendtiaans licht schijnen op een aantal actuele thema’s. Zo geeft Dirk De Schutter een inleidende lezing over Arendt, spreekt Joop Berding over Hannah
Arendt in het onderwijs, vertelt Hans Achterhuis over
Arendt als Joods denker, legt Henriëtta Joosten meer uit
over de publieke sfeer in de 21e eeuw, spreekt Lieve Goorden over Arendtiaans denken rondom nieuwe technologie,
gaan we in gesprek met Klaas Rozenmond over het menselijk kwaad in de teksten van Arendt, spreekt Marthe
Kerkwijk over fake news, en verdiepen we ons met Merel
Boers over de Eichmann discussie. Ook bezoeken we de
week voor 75 jaar bevrijding Kamp Amersfoort.

Hannah Arendt duikt wekelijks op in kranten en tv-programma’s over thema’s die ogenschijnlijk weinig met elkaar van
doen hebben, zoals onderwijs, fake news, populisme of vluchtelingen, terwijl tien jaar geleden haar werk nauwelijks een
plaats had in het curriculum van studies filosofie. Het werk
van de twintigste-eeuwse politiek denker resoneert klaarblijkelijk met de wereld van nu. Hoe komt dat? Haar boeken
staan niet bepaald bekend als toegankelijke kost. Toch zijn de
overeenkomsten tussen de vraagstukken waarmee Arendt worstelt en de 21e-eeuwse actualiteit opvallend. Wellicht verklaren zij de grote belangstelling voor haar werk.

Deze cursus is geschikt voor iedereen met interesse in Hannah Arendt en iedereen die de nuance zoekt in discussies
over moeilijke actuele thema’s.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

BIJDEHANTE BECKY,
DE SOCRATES VAN DOMDORP
Deze filosofische graphic novel
voor kinderen laat een volwassen
filosoof haast stikken van het lachen. Ondanks een iets te braaf einde kijkt onze recensent uit naar
deel twee, want Becky is een uitkomst voor filosofen en docenten
en voor hun bijdehante discipelen.
Tekst: Marthe Kerkwijk
Filosofische kinderboeken zijn er al
heel lang. Ik groeide op met Annie
M.G. Schmidt, Astrid Lindgren, Paul
Biegel en later Tonke Dragt. Ook las ik
als tiener De wereld van Sofie van Jostein Gaarder, dat waarschijnlijk heeft
bijgedragen aan mijn besluit filosofie
te gaan studeren. De eerstgenoemde auteurs schreven jeugdliteratuur die je filosofisch kunt noemen omdat ze de jon-

ge lezers ertoe bewegen vragen te stellen en kritisch te kijken naar de wereld
waar volwassenen hen mee opzadelen.
De wereld van Sofie deed dat ook, en
deed tevens iets anders: het boek liet
mij kennismaken met de fascinerende
geschiedenis van de filosofie. En die
verslond ik. De hele vakantie in Frankrijk deed ik niets anders dan lezen, op
een stoeltje voor de tent. Ik had net zo
goed thuis kunnen blijven.
Blobvis
En in die tweede categorie, voor iets
jongere lezers dan De wereld van Sofie
is er nu Becky, Becky Breinstein, de
slimme geestesdochter van Marc van
Dijk en Sander ter Steege. Volgens de
website beckybreinstein.nl hebben we
hier te maken met een serie graphic novels voor kinderen vanaf een jaartje of

10. Zojuist heb ik deel een, De gifbeker
van Socrates, in een ruk uitgelezen. Gedurende het eerste hoofdstuk doorstond ik al vijf lachbuien. Ik vreesde
daarom even dat ik voor het einde in
mijn koffie zou stikken, maar hier ben
ik, levend en wel. Dat brengt mij bij
mijn eerste punt van aanbeveling: de
tekeningen. Er is een blobvis. Er is een
horzel met het hoofd van Socrates. Ik
kan het niet uitleggen. Je moet het
zien. Het is hilarisch. De tekeningen
zijn eenvoudig: enkele penstreken,
niet eens bijzonder stijlvast, maar in
hun eenvoud droogkomisch en doeltreffend. Ik hobby zelf een beetje bij
als illustrator en ik heb met enige bewondering naar de lijnvoering en de
zeggingskracht van de illustraties zitten kijken. Hier is een illustrator aan
het werk die lol heeft in zijn vak.

Van school gestuurd
Het verhaal zit van begin af aan slim
in elkaar. Becky is van school gestuurd. Ze is het slimmerdje van de
klas, maar door de komst van een
blobvis die haar in contact brengt met
Socrates raakt ze besmet met het vragenvirus. Door vragen te stellen
schopt ze tegen een aantal heilige huisjes van haar school en dorp en daarom
wordt ze uiteindelijk van school gestuurd. Daarbij komt Plato’s allegorie
van de grot aan de orde. Hoewel de allegorie van de grot een bekend verhaal
is, weet ik uit eigen ervaring dat het
nog knap lastig kan zijn deze helder
uiteen te zetten voor mensen die haar
niet kennen. De souplesse waarmee
Marc van Dijk en Sander ter Steege
hier de actuele maatschappij voor tienjarigen even in een paar pagina’s duiden aan de hand van Plato’s grot is
daarom echt een prestatie. Denk schaduwen, denk Instagram. Zo logisch
dat je je afvraagt waarom Plato niet gewoon gemeengoed is in groep 6.

‘Er is een blobvis.’

Ik had daar zelf in groep zes wel
oren naar gehad. Toen ik tien was, was
ik, net als Becky, besmet met het vragenvirus. Had ik op tienjarige leeftijd
Becky kunnen lezen, dan had ik misschien een interesse in filosofie opgevat, wat een uitkomst kan zijn voor verveelde tienjarige betwetertjes.
Maar een beetje straf
Kortom: ik ben erg enthousiast over
Becky Breinstein en kijk uit naar het
volgende deel in de serie, dat over
Nietzsche zal gaan en in 2020 zal ver-

schijnen, zo belooft de website. Ik wens
Becky en Herman de blobvis een gezonde cultstatus toe. Maar tot dusver is deze recensie een en al hoerakanon, en
dat is oersaai. Is er dan werkelijk geen
punt van kritiek? Jawel, eentje: het einde. Op het einde komt alles goed, dat is
mooi natuurlijk, maar het is een beetje
een haastig breiwerkje. Alle eindjes
worden aan elkaar geknoopt en daarmee is de kous af. De trut van de klas
krijgt een beetje straf, de problemen
zijn uit de wereld, iedereen leert van
zijn fouten, Becky maakt echte vrien-

‘Waarom is Plato niet gewoon
gemeengoed in groep 6?’

boek bomvol spitsvondige verwijzingen,
voor docenten een handig hulpmiddel,
maar vooral beklijft bij mij de gedachte:
had ik Becky maar toen ik tien was.
Marc van Dijk en Sander ter Steege,
Becky Breinstein. De gifbeker van Socrates. Utrecht: Ten Have, 2019.

den en hupsakee, boek uit. Op een of
andere manier miste ik iets. Een impliciete belofte waar ik zelf de vinger niet
zo goed op kan leggen werd niet ingelost. Misschien had ik graag HarmKlaas Tosti, de werkelijke kwade genius, ongenadig zien afgaan. Misschien is
het einde iets te vriendelijk, en komt
Isabella Tosti er naar mijn smaak iets
te makkelijk vanaf. Maar misschien
zegt dit meer over mijn wraakzuchtige
karakter dan over het verhaal.
Of misschien krijgen de badguys in
deel 2 lik op stuk, of in deel 3, enzo-

voorts. En zo, dames en heren, zet je
dus een boekenserie in de markt.
Conclusie
Toch is het verhaal spannend, prikkelend en grappig genoeg om het tot het
eind toe met plezier te lezen. Ik laat me
graag aan het lijntje houden en verleiden tot aanschaf van de volgende delen,
ondanks het feit dat ik heus wel in de gaten heb dat Marc van Dijk en Sander ter
Steege gewiekste sofisten zijn die mij
hier een aantrekkelijke schaduw voorwerpen. Voor een volwassen filosoof is
het namelijk een ontzettend grappig

EEN MENSELIJKE SOCRATES
Socrates wordt gezien als de vader van de filosofie, maar wie was
hij eigenlijk? Ondanks zijn bekendheid heeft Socrates nooit
zelf iets geschreven en kennen wij
hem vooral uit de geschriften van
Plato. Plato haalt Socrates te pas
en te onpas aan als de wijze meester van de wijsbegeerte of de ‘horzel van Athene’. Tegelijkertijd gebruikt Plato Socrates ook om zijn
eigen theorieën uit te leggen.
Daarmee blijft Plato’s Socrates
meer een spreekpop voor Plato’s
filosofie en is ons beeld van Socrates vooral gebaseerd op Plato’s
schets van Socrates.
Tekst: Zoë Spaaij
Plato is echter niet de enige die over Socrates heeft geschreven. De Griekse
schrijver Xenophon (ca. 430 - ca. 350

v.Chr.) heeft Socrates verscheidene malen als hoofdpersonage gebruikt, onder
andere in zijn dialoog Symposium, niet
te verwarren met Plato’s gelijknamige
werk. Net als Plato was ook Xenophon
een leerling van Socrates, maar Xenophon geeft ons een menselijker beeld
van Socrates. De Socrates die Xenophon in zijn Symposium opvoert, is een
stuk luidruchtiger dan de Socrates van
Plato. Bij Plato blijft Socrates de wijze
abstracte filosoof met bijna goddelijke
trekjes. De Socrates van Xenophon is
soms betweterig, beledigt zijn gesprekspartner en heeft een dopneus.
Een klassieke tekst in een hedendaags jasje
Het Symposium is vertaald door Christiaan Caspers, docent klassieke talen,
met de titel Het diner. De titel geeft al
aan dat Caspers de klassieke tekst heeft
vertaald naar toegankelijk hedendaags

Nederlands. Als lezer vergeet je onmiddellijk dat je hier een vertaling leest, zo
vlot is het boek vertaald. Hoewel mijn
kennis uit het Oudgrieks inmiddels behoorlijk ver is weggezakt, weet ik zeker
dat woorden als ‘oké’ niet in mijn woordenlijst stonden. Voor de taalpuristen
onder ons dus alvast een waarschuwing: veel woorden zijn geen letterlijke
vertaling. Caspers schuwt weinig klassieke woorden als ‘loverboy’ en ‘off-stage’ niet om een hedendaagse draai aan
de tekst te geven. Daardoor is dit boek
bij uitstek geschikt voor iedereen die
een eigentijds beeld wil krijgen van
het klassieke Athene.
Context en toelichting
Zo toegankelijk de tekst van Het diner
is, zo warrig is de toelichting aan het
einde van het boek. De context die Caspers hier schetst, voegt weinig toe aan
het verhaal van Xenophon zelf. Mis-

schien schept het zelfs meer verwarring. De namen en politieke ontwikkelingen vliegen de lezer ongestructureerd om de oren, afgewisseld met een
lukrake vergelijking met de roman Brideshead Revisited. Door de rommelige
opbouw van de toelichting van Het diner kan ik de lezer eerder aanraden om

‘De Socrates van Xenophon is soms betweterig,
beledigt zijn gesprekspartner
en heeft een dopneus.’

als uitleg bij Xenophons symposium
het internet op te zoeken.
Een ding is echter wel interessant, namelijk de vergelijking tussen
Plato en Xenophon. Hieruit blijkt dat
Xenophon in mindere mate dan Plato
zijn eigen filosofie ontwikkelde. Het
diner is dan ook eerder een schets van
de tijd dan Plato’s Symposium. Hoewel ook in Het diner thema’s als liefde
en schoonheid aan bod komen, komen
die minder uitgebreid aan bod dan in
Plato’s Symposium. Dit hangt ook samen met de vorm: Xenophon schrijft
kortere dialogen dan Plato. Volgens
sommigen is Xenophons versie zelfs
een parodie op Plato’s ellenlange uiteenzetting over liefde.

Een kijkje in het leven van Socrates
Het diner van Xenophon geeft ons een
kijkje in het alledaagse leven van het klassieke Athene en laat ons een meer menselijke kant zien van de grote Socrates. En
het leert ons enkele wijze levenslessen. Zo
merkt Socrates bijvoorbeeld op: ‘Drank is
een aanslag op lichaam en geest’, maar
‘als de bediening een lichte motregen in
ons fijne aardewerk doet neerdalen, dan
wordt ons door de drank geen dronkenschap opgelegd, maar dan laten we ons
zachtjes door haar [sic] heilsboodschap
tot grotere vrolijkheid overtuigen’. Amen.
Xenophon, Het diner, vertaald en toegelicht door Christiaan Caspers. Eindhoven: Damon, 2019.
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TRIADISME. Mensen, werelden, puzzels, zorg – Eite Veening
In dit boek wordt uiteengezet dat we
allemaal in drie echt heel verschillende
werkelijkheden (‘werelden’) leven en
we in elk van die werkelijkheden drie
heel verschillende soorten puzzels op
te lossen hebben. De aanname is dat
we onszelf en elkaar niet zelden in de
problemen werken als we die werkelijkheden en puzzels niet zorgvuldig onderscheiden en verbinden.
Over die problemen en dat oplossen vertellen we onszelf en elkaar ook
nog drie soorten echt verschillende verhalen. En ook daarbij geldt: onderscheid maken en houden!
Het gaat in dit boek dus om drieheid; éénheid is een aantrekkelijk, maar
soms ook riskant sprookje.
Het eerste deel van dit boek gaat over de
werkelijkheid van die drie ‘werelden’
(daarom Triadisme) en het tweede deel
gaat over die puzzels en die verhalen en

in dat tweede deel gaat het vooral over
puzzels in “de zorg”: zelfzorg, mantelzorg
en professionele zorg. Dan zal blijken dat
dat meer theoretische eerste deel ook
heel praktisch en handig kan zijn.
Dit boek biedt de lezer denkgereedschap voor tal van grote en trage vragen
en dit boek laat ook zien op welke vragen geen antwoorden mogelijk zijn en
waarom dat zo zal blijven.
Dit boek is dan ook een uitdagende en originele uitnodiging om na en
door te denken!
De auteur is een filosoof met een consultatiepraktijk en intussen met pensioen, na jaren werkzaam geweest te
zijn in een aantal scholingsbanen (onderwijsmanager, docent) in de professionele zorg. Hij promoveerde in 1998
op een proefschrift over de drie-wereldentheorie van Karl Popper en bouwt
daar in dit boek op voort.

€ 29,95 | 400 blz. | ISBN: 978-9402185-80-5 | 2019
Bestel hier.

SIGNALEMENT
Amos Oz en Shira Hadad, Wat is een appel?

Ilija Trojanow, Na de vlucht

Een schrijver en een redacteur gingen in gesprek,
in totaal tientallen uren lang. Dit boek is een kleine kristallisatie daarvan, verdeeld over zes thematisch gerangschikte hoofdstukken. Eén mogelijk
portret van Amos Oz, zo noemt redacteur Shira
Hadad het. In al die gespreksuren zien we de
schrijver als knap
denker aan het
werk: grote reflecties te over, die hij
kan uitbeelden middels dat ene rake
beeld dat allerlei
analyses overbodig
maakt. Immers,
‘een generalisatie
is altijd een verongelijking’. Voor de
fijnproever en de
liefhebber.

We leven al jaren in tijden van massamigratie. Met
elk individu die de stap neemt om elders een nieuw
bestaan op te bouwen verhuist het moederland mee.
Ilja Trojanow schreef over deze ervaring dit boek. Hij
brengt de situatie van migranten wat minder ver van
ons bed, en probeert een beroep te doen op ons begripsvermogen. Hoewel hij de migranten een stem geeft
en ons de dilemma’s rondom migratie beter doet begrijpen, maakt hij
het ons niet altijd
makkelijker om samen verder te
gaan. Maar misschien is dat juist
de vraag die het
boek aanwakkert:
hoe moeten we nu
wél verder?

ISVW AGENDA
Februari
22-02

Masterclass Zenmeester Dōgen: Busshō. Met Michel Dijkstra.

22-02

Sociale filosofie: De stad van God. Met Marthe Kerkwijk.

23-02

Filosofisch café over de toekomst van onze Vriendenvereniging.

23-02

Kidscafé. Met Brenda Raa.

24-02

Filosofie en kunst in de moderniteit. Met Karin Braamhorst, Ger Groot, Jan Brokken, en vele anderen.

24-02

De kunst van het vragenstellen. Met Hans Bolten.

29-02

Crash Course: Filosoferen met kinderen en jongeren. Met Ed Weijers.

29-02

Henri Bergson. De creatieve evolutie (I). Met Hein van Dongen.

29-02

Start: Henri Bergson. De creatieve evolutie (twee weekenden). Met Hein van Dongen.

Maart
14-03

Crash Course: Socratische gespreksvoering. Met Hans Bolten.

15-03

Filosofisch café.

15-03

Kidscafé.

21-03

Masterclass Zenmeester Dōgen: Uji. Met Michel Dijkstra.

21-03

Sociale filosofie: Het sociaal contract. Met Marthe Kerkwijk.

21-03

Woorden van vuur. Mystieke liefde in oost en west. Met Michel Dijkstra en Marc de Kesel.

30-03

De kunst van het vragenstellen. 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.

Van Eeden
kiest voor
de maan
Mogobe
Ramose

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

€ 12,50

Hartelijk dank!
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