
Bergbeklimmen met Nietzsche
Wat als alle mensen aardig zijn?
Een persoon zijn in het digitale tijdperk

FILOSOFIET IJDSCHRIFT  VAN DE ISVW      #52      SEPTEMBER 2020  

iFilosofie



‘Ich bleibe dennoch. Es giebt immer Zuschaun.’ dicht 
grote vriend Rilke standvastig en gelaten in het mid-
den van de Eerste Wereldoorlog. Ook u en ik bevinden 
ons nog volop in een tijd waarin het het verstandigst 
lijkt om te blijven waar we zijn. Gelukkig valt er overal 
goed om je heen te kijken. Zo ben ik de afgelopen 
maanden een groot liefhebber geworden van het bos 
om de hoek. Het blijkt er elke dag anders uit te zien, 
als je maar je blik werpt op net een andere boom.

De afgelopen maanden hebben we ook veel gelezen, 
zodat we in deze eerste nazomerse editie een bonte 

verzameling recent en iets minder recent verschenen 
boeken kunnen presenteren. Levenskunst, literatuur-
kritiek, radicale ideeën, revolutie, identiteitsvraag-
stukken en een heus diepte-interview met Monica 
Meijsing vullen deze uitgebreide editie van iFilosofie. 
Voor elk wat wils, dat beloof ik u. Want de filosofie 
staat, halleluja, bepaald niet stil.

Veel leesplezier toegewenst, verblijf ik,

Florian Jacobs, hoofdredacteur
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MET NIETZSCHE WORDEN WIE JE BENT

John Kaag, docent filosofie aan de 
universiteit van Massachusetts, 
trekt in het voetspoor van Nietz-
sche de Zwitserse Alpen in. Dat le-
vert een boeiend boek op. Kaag 
neemt de lezer niet alleen mee op 
reis door de werken van Nietzsche, 
maar ook in een Nietzscheaanse 
worsteling met zijn eigen ongereali-
seerde verwachtingen in het leven.

Tekst: Arthur Veenstra

Wandelen met Nietzsche
Kaag is een filosofiedocent die is ge-
specialiseerd in het werk van Nietz-
sche, en hij introduceert zichzelf daar-
naast zelfbewust als iemand die de 
middelbare leeftijd heeft bereikt, voor 
de tweede keer is getrouwd, en inmid-
dels samen met zijn tweede vrouw een 
jong dochtertje heeft gekregen. Hij ver-

keert in een levensfase waarin de ver-
antwoordelijkheden zich opstapelen 
en de opgelegde regelmaat van het 
werk- en gezinsleven verdovend kan 
werken. Zijn leven voldoet bij lange na 
niet aan de hoge verwachtingen die hij 
ooit als jongeling had. Het compromis-
loze ideaal dat Nietzsche verkondigde, 
om alle conventies te verwerpen en 
een authentiek pad in het leven te ba-
nen, lijkt verder weg dan ooit. Kaag 
worstelt met zichzelf en stelt een van 
Nietzsches indringende vragen: 

‘Laat de jonge ziel op haar leven terug-
blikken en de vraag stellen: wat heb je 
tot dusver waarlijk liefgehad, wat heeft 
je ziel aangetrokken, wat heeft haar be-
zeten en tegelijk gelukkig gemaakt?’ 

Kaag citeert hier Nietzsche uit het 
werk Oneigentijdse beschouwingen. 

Nietzsche stelde dergelijke vragen om 
zichzelf en zijn lezers te helpen om de 
weg te vinden naar hun authentieke 
zelf, de weg naar het ‘worden wie je 
bent’. Op zoek naar antwoorden be-
sluit Kaag, met zijn gezin in het kiel-
zog, af te reizen naar Sils Maria. 
 Wandelen met Nietzsche in de ber-
gen van Sils Maria – al mediterend op 
grote levensvragen – is inmiddels een 
soort traditie. Nietzsche brak zijn acade-
mische carrière in Bazel abrupt af, om 
die in te ruilen voor een wandelend 
schrijversbestaan onder het motto dat 
‘alle waarachtig grote gedachten ont-
staan tijdens het wandelen’. De laatste 
jaren van zijn productieve leven bracht 
Nietzsche dan ook voornamelijk door in 
bergachtige gebieden, met name in het 
schilderachtige bergdorp Sils Maria in 
Zwitserland. Daar, in die ijle berglucht, 
schreef hij onder meer een belangrijk 



deel van zijn magnum opus Aldus sprak 
Zarathoestra. Al snel na zijn dood in 
1900 groeide Sils Maria uit tot een pel-
grimsbestemming voor de culturele eli-
te van Europa. Onder meer Hermann 
Hesse, Thomas Mann, Rilke, Adorno en 
Marcuse verbleven maanden – en soms 
zelfs jarenlang – in Sils Maria.

Nietzsches verheffingsfilosofie
Tegen de achtergrond van zijn familie-
vakantie en de natuurpracht van Zwit-
serland behandelt Kaag in chronologi-
sche volgorde vrijwel alle werken uit 
Nietzsches oeuvre. In ieder hoofdstuk 
staat een werk centraal: van De geboor-
te van de tragedie tot zijn postuum   
gepubliceerde Nagelaten fragmenten. 
Deze opzet, aangevuld met tal van bio-
grafische anekdotes over Nietzsches 
heftige leven, resulteert in een levendig 
beeld van Nietzsche en zijn filosofie. 
Tot zover is zijn aanpak niet bijster ori-
gineel binnen het genre ‘wandelen met 
Nietzsche’, maar Kaag voegt daar een 
extra dimensie aan toe. Hij maakt de 
filosofie van Nietzsche relevant door 
haar te koppelen aan een nietsontzien-

de blik op zijn eigen leven. Hij plaatst 
de reis naar Sils Maria namelijk in de 
bredere context van zijn leven, zijn wor-
steling met anorexia, zijn depressiviteit 
en zijn rol als vader en echtgenoot. In 
feite doet hij een poging om uit Nietz-
sches filosofie een positief antwoord te 
destilleren voor zijn eigen leven en dat 
tilt zijn boek boven het gemiddelde uit 
van dit genre. Dé test van Nietzsches 
filosofie is namelijk het criterium dat 
Nietzsche zelf stelde aan kennis: ver-
zwakt bepaalde kennis het leven, of 
laat die kennis het leven juist floreren?

Worden wie je bent
Wat de meeste lezers van Nietzsche ge-
makshalve negeren is dat zijn radicale 
verheffingsideaal was bestemd voor mo-
numentale mensen, de genieën. De eer-
ste zin van Nietzsches boek De Anti-
christ kondigt bijvoorbeeld aan dat dit 
boek bestemd is voor ‘de zeldzamen’, 
waarvan er ‘misschien zelfs nog nie-
mand leeft’. Denk aan mensen in de ca-
tegorie Nelson Mandela, Julius Caesar 
of Jezus Christus: mensen die in staat 
zijn om immense druk en intens lijden 

om te zetten in iets dat de mensheid en 
onze cultuur omhoogtilt. Het mag duide-
lijk zijn dat de gemiddelde man of 
vrouw onder een dergelijke levensmis-
sie zou bezwijken. Nietzsche zag dat 
heel goed in en hij geeft dan ook milde-
re ethische richtlijnen voor de massa.

Eén van Nietzsches hartenkreten is 
het motto dat op de toegangspoort van 
de Oud-Griekse tempel van Delphi stond 
gebeiteld: ‘Ken jezelf!’ Wat betekent dat 
voor het gewone volk, mensen zoals jij 
en ik? Het volk is volgens Nietzsche on-
der meer bedwelmd door het gelijkheids-
ideaal. De gelijkheidsmythe stelt ons in 
staat om de genieën naar beneden halen: 
ze zijn helemaal niet zo bijzonder, ze zijn 
in een rijke familie geboren, hebben al-
leen maar geluk gehad, etc. Of anders-
om, als iedereen gelijk is, kun je jezelf  
natuurlijk ook wijsmaken dat iedereen 
bijzonder is en jij dus ook. Nietzsche 
waarschuwt dat er een grote wreedheid 
schuilgaat in het gelijkheidsideaal, een 
wreedheid die mensen laat lijden. Tegen-
woordig hebben veel mensen bijvoor-
beeld het gevoel dat ze bijzonder moéten 
zijn en dat kan nogal confronterend zijn 



als je dat niet bent. Nietzsche noemde 
het gelijkheidsideaal dan ook het meest 
‘giftige vergif’. Hoe helpt een dergelijk in-
zicht om ‘te worden wie we zijn’? Paul 
van Tongeren, een Nederlandse Nietz-
sche-specialist, vat de ethiek van Nietz-
sche als volgt samen: je moet het wildste 
paard berijden dat jij aankan. Daarvoor 
moet je op de eerste plaats een realis-
tisch beeld hebben van jouw vermogens 
– ook al zijn die waarschijnlijk erg         
beperkt – om zodoende passende uitda-
gingen te kiezen die jou laten groeien. De 
gewone uitdagingen van het leven zijn 
prima geschikt voor de gemiddelde 
mens: het lef hebben om een gezin te 
stichten, het besluit om de veiligheid 
van een vaste baan los te laten en 
zzp’er te worden enzovoorts. Met ande-
re woorden, ook de gewone man en 
vrouw moet streven naar verheffing, 
maar dan wel naar een milde variant 
van de radicale missie die gereserveerd 
is voor de waarlijk grootse mensen.

Wilde berggeit of schaap?
Kaag beschrijft dat hij als 19-jarige al 
hoopte om op zijn wandeltochten rond 

Sils Maria de berggeiten te zien waar-
over Nietzsche schreef: de zogenaamde 
‘gems’. Maar tot zijn teleurstelling was 
hij die berggeiten nog nooit tegengeko-
men. Wilde berggeiten waren voor 
Nietzsche een metafoor voor de grootse 
mens: berggeiten weten op grote hoogte 
te overleven, onder barse omstandighe-
den en zonder bescherming van een war-

me stal. Schapen daarentegen waren 
voor Nietzsche juist de metafoor voor 
het volk: ze leven vooral in de dalen en 
in de veiligheid van de kudde. Het ver-
langen van Kaag om die gems te zien 
is dan ook een metafoor voor zijn ver-
langen om een monumentaal Nietz-
scheaans leven te leiden, een radicaal 
leven waarbij de mens reikt naar het 
sublieme. In het geval van Kaag neemt 
dat streven schrijnende vormen aan. 
Op gespannen voet met de familieva-
kantie, probeert hij toch opnieuw die 
eenzame tochten te maken die hij als 
jongeling ook ondernam. En dat doet 
hem geen goed. Het leidt tot dezelfde 
depressieve gedachten en een terug-
keer van de anorexia die zijn vroegere 
bergtochten ook kenmerkten. En toch 
kan Kaag dat streven maar niet losla-
ten. Als lezer zou je tegen hem willen 
zeggen: laat dat Nietzscheaanse ideaal 
los, dat is het laatste dat iemand moet 
willen die leidt aan depressies en ano-
rexia. Een dergelijk leven is een veel 
te zware opgaaf voor iemand die al 
moet worstelen om zich simpelweg 
staande te houden (door ondervoe-



ding valt hij diverse keren op zijn toch-
ten). Het ‘wildste paard’ van Kaag is 
de uitdaging om te leren leven met 
zijn depressieve episodes, om zijn ano-
rexia te genezen, en simpelweg geluk-
kig te worden met je gezin. De ver-
slechterende mentale staat waarin 
Kaag verkeert ontgaat zijn scherpzinni-
ge echtgenote uiteraard niet. Het leidt 
tot een harde confrontatie, waarin ze 
hem wijst op zijn terugtrekgedrag en 
zijn verantwoordelijkheden als vader 
en echtgenoot. Door die confrontatie 
schikt hij zich tijdelijk in zijn rol, 
maar toch blijft het verlangen naar die 
zuivere Nietzscheaanse ervaring in 
hem doorsudderen.
 Op de laatste dag van de reis ma-
ken hij en zijn vrouw een wandeling 
naar Nietzsches favoriete plek en dan 
gebeurt er iets wat voor mij de cathar-
sis is van het hele boek. Kaag meent 
op een bergkam een aantal berggeiten 
te zien, en hij begint vol enthousiasme 
aan zijn vrouw de Nietzscheaanse bete-
kenis uit te leggen van die berggeiten. 
De berggeiten zijn een affirmatie: ‘ein-
delijk toch nog een overwinning’. 

Maar de werkelijkheid haalt een dui-
velse grap met hem uit. Als ze dichter-
bij komen begint zijn vrouw luidkeels 
te lachen, en wijst hem erop dat hij 
zich vergist heeft: het zijn juist scha-
pen! Als ze hun pad vervolgen, rich-
ting de schapen, wordt hij duizelig, 
zijn stappen onzeker, hij gaat onder-
uit, en als ze op een rots uitrusten 
heeft hij een soort zenuwinzinking. 
Als hij zich weer enigszins hersteld 
heeft, voegen hij en zijn vrouw zich bij 
de kudde schapen en bewegen als on-
derdeel van de kudde mee het dal in. 
Ze blijken beland te zijn in de jaarlijk-
se migratie van de schapenkudde. In 
de lente worden de schapen losgelaten 
om te grazen op de bergweiden, om 
voor de komst van de winter weer te 
worden teruggedreven naar de lagerge-
legen stallen. Maar Kaag heeft het ‘de-
dain’ voor de schapen nu losgelaten, 
en in zekere zin is dit het moment dat 
hij accepteert dat hij een schaap is: 
‘nog steeds wild, zij het in het verbor-
gene’. En die zelfacceptatie is wat mij 
betreft een essentiële Nietzscheaanse 
overwinning. Het kost blijkbaar nogal 

wat moeite voor een ‘millennial’ – 
John Kaag is geboren in 1979, net 
voor de start van de millennialgenera-
tie – om te accepteren dat je een       
gemiddeld mens bent, in de midden-
klasse, met een mooi gezin, een prima 
carrière, en dus, in de specifieke Nietz-
scheaanse zin, een schaap.

Conclusie
De Nietzscheaanse worsteling die het 
boek doortrekt is precies wat het zijn 
spanning en relevantie geeft. Kaag 
slaagt erin, zoals Nietzsche voorschreef, 
om zijn eigen persoonlijke geschiedenis 
en die van zijn familie ‘in zich te trekken 
en te transformeren tot bloed’. Met an-
dere woorden: door volledig eigenaar-
schap te nemen van wie je bent en waar 
je vandaan komt, kun je dat omzetten in 
iets moois, iets dat levensbloed in zich 
draagt. En het resultaat is er dan ook 
naar. Met Nietzsche de bergen in is een 
aanrader met een rijke, maar tegelijker-
tijd tragische dimensie.

Met Nietzsche de bergen in, John Kaag. 
Utrecht: Ten Have, 2019.
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DE REVOLUTIE VAN DE KWETSBAREN

In de serie ‘Nieuw Licht’ volgen 
de interessante essays elkaar in 
hoog tempo op. Thijs Lijster 
heeft zich gebogen over Het com-
munistisch manifest.

Tekst: Rogier van der Wal

Revolutie?
Thijs Lijster maakte naam met de 
mooie essays over cultuur in een onover-
zichtelijke wereld die hij in 2016 publi-
ceerde onder de titel De grote vlucht in-
waarts. Nu is hem gevraagd het thema 
arbeid en arbeiders in de 21e eeuw eens 
onder de loep te nemen en daar een 
pamflet over te schrijven, met een lang 
tekstfragment van Marx en Engels als 
vertrekpunt. De klassieke vuist voorop 
het omslag roept verwachtingen op van 
verzet en revolutie, maar hadden we 
niet geconstateerd dat het marxisme 

voorgoed had afgedaan nu het kapitalis-
me van zijn scherpste randjes is ont-
daan en zo goed als alomtegenwoordig 
is geworden? Toch geven Coen Simon 
en Frank Meester in hun vooraf gefor-
muleerde vraag al aan dat de ongelijk-
heid tussen arm en rijk zeker niet min-
der is geworden, en dat internet en      
social media het praktisch en logistiek 
gezien ook veel gemakkelijker hebben 
gemaakt om verzet te organiseren en te 
orkestreren. Waarom zet De Revolutie 
dan toch nog niet door?
 Lijster begint zijn antwoord met de 
kwestie van de klassenmaatschappij: is 
die verdwenen, of is dat te optimistisch 
gedacht? Is er eigenlijk nog wel klassen-
strijd, en zo ja, hoe ziet die er dan uit? 
Door zijn verhaal heen vlecht Lijster het 
verhaal van zijn opa, een intelligente 
jongeman die op zijn veertiende z’n 
school moest afbreken om te gaan wer-

ken, in die tijd (begin 20e eeuw) heel ge-
woon. Opa werd arbeider en socialist, 
waardoor hij brak met zijn gereformeer-
de milieu. Na bijna vijftig dienstjaren 
mocht Arend Lijster uitrusten in de 
WAO, overigens tegen zijn zin, want hij 
had nog best even willen doorwerken.

Van proletariaat naar precariaat
Hoe anders is de situatie tegenwoordig. 
Arbeid heet nu human capital, we moe-
ten investeren in onszelf en een leven 
lang leren, meegaan in de algehele eco-
nomisering van het leven waar Michel 
Foucault al de vinger bij heeft gelegd. 
Tegelijkertijd is steeds meer arbeid niet 
meer productgericht, maar immaterieel, 
in projecten en diensten. Zoals Lijster 
schrijft: ‘Vroeger was het verboden om 
te kletsen tijdens het werk; tegenwoor-
dig is kletsen ons werk.’ Voeg daarbij de 
adoratie voor creativiteit en de ‘creatie-



ve klasse’ en de druk waaronder het on-
derwijs staat: we willen een kenniseco-
nomie zijn, maar onder de docenten 
groeit onvrede en de werkdrukproble-
men zijn nog lang niet opgelost. Aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt kennen 
we nu een ‘precariaat’ in plaats van een 
proletariaat: mensen met een of meer 

slechtbetaalde flexbanen die er nauwe-
lijks van kunnen rondkomen en de tijde-
lijke contracten nooit voorbijkomen. On-
zekerheid is daar troef, zoals een tijdje 
terug ook door de WRR al eens is gecon-
stateerd, en verworvenheden aan rech-
ten en voorzieningen zijn de afgelopen 
decennia stukje bij beetje afgebroken.
 En dan zijn er ook nog de invloe-
den van feminisering en robotisering. 
Tijd voor een nieuwe klassenstrijd? 
Maar wie zouden zich vandaag de dag 
dan moeten verenigen? Is het begrip 
‘proletariaat’ nog bruikbaar? Lijster 
stelt dat het allereerst nodig is om 
nieuw klassenbewustzijn te smeden – 
waar zitten de gemeenschappelijke pro-
blemen en tegen wie kan men in op-
stand komen? Hij signaleert dat films 
ons daarbij kunnen helpen, in Holly-
wood is het thema klassenstrijd momen-
teel erg populair. En denk ook aan de 
films van Ken Loach: I, Daniel Blake en 
Sorry We Missed You. 

Kwetsbaren aller landen, verenigt u!
Lijster roept ons op om ons te vereni-
gen, tegen de dominante neoliberale en 

populistische stromingen in, en ervoor 
te strijden om weer collectief zeggen-
schap te krijgen over de hedendaagse 
productiemiddelen: kennis, informatie, 
sociale relaties, cultuur en creativiteit. 
Maar bijvoorbeeld ook op te komen 
voor zaken als een progressieve belas-
tingheffing, een basisinkomen en gratis 
onderwijs. En voor woonzekerheid en 
een betekenisvol leven. Lijster bepleit 
wat hij ‘transversale actie’ noemt, een 
alliantie van verschillende belangengroe-
pen (in Nederland nog vooral sectoraal 
zoals de boeren, de bouw en het onder-
wijs, maar in Frankrijk al meer gebun-
deld met de ‘gele hesjes’) en internatio-
nale solidariteit. Vandaar ook zijn        
oproep aan het slot: ‘Kwetsbaren aller 
landen, verenigt u!’ Een waardige afslui-
ting voor dit boeiende pamflet. Er hangt 
onmiskenbaar iets in de lucht. Nu nog 
zien of dit tot revolutie gaat leiden…

Verenigt u! Arbeid in de 21ste eeuw, Thijs 
Lijster. Deel 20 in de serie Nieuw Licht, 
onder redactie van Coen Simon en Frank 
Meester, Amsterdam: Prometheus, 2019.
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BEGIN MET VERTROUWEN

Rutger Bregman begint zijn boek 
De meeste mensen deugen met de 
aankondiging dat de lezer hierin 
gaat kennismaken met ‘een radi-
caal idee’. Wat dit radicale idee is? 
Hij pleit voor een positief mens-
beeld en voor meer vertrouwen in 
de medemens. Maar is dit werke-
lijk een radicaal idee? 

Tekst: Zoë Spaaij

Het gevaar van een negatief 
mensbeeld
Bregman begint zijn boek met de obser-
vatie dat we er tegenwoordig ten onrech-
te van uitgaan dat de meeste mensen 
niet deugen, oftewel dat de meeste men-
sen slecht zijn. Volgens Bregman is dit 
negatieve mensbeeld gestoeld op on-
juist bewijsmateriaal en onjuiste aanna-

mes. Bregman laat door voorbeelden 
zien dat de meeste mensen vaak juist 
niet alleen aan zichzelf denken, maar 
empathisch zijn voor hun medemens en 
dus ‘deugen’. Deugen staat voor Breg-
man gelijk aan vriendelijkheid. Met zijn 
pleidooi tracht hij een alternatief te ge-
ven voor een negatief mensbeeld dat vol-
gens hem de samenleving domineert.
 Een algemeen gedeeld negatief 
mensbeeld heeft allerlei consequenties 
voor onze samenleving. Zo zijn niet al-
leen de burgers wantrouwender tegen-
over elkaar, ook wantrouwt de staat zijn 
burgers. Een voorbeeld hiervan zijn alle 
administratieve regels rondom uitkerin-
gen. Men gaat ervan uit dat mensen mis-
bruik maken van het sociale vangnet. 
Dit wantrouwen tegenover elkaar werkt 
misbruik juist in de hand, waardoor een 
neerwaartse spiraal ontstaat. Bregman 

analyseert scherp dat verwachtingen 
vaak de realiteit beïnvloeden. Wanneer 
ik van iemand verwacht dat hij zich 
slecht zal gedragen, zal ik dat uitstralen 
en zal dit er eerder toe leiden dat men-
sen zich slecht gaan gedragen. Bregman 
betoogt dat het beter is om ervan uit te 
gaan dat de meeste mensen deugen. 
Wanneer wij hiervan uitgaan, gaan de 
meeste mensen zich ook deugdzamer ge-
dragen. Bregmans radicale idee is een 
pleidooi voor een positiever mensbeeld, 
voor meer vertrouwen in de medemens. 

Niet slecht maar bedorven
Een argument tegen dit radicale idee 
is natuurlijk dat er ook mensen be-
staan die aantoonbaar wandaden ple-
gen. Bregman zoekt de oorzaak van de-
ze verschrikkelijke daden niet in de 
menselijke natuur. Daarmee sluit hij 



zich aan bij denkers als Hannah 
Arendt, die een nazi als Eichmann 
niet direct een monster vond. Volgens 
Bregman is niet de mens slecht, maar 
is het de samenleving die de mens 
heeft ‘bedorven’. Mensen gingen name-
lijk samenleven en creëerden het idee 
van ‘bezit’. Door bezit ging men ook 
vechten voor dit bezit en ontstonden 
er oorlogen. Een kritiek op bezit en de 
werking van bezit is interessant in het 
licht van deze tijd, waarin bezit en het 
hebben van bezit de boventoon voert. 
Bezit gaat namelijk niet alleen over 
het bezitten van goederen, maar ook 
over het bezitten van land. Met de 
vluchtelingencrisis tegenwoordig en 
het tegenhouden van vluchtelingen 
aan de grens kan men zich inderdaad 
afvragen of het bezitten van land niet 
meer kwaad doet dan goed. 
 Bregman wijst niet alleen het heb-
ben van bezit aan als de boosdoener, 
maar ook de corrumperende werking 
van macht. Volgens hem zijn inderdaad 
de meeste mensen niet slecht, maar zo-
dra mensen macht krijgen, kunnen zij 
zich slecht gaan gedragen. Door de cor-

rumperende werking van macht zijn 
mensen dus in staat tot slechte dingen, 
zoals het voeren van oorlog.
 Bregmans argument voor de cor-
rumperende kracht van macht is in deze 
tijd relevant. Want als macht corrum-
peert, moeten we dan niet oppassen 

voor mensen die al te graag macht wil-
len? Zou het misschien goed zijn om 
voortaan diegenen de macht te geven 
die hier niet voor willen vechten? En 
moeten wij dus politici uitdagen om in 
plaats van te strijden voor macht, zich 
verantwoordelijker op te stellen?
 Door de mens niet als intrinsiek 
slecht te beschouwen, geeft Bregman 
mensen een stuk verantwoordelijkheid 
terug dat hen door een negatief mens-
beeld is afgepakt.

Bregmans ‘bewijzen’
Ondanks alle mooie ideeën die Breg-
man vertelt, heb ik ook een paar dingen 
op te merken over De meeste mensen 
deugen. Ten eerste is er Bregmans 
drang om zijn stelling wetenschappelijk 
te bewijzen door middel van anekdotes 
en samenvattingen van sociologisch en 
psychologisch onderzoek. Alle onderzoe-
ken die hebben getracht te bewijzen dat 
de mens intrinsiek slecht is, haalt hij on-
deruit. Daarbij is het prijzenswaardig 
dat hij het veel aangehaalde Milgram 
experiment van zijn voetstuk haalt, 
maar nieuw en radicaal is dit niet. 



Bregmans bewijsdrang, zijn constante 
poging om zijn stelling dat de meeste 
mensen deugen te onderbouwen met 
wetenschappelijk onderzoek, wijst 
naar een tendens binnen de sociale we-
tenschappen, namelijk die van het ‘we-
tenschappelijk’ maken van een betoog. 
Een betoog wordt veelal pas als goed 
gezien als het met statistiek onder-
bouwd is en Bregman gaat mee met de-
ze trend. Dit vind ik jammer, want 
zijn kernboodschap – koester vertrou-
wen in plaats van wantrouwen – 
sneeuwt onder in alle statistiek. Het 
zijn niet de onderzoeken die hij aan-
haalt en de bewijzen die mij duidelijk 
maken waarom het belangrijk is om 
aan te nemen dat de meeste mensen 
deugen, maar zijn analyse dat een posi-
tief mensbeeld leidt tot een betere sa-
menleving. Tegenwoordig zie je in het 
publieke debat veel argumenten die 
zijn gebaseerd op een negatief mens-
beeld, of het nou gaat om straffen,    
uitkeringen of subsidies. Zijn voorbeel-
den van bedrijven en instanties die uit-
gaan van een positief mensbeeld zijn 
in tegenstelling tot de aangehaalde 

psychologische onderzoeken verhelde-
rend. Niet omdat ze ‘wetenschappelijk 
bewijs’ zijn voor een positief mens-
beeld, maar omdat zij laten zien dat 
het ook anders kan. 

Stel dat de meeste mensen aardig zijn
Er is nog iets wat ik minder overtui-
gend vind aan Bregmans betoog. Zijn 
stelling dat hij met dit boek een radi-
caal idee en een nieuw realisme oppert, 
vind ik te stellig. Ten eerste denk ik dat 
Bregman onjuist veronderstelt dat de 
meeste mensen denken dat mensen 
niet deugen. Ik ken genoeg mensen die 
er niet van zijn overtuigd dat de meeste 
mensen niet deugen. Nu is dit statis-
tisch niet representatief, maar ik vraag 
mij toch af of Bregman daadwerkelijk 
zo tegen het mensbeeld van anderen in-
gaat. Is het niet zo dat vooral een klein 
groepje opiniemakers dit negatieve 
mensbeeld aanhangt, terwijl het over-
grote deel van de samenleving juist een 
positief mensbeeld heeft? 
 Daarnaast vraag ik mij af wat 
Bregman precies bedoelt met ‘deu-
gen’. Misschien had hij zijn boek beter 

‘Waarom de meeste mensen aardig 
zijn’ kunnen noemen. Deugen impli-
ceert een soort intrinsieke goedheid, 
die verder gaat dan enkel empathie to-
nen voor onze medemensen. Breg-
mans definitie van deugen beperkt 
zich tot hoe de mens functioneert bin-
nen de samenleving. 
 Toch vind ik vooral Bregmans plei-
dooi voor meer vriendelijkheid en min-
der wantrouwen tegenover onze mede-
mensen hoopvol en in ieder geval een 
goed vertrekpunt. Het negatieve mens-
beeld dat Bregman bestrijdt in zijn 
boek heeft namelijk flink wat conse-
quenties voor ons samenleven met el-
kaar en daarom is zijn boek voor iedere 
politicus of beleidsmaker een aanrader.
 Laten wij in navolging van Breg-
man vooral proberen meer vertrou-
wen te hebben in elkaar om te zien 
wat er dan gebeurt.

De meeste mensen deugen, 
Rutger Bregman. Amsterdam: De Cor-
respondent, 2019. 
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TUSSEN MOED EN MOEDELOOSHEID

‘We leven in historische tijden.’ 
De huidige samenleving wordt ge-
teisterd door onrust, angst, ver-
andering, meningsverschillen en 
bovenal: onwetendheid. Het coro-
navirus kan gezien worden als 
‘nationale karaktertest’. De uit-
komst van die test? Matig. ‘We ba-
lanceren ergens tussen moed en 
moedeloosheid.’ 

Tekst: Andrea Reuvers

Een ware ideeënorgie 
In zijn zojuist verschenen boek De coro-
nastorm analyseert René ten Bos, voor-
malig Denker des Vaderlands en hoog-
leraar Filosofie aan de Radboud Univer-
siteit, de ‘ideeënorgie’ die als gevolg 
van de huidige pandemie zowel onder 
‘het gewone volk’ als onder filosofen 
losbarstte. Er wordt van alles geroe-

pen, over het virus en over de ziekte 
COVID-19 die het virus veroorzaakt. 
Een lappendeken aan meningen. Ieder-
een komt langs, en doet zijn woordje: 
radicalen, gematigden, onverschilligen 
en complottheoristen. Politici, deskun-
digen, filosofen en de gewone man. Ie-
dereen vindt iets, iedereen voelt iets, 
maar niemand weet precies wat. 

Causaal simplisme
Ten Bos reageert ook, en misschien wel 
voornamelijk, op het huidige politieke 
discours, dat wordt getypeerd door oor-
logstaal en causaal simplisme. Het virus 
wordt beschouwd als de grote killer die 
mensen doodt. De ‘helden aan het front’ 
(oftewel de artsen en verpleegkundigen) 
doen er alles aan om het aantal ‘slachtof-
fers’ te beperken. Het vermoeden is dat 
mensen uiteindelijk sterven aan een 
overreactie van het eigen immuunsys-

teem op het virus. De COVID-patiënten 
vallen dus als het ware zichzelf aan. Ster-
ven wij dan aan het virus, of sterven we 
ermee? Politici zijn geneigd enkel het 
eerste te denken, stelt Ten Bos. Waar is 
hun gevoel voor multicausaliteit?
 De oorlogstaal – die doorsijpelt in 
alle spleten van de samenleving – beoor-
deelt Ten Bos als een halfslachtige ma-
nier om de moed erin te houden. Tij-
dens de persconferentie van 21 april 
2020 ziet onze minister-president Mark 
Rutte zichzelf voor duivelse dilemma’s 
staan. Maar deze laten hem niet twijfe-
len over zijn volgende uitspraak: ‘Eerst 
de volksgezondheid, en dan de rest.’ We 
kunnen er heel filosofisch over doen, 
stelt Rutte, maar als we ons niet aan de 
boodschap van de anderhalvemetersa-
menleving houden, zal het virus blijven 
overspringen. Ten Bos interpreteert de 
woorden van de minister-president als 



een oproep om te stoppen met filosofe-
ren. ‘Toen hij dat zei,’ schrijft Ten Bos, 
‘dacht ik meteen dat we dat beter níét 
konden doen. Dit boek is een directe re-
actie op Ruttes stupide opmerking.’
 De vraag die hieruit voortkomt is 
wat we moeten denken over Ten Bos’ in-
terpretatie van Ruttes betoog. Rutte zegt 
niet letterlijk dat we moeten stoppen met 
filosoferen, hij zegt enkel dat filosofisch 
doen een virus niet tegenhoudt, en dat 
lijkt me moeilijk te ontkennen. 

Een klein, filosofisch corona-alfabet
Met z’n allen zijn we ‘coronagetuigen’, on-
dergedompeld in een crisis waarvan we 
de gevolgen nog niet goed kunnen over-
zien. ‘De crisis is als een vloeibare legpuz-
zel waarvan de stukjes geen duidelijke 
contouren en beeltenissen hebben,’ 
schrijft Ten Bos. ‘Toch moeten we iets bij 
en in elkaar zien te leggen, en een woor-
denboek is mogelijk een begin.’
 De coronastorm is daarom opge-
zet als ‘klein filosofisch corona-alfabet’, 
zoals Ten Bos het noemt. Hiermee 

treedt hij in de voetsporen van de Fran-
se filosoof Voltaire, die in de 18e eeuw 
zi jn Dictionnaire philosophique 
schreef, een filosofisch woordenboek 
waarmee hij wilde amuseren, een beet-
je ergeren, maar vooral houvast wilde 
bieden. Ten Bos’ doel is soortgelijk:

‘Voor mij is dit coronawoordenboek door 
zijn alfabetische structuur een soort ge-
reedschapskist die me in staat moet stel-
len me enigszins te verhouden tot de veel-
koppige dimensie van de crisis.’

Met humor en een vlotte pen defini-
eert Ten Bos een redelijk willekeurig 
lijstje woorden, beginnend bij de A 
van ‘Angst’, via de L van ‘Lepra’ en de 
R van ‘Rommel’, tot aan de Z van 
‘Zoönose’. Knap genoeg levert de ver-
zameling een holistische beschrijving 
van de coronacrisis op.
 Ten Bos hoopt de lezer aan te spo-
ren om zelf verder voort te bouwen op 
zijn gedachten. Reacties zijn van harte 
welkom, schrijft hij. Maar de reacties 
moeten wel voldoen aan wat hij zelf 

Ten Bos hoopt de lezer aan te sporen om zelf  
verder voort te bouwen op zijn gedachten



noemt ‘bepaalde wetenschappelijke en 
filosofische eisen’. Wat die eisen pre-
cies zijn bespreekt hij vervolgens niet. 
Of ik eigenlijk wel mag reageren, weet 
ik dus niet. Als uitgesproken scepticus 
legt Ten Bos de wetenschap verderop 
in het boek juist weer onder de loep en 
concludeert: ‘Wetenschap is mensen-
werk en niet een of andere zuivere en 
transcendente exercitie.’ 
 Toch begrijp ik ergens het willen 
uitsluiten van ‘klinkklare idiotie’, om 
ongenuanceerdheid, tunnelvisie en 
het eerder genoemde causaal simplis-
me te mijden. In de coronadebatten 
leveren, net als in de filosofie, enkel 
de goed onderbouwde argumenten 
een vruchtbare discussie op. 

Gezondheid als hoogste waarde
In de coronadiscussie, op welke ma-
nier deze ook wordt gevoerd, zijn de 
meesten het eens over één ding: ge-
zondheid is de hoogste waarde. Fysie-
ke gezondheid, welteverstaan. Hoe 
kunnen we dit duiden?

 Volgens Ten Bos werkt het als 
volgt: De V (‘Volksgezondheid’) in 
‘RIVM’ wordt veel belangrijker geacht 
dan de M (‘Milieu’), omdat de gevaren 
die inherent zijn aan de V concreter en 
tastbaarder zijn dan die aan de M. Maat-
regelen die de V betreffen leiden tot snel-
le resultaten, die ‘oplossingen’ worden 
genoemd (denk aan de ‘anderhalveme-
teroplossing’). Wanneer het meer ab-
stracte, de M, echter niet (voldoende) in 
beschouwing wordt genomen, dan gaan 
we nooit écht iets kunnen veranderen 
aan de V en is de kans groot dat er na 
dit virus nog vele andere virussen vol-
gen. We moeten in plaats van curatief, 
preventief gaan handelen.
 Maar, zoals gezegd, we willen 
grip en houvast. En een meer sciëntis-
tische benadering van het lichaam en 
het virus geeft meer grip dan een alom-
vattende benadering. Om die reden 
lijkt de constructivist (die stelt dat de 
levensstijl en omgeving een rol spelen 
bij het bepalen van iemands gezond-
heid) in deze crisistijden het onderspit 

te delven: de gezondheidszorg glijdt 
richting naturalisme. Binnen deze vi-
sie dient gezondheid puur descriptief 
benaderd te worden, ‘op basis van be-
paalde wetenschappelijk geaccepteer-



de ideeën over biologische functies’. 
De nadruk ligt dus op de V, en sterker 
nog: op het fysieke aspect van de V. 
(Ik herhaal: ‘Eerst de volksgezond-
heid, en dan de rest.’)
 Grappig genoeg – maar evengoed 
schrijnend – wordt deze fysieke gezond-
heid van de samenleving nagestreefd 
door afstand van elkaar te houden, wat 
dan juist weer erg ongezond is. De huid 
is namelijk ons belangrijkste orgaan, 
ons ‘identiteitsmembraan’, en heeft aan-
raking nodig om ons welzijn te garande-
ren. In het hoofdstuk ‘Intimiteit’ legt 
Ten Bos uit hoe de anderhalvemetersa-
menleving, die getypeerd wordt door 
respect (iets dat afstand als mogelijk-
heidsvoorwaarde heeft), deze belangrij-
ke functie van de huid ondermijnt.

De luxe van de filosoof
‘Deskundigen’ definieert Ten Bos als 
‘mensen die het ook niet weten, maar 
die hun uiterste best doen dit te verdoe-
zelen’. Moeiteloos springen ze van het 

ene weten over op het andere, zolang 
er maar een methodologische verant-
woording aan te pas komt.
 De luxe van de filosoof is dat hij of 
zij het net zo goed niet weet, maar dit in 
geen geval hoeft te verdoezelen. De den-
ker hoeft niet met waarheden of oplos-
singen te komen, maar hoeft enkel van-
af een afstandje (zeg 1,5 meter) te        
beschouwen en te reflecteren. Pas wan-
neer we terugstappen en op metaniveau 
naar de crisis kijken, zien we dat we niet 
enkel te maken hebben met een virus, 
maar met een heleboel crises die samen 
met het virus in gang worden gezet.
 Ten Bos verhoudt zich tot deze cri-
ses ten eerste door te nuanceren. Waar 
nu zekerheden en waarheden worden ver-
kondigd, zet hij waarschijnlijkheden in 
de plaats. In die zin is De coronastorm 
een boek tegen radicalisme en hysterie in 
de samenleving. Dat is goed, denk ik, 
want met paniek schieten we niets op.
 Toch poneert Ten Bos als zelfbe-
noemde scepticus redelijk wat stellige 

argumenten. Zo stelt hij bijvoorbeeld 
dat er een diffuus soort fascisme heerst 
– hij noemt het ‘coronafascisme’ – dat 
‘parasiteert op angsten die we allemaal 
hebben’. Een behoorlijke uitspraak, die 
hij met opmerkingen als de volgende 
weer aan het wankelen brengt: ‘Ieder-
een die beweert dat hij of zij weet hoe 
het zit, moeten we de rug toekeren.’ 
Want ‘zekerheid en waarheid zijn in co-
ronatijden niet subtiel genoeg’.
 Het dubbelzinnige in de manier 
waarop Ten Bos zich tot de crisis ver-
houdt, is wellicht het gevolg van zijn 
wens om, net als Voltaire, met zijn werk 
te ergeren. Te prikken. ‘Een filosoof 
dient te parasiteren,’ stelt Ten Bos, ‘en 
niet te genezen.’ Hij is daar, naar mijn 
idee, uitstekend in geslaagd.

De coronastorm. Hoe een virus ons ver-
stand wegvaagde, René ten Bos. Am-
sterdam: Boom, 2020.
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PERSOON ZIJN IN HET DIGITALE TIJDPERK  
EEN INTERVIEW MET MONICA MEĲSING
Monica Meijsings boek Waar was ik toen 
ik er niet was werd gepubliceerd in 2018. 
Het begint met een anekdote die erg her-
kenbaar zal zijn voor degenen die bekend 
zijn met Meijsings droge humor. Als ze 
wakker wordt na een operatie, vertelt een 
verpleegkundige haar dat het een bloedi-
ge zaak was die een andere verpleegkundi-
ge spontaan liet flauwvallen, waarop 
Meijsing antwoordt: ‘Blij dat ik er niet bij 
was, dan.’ Ze ontleedt vervolgens deze 
grap, waarbij ze uitlegt dat ‘Ik was er niet 
bij’ tegelijkertijd best juist en vreemd 
klinkt. Zo gooit ze de lezer meteen diep in 
een filosofische discussie. Hoe moeten we 
de uitspraak begrijpen dat er een ‘zwart 
gat’ is in mijn bewustzijn als ik onder nar-
cose ben? Kunnen we die uitspraak ophel-
deren? Immers was ik niet bewust tijdens 
de narcose maar ik was me er wel van be-
wust dat ik onder narcose ging en meteen 
daarna wakker werd. Om het spreken 
over een zwart gat in mijn bewustzijn te 

kunnen plaatsen moeten we de bewering 
kunnen verklaren dat er een ‘ik’ was toen 
ik onder narcose was, toen er geen bewust-
zijn was, en toen er geen eerste persoon 
perspectief was. De uitspraak dat ik er on-
der narcose niet was, lijkt waar vanuit een 
eerste persoon perspectief, maar is 
vreemd vanuit het zogenaamde derde per-
soon perspectief, het perspectief dat ie-
mand van buitenaf bekijkt en zo duidelijk 
opmerkt dat de persoon niet verdwijnt, 
zelfs wanneer ze onder narcose is. 

Interview: 
Alfred Archer, Maureen Sie & Na-
than Wildman

Om de vraag te beantwoorden waar ik 
was tijdens de narcose moeten we volgens 
Meijsing de vraag beantwoorden wat ik 
ben: een lichaam, een perspectief op de 
wereld, of een bewustzijn? Als we die vra-
gen hebben beantwoord, moeten we na-

denken over de voorwaarden waaronder 
ik blijf bestaan en over hoe we moeten 
denken over waar we zijn en of we zijn 
tijdens een narcose. Haar antwoord 
neemt ons mee door filosofische discus-
sies over wat bewustzijn, een persoon 
zijn, en het concept van ‘een zelf’ met el-
kaar te maken hebben, hoe al deze onder-
werpen precies relateren aan ons bestaan 
als lichamelijke wezens, hoe we moeten 
denken over de bestaansvoorwaarden van 
personen, hoe onze natuur als personen 
zich verhoudt tot onze natuur als beli-
chaamde en handelende mensen en hoe 
menselijk bewustzijn ontstaat.
 Waar was ik toen ik er niet was is 
een aanrader voor iedereen die Neder-
lands spreekt en we hopen dat het bin-
nenkort naar het Engels wordt vertaald 
voor wie dit niet kan. Niet alleen neemt 
het je mee door de filosofische discussies 
over dit onderwerp en illustreert het die 
discussies daarbij levendig met veel inte-
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ressante casestudies uit de neurologie, 
neurowetenschap en psychologie, het ver-
woordt ook Meijsing eigen perspectief 
daarop. Het is dit perspectief – waarvan 
ze de basis zelf zal presenteren – dat ons 
deed afvragen wat haar gedachten zijn 
over sommige problemen die door het 
internet, virtual reality, sociale media en 
kunstmatige intelligente zijn ontstaan 
met betrekking tot onze zelfperceptie en 
ideeën over het zijn van een persoon. We 
besloten het  haar te vragen. Van het in-
terview vind je hieronder het begin.

Introductie
AA & MS: Voor we beginnen, wat gewel-
dig dat je bereid bent om dit te doen! 
We hebben erg uitgekeken naar dit inter-
view met jou over het onderwerp ‘per-
soonlijkheid in het digitale tijdperk’. 
Zou je ons, om te beginnen, iets meer 
kunnen vertellen over je kijk op perso-
nen en persoonlijkheid? 
 MM: Graag gedaan! Dat is geheel 
wederzijds, ik bespreek deze onderwer-
pen graag met jullie.
 Mijn positie houdt in dat je onder-
scheid moet maken tussen twee verschil-

lende vragen: de eerste vraag is wat 
voor soort wezens wij als mensen zijn. 
De tweede vraag is wat een persoon is. 
Die eerste vraag is een metafysische, en 
vraagt om een metafysisch antwoord. 
Wat ik probeer te doen is een soort be-
schrijvende metafysica. In een noten-
dop houdt dat in dat ik pleit tegen zowel 
lichaam-geest dualisme als fysicalisme 
en voor een dubbel-aspecttheorie of neu-
traal monistische metafysica voor de 
mens. Maar – en dit is controversiëler – 
de tweede vraag is helemaal niet metafy-
sisch. Ik ga in tegen het idee dat er iets 
is als een metafysisch echt-bestaande 
categorie van personen die losstaat van 
de categorie van mensen of menselijke 
organismen. In plaats daarvan kies ik 
voor een relationeel en compleet 
mensafhankelijk begrip van wat een per-
soon is. De praktijk waarbij we sommi-
ge wezens in onze al bestaande samenle-
ving van personen toelaten, gaat vooraf 
aan een kenschetsing van wat een per-
soon is. Dat houdt in dat elke uitleg van 
wat een persoon is, deze praktijk volgt 
en zo met de tijd of cultuur verandert, 
zoals alle praktijken dat doen.

Ik vind dit zelf een enge positie, omdat er 
op deze manier niets is dat deze praktij-
ken een gegronde basis geeft, en dat lijkt 
een diepgaand relativisme te impliceren 
over wat persoon zijn is. Echter, ik wil ook 
graag geloven dat er manieren zijn voor 
het toelaten van personen die we norma-
tief kunnen evalueren: dat we ongelijk 
kunnen hebben in sommige praktijken en 
ernaar zouden moeten streven om de juis-
te praktijken te hebben. Dat bindt me aan 
een soort moreel realisme, en ik weet dat 
dat een positie vol moeilijkheden is. 
Maar, zoals Maureen me eens vertelde, ik 
ben niet verplicht om alle filosofische pro-
blemen op te lossen. (Pfieuw!)
 Dus ja, ik geloof dat er geen gegron-
de basis is voor het begrip persoon zijn, 
en dat het daarmee aan ons, de samenle-
ving van personen, is om mededingers 
naar persoon zijn juist te behandelen.

Verder lezen? Klik hier voor de rest 
van het interview (in het Engels). Deze 
vertaling van het begin van het inter-
view is gemaakt door Maaike Rijntjes. 
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Is het brein met de computer te vere-
nigen? Is het proces van een compu-
ter te vergelijken met de menselijke 
geest? Markus Gabriel vindt van 
niet. Volgens hem zal kunstmatige 
intelligentie ons niet kunnen vervan-
gen, en we zullen ook nooit erin op-
gaan. Wat zijn de grenzen van de di-
gitale revolutie, en wat betekent het 
om mens te zijn te midden van tech-
nologische ontwikkeling? Markus 
Gabriel biedt een neo-existentialis-
tisch argument dat de mens als so-
ciaal wezen serieus neemt. Hij 
spreekt erover tijdens de 9e Frederik 
van Eedenlezing, met een inleiding 
van Arthur Veenstra.

Prof. Markus Gabriel is hoogle-
raar filosofie aan de Universiteit van 

Bonn. Hij beheerst tien talen, werd 
op 29-jarige leeftijd de jongste hoog-
leraar van Duitsland en bedacht een 
nieuwe filosofische stroming: het 
nieuwe realisme. In 2014 brak hij 
door met zijn boek Waarom de we-
reld niet bestaat, dat hij opvolgde 
met Waarom we vrij zijn als we 
denken en De zin van denken.

Gabriel bedacht een nieuwe filoso-
fische stroming: het nieuwe realis-
me. Hij betoogt dat alles wat denk-
baar is bestaat – dus ook een-
hoorns, want die bestaan in sprook-
jes – maar de wereld niet. De we-
reld is namelijk alomvattend en 
heeft dus geen grotere context. Om 
te bestaan heeft iets een context 
nodig, dus de wereld bestaat niet. 

Daaruit volgt dat het onmogelijk is 
om de wereld in één sluitende for-
mule te vatten. De theory of every-
thing is een illusie.

Hoe bestaande zaken zich aan ons 
voordoen, hangt af van ons per-
spectief. Waarnemingen en gedach-
ten zijn, volgens Gabriel, ook be-
staande dingen. Vandaar dat hij 
zijn filosofie ‘het nieuwe realisme’ 
noemt. In zijn boek Waarom we 
vrij zijn als we denken (2016) be-
toogt hij dat gedachten niet te re-
duceren zijn tot biologische of neu-
rologische processen, wat betekent 
dat we vrij zijn als we denken.

Klik hier voor meer informatie

Advertentie

9e Frederik van Eedenlezing: prof. Markus Gabriel
HOW TO BE HUMAN IN A DIGITAL AGE
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WORD JE VAN LEZEN EEN BETER MENS?
In Wat de lezer leert onderzoekt 
filosofe en schrijfster Leen Verhey-
en wat filosofen over het nut van 
literatuur te zeggen hebben. Word 
je van lezen een beter mens? 

Tekst: Merel Aalders

Nuttig
De vraag naar het nut van literatuur 
wordt doorgaans op twee manieren be-
antwoord. Ten eerste kan er gezegd wor-
den dat literatuur helemaal geen nut 
hoeft te hebben, of in ieder geval geen ex-
tern nut. L’art pour l’art. Aan de andere 
kant bestaat er het idee dat literatuur wel 
degelijk nut moet hebben, bijvoorbeeld 
voor de maatschappij, zodat ze geënga-
geerd is. Aristoteles is een van de eersten 
die constateerde dat een theaterstuk posi-
tieve effecten moest hebben: het moest 
zuiverend zijn voor de emoties, catharsis 
opwekken. Maar later vonden schrijvers 
als Oscar Wilde weer dat men moest op-

houden dingen buiten de tekst te zoeken. 
Alsof literatuur enkel een middel zou 
zijn, en niet een doel op zich.
 Voorzichtig mengt ook de Vlaamse 
Leen Verheyen zich in de discussie. Daar-
bij wil ze vooral stilstaan bij de esthetische 
waarde van literatuur. Voor bepleiters 
van literaire autonomie is esthetiek het uit-
gangspunt: dat literatuur mooi is, is be-
langrijker dan dat ze nuttig is. Maar ook 
degenen die wél vinden dat lezen nut zou 
moeten hebben, en dus dat literatuur ethi-
sche gevolgen heeft, hebben esthetiek no-
dig, betoogt Verheyen. Ethiek en esthetiek 
sluiten elkaar niet uit. De esthetische 
waarde van een roman zorgt er namelijk 
júist voor dat je er iets van kunt leren. 

Verbeelding
Volgens Verheyen moeten we ons eerst 
het volgende afvragen: ‘Wat voor een 
soort kennis levert het lezen van een 
boek op?’ Bij het begrip ‘kennis’ denk je 
al snel aan natuurwetenschappelijke za-

ken als objectief verkregen data en con-
troleerbare wetten. Maar daarmee kom 
je, als je over de ethiek van literatuur 
wil praten, niet erg ver. Het wetenschap-
pelijke concept van waarheid gaat om 
ware proposities, zoals ‘de kat zit op de 
mat’. Om te weten of dat waar is hoef je 
alleen maar waar te nemen. Maar verge-
lijk dat eens met een zin als: ‘gelukkige 
gezinnen lijken allemaal op elkaar, 
maar een ongelukkig gezin is altijd onge-
lukkig op zijn eigen manier’, een zin die 
een beroep doet op de menselijke condi-
tie. Hoe test je of die waar is?
 Eigenlijk verlangt literatuur een 
nieuwe definitie van kennis, die voorbij 
ware proposities gaat. Dan kunnen we 
zeggen dat literatuur naar waarheid 
leidt. Dat kan op verschillende manie-
ren. Verheyen bespreekt kort de filosofe 
Martha Nussbaum en haar idee van nar-
ratieve verbeelding: door te lezen kun 
je je inleven in anderen. Het maakt je 
meer empathisch, en het zorgt ervoor 



dat je je perspectief op jezelf en op de 
wereld steeds weer bij kunt schaven. Op 
dezelfde manier verrijkt literatuur je 
conceptuele kader: je krijgt steeds nieu-
we perspectieven aangereikt op bijvoor-
beeld liefde, vriendschap of vrijheid.
 Maar of en hoe dit precies gebeurt, 
ligt toch aan de lezer zelf. Iemand kan 
een verhaal ook zelfbevestigend inter-
preteren. Waarschijnlijk doen we dat al-
lemaal tot op zekere hoogte. Je hebt dan 
alleen maar oog voor wat je toch al ver-
moedde, en je leeservaring bevestigt de 
denkbeelden die je al had. De meerwaar-
de van literatuur hangt dus af van zowel 
de tekst als degene die ‘m leest.

Laagjes en ruimte 
Wat volgens Verheyen een essentiële ei-
genschap van literatuur is, is dat zij open 
is, wat betekent dat ze ruimte geeft aan 
veel verschillende interpretaties. Dat zie 
je bijvoorbeeld bij het werk van Kafka, 
waarbij een hoofdpersoon bijvoorbeeld 
wakker wordt als insect, of vastzit in een 
proces waarbij hij niet weet waarvan hij 
beschuldigd wordt. De vraag wat er nou 
precies met zo’n verhaal bedoeld wordt, 

kan op vele manieren beantwoord wor-
den. ‘Kafka’s werken kunnen in die zin be-
schouwd worden als het toonbeeld van 
iets wat eigen is aan literaire fictie,’ zegt 
Verheyen. ‘Door de literaire conventies 
los te laten en te experimenteren met de 
vorm van de roman, komt de vraag naar 
de betekenis van een literair werk nog ster-
ker opzetten. Juist omdat die betekenis 

niet zomaar gegeven is, kan een literair 
werk ons aan het denken zetten.’
 Ethiek en esthetiek raken zo met el-
kaar verstrengeld, zegt Verheyen: de es-
thetische ervaring waarbij we onze ver-
beelding aan het werk zetten en ons best 
doen om tot een interpretatie te komen, 
zorgt ervoor dat we gaan reflecteren op 
het ethisch handelen van onszelf en ande-
ren. Het idee dat ethiek en esthetiek met 
elkaar verstrengeld zijn, komt van Paul 
Ricoeur, de belangrijkste filosoof in dit es-
say. Volgens Ricoeur geeft literatuur geen 
directe verwijzingen naar de werkelijk-
heid, maar kan ze wel degelijk indirect 
iets zeggen. Dit noemt hij metaforische 
referentie: hetgeen ‘ons in staat stelt over 
onze existentiële ervaringen te praten op 
een manier die onmogelijk is binnen de 
beperkingen van rationeel-wetenschappe-
lijke beschrijvingen’. We hebben het dus 
over een uniek soort kennis, dat tot stand 
komt door middel van de verbeelding. 
Het geeft, meer dan de ware propositie, 
aanzet tot het nadenken over onszelf en 
de wereld waartoe we ons verhouden.
 Roman Ingarden is hierbij een an-
dere belangrijke naam. Deze fenomeno-



loog constateerde dat literatuur uit vele 
verschillende laagjes bestaat. ‘Zo spelen 
bijvoorbeeld zowel de klank van de 
woorden, als de betekenissen die de 
woorden en de combinaties daarvan op-
roepen, allemaal een rol’, zegt Verhey-
en. Een lezer krijgt als het ware alleen 
een schema van personages en gebeurte-
nissen, en moet met de verbeelding veel 
zelf invullen. Niet alleen weglatingen 
van het plot, maar ook metaforen en 
ideeën vervolledigt de lezer zelf. 

Behoefte aan betekenis
Als lezer moet je dus wel een beetje 
moeite doen. Onze verbeelding krijg te 
maken met allerlei verschillende laag-
jes, en we moeten zelf een interpretatie 
vormen. Dat cognitieve effect van litera-
tuur heeft volgens Verheyen ethische ge-
volgen: door te reflecteren op onszelf en 
de wereld heroverwegen we bijvoor-
beeld misschien wel bepaalde keuzes. 
Op die manier lost Verheyen de autono-
mie/engagement-tweedeling op: juist 
de esthetische aspecten van literatuur 
die haar autonoom maken, zorgen voor 
verandering in de werkelijkheid.

 Een belangrijk verschil dat Verhey-
en nog wil aankaarten, is dat tussen waar-
heid en betekenis. Zo kan het interprete-
ren van een literair werk gezien worden 
zoals Hannah Arendt denken zag. Vol-
gens haar is denken namelijk niet uit op 
waarheid: ‘Waarheid is het resultaat van 
onze drang om te weten. Die drang om 
te weten moet je onderscheiden van de 
behoefte om te denken. Wat het denken 
doet, is het stichten van betekenis. Onze 
behoefte om te denken komt voort uit 
het feit dat de loutere ervaring van de 
werkelijkheid geen betekenis of samen-
hang kan bieden. Het is pas door te den-
ken dat je betekenis kunt geven aan wat 
je ervaart.’ Literatuur interpreteren is 
een vergelijkbaar proces dat geen platte, 
onomwonden waarheid genereert, maar 
wel beantwoordt aan onze onuitputtelij-
ke behoefte aan betekenis. 

Conclusie
Verheyens essay is zeer beknopt en toe-
gankelijk. Toch ontstijgt ze op dat kleine 
aantal pagina’s de vastgeroeste discussie 
van autonomie versus engagement (of 
elitarisme versus activisme). Een verade-

ming vergeleken bij het ‘literaire klimaat’ 
anno nu, zou je bijna zeggen. Wel rest 
mij de vraag of het effect van literatuur 
lezen nou zozeer ‘ethisch’ genoemd 
moet worden. Worden we betere men-
sen van lezen? Dat zou ik nog steeds 
niet willen beweren. Dat we door litera-
tuur te lezen een beetje andere mensen 
worden, met een rijker conceptueel ka-
der en beter ontwikkeld talig vermogen 
bijvoorbeeld, lijkt me al heel wat.
 Door aan te duiden dat literatuur 
de behoefte aan betekenis beantwoordt 
en dat de esthetische ervaring daarbij on-
misbaar is, maakt dit essay voor mij twee 
andere belangrijke punten. Ten eerste 
dat er zich onder onze neuzen een fantas-
tisch medicijn bevindt tegen de beteke-
nisloosheid die we allen zo krampachtig 
bevechten: al die prachtige boeken die al 
geschreven zijn. Ten tweede dat wie wil 
dat dit medicijn gemaakt blijft worden, 
de essentiële kwaliteiten ervan (de laag-
jes en de ruimte) moet erkennen. Maar 
dat is maar hoe ik het interpreteer. 

Leen Verheyen. Wat de lezer leert. 
Borgerhout: Letterwerk, 2019.
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SPELENDERWĲS DENKEN
Jonathan Rowson staat onder 
schakers al enige tijd bekend als 
een van de meest fijnzinnige en fi-
losofische schrijvers over het eeu-
wenoude spel. Met De juiste zet 
heeft de schaakgrootmeester en ge-
promoveerd filosoof een filosofie-
boek geschreven dat het schaak-
spel gebruikt als metafoor voor 
een betekenisvol leven. Het resul-
taat: een uitmuntend geschreven 
reflectie op wat er in een mensen-
leven wel en niet toe doet.

Tekst: Florian Jacobs

Schaken is groot leven in het klein
Wie een activiteit op slechts acht bij acht 
velden als metafoor gebruikt voor de bete-
kenisvolle activiteiten die we gedurende 
een mensenleven zoal ontplooien, mag 
eerst wel uitleggen hoe zoiets überhaupt 
mogelijk is. Rowson vat een metafoor op 

als een creatief hulpmiddel waarmee we, 
al dan niet bewust, voor een individueel 
besef van betekenis meer algemene woor-
den vinden: ‘Metaphors anchor the sense-
making process by relating subjective and 
objective features of the world.’ In een al-
maar veranderende wereld zijn metaforen 
ankerplaatsen van betekenis die even vast-
leggen wat we van belang vinden. Bezien 
we het schaakspel als metafoor voor een 
betekenisvol leven, dan maken we er een 
arena van waarin we veel van de activitei-
ten die ons leven zin geven op minder 
complexe schaal lijken te ondernemen.
 Let wel: minder complex betekent 
niet minder moeilijk, zoals iedere scha-
ker je kan vertellen. Wie schaakt, ver-
telt, creëert, verlangt, raakt ontgoo-
cheld, leert, zoekt, en is even gelukkig, 
is vrij en gebonden tegelijkertijd, weet 
van alles en nooit genoeg, mislukt hope-
loos, en gaat toch door. Precies zoals het 
er in een mensenleven regelmatig aan 

toegaat. Oftewel: ‘Chess is not the 
meaning of life, but it does simulate 
conditions for a life of meaning.’

Acht keer acht lessen
Op de vraag wat schaken op hoog ni-
veau Rowson heeft geleerd over beteke-
nisvol leven, geeft hij antwoord in vier-
enzestig essayachtige hoofdstukken van 
sterk uiteenlopende lengte. De hoofd-
stukken laten zich goed los van elkaar 
lezen, en wie het meest geïnteresseerd 
is in een specifiek thema kan het regis-
ter achterin raadplegen.
 Zo benoemt Rowson allerlei facetten 
van een betekenisvol leven aan de hand 
van talloze schaakmetaforen. We leren 
van alles. Bijvoorbeeld over het belang 
van emoties en stemmingen – de schaker 
ondergaat tijdens een partij de hele acht-
baan van desillusie tot catharsis – over je 
vrij voelen, over het sentiment dat met 
thuis-zijn gepaard gaat, over de reden 



waarom mensen eerder complex dan ge-
compliceerd zijn, over het behouden van 
een eigen identiteit in een meer en meer 
door data gebouwde wereld, en over de 
onmisbare kunst van het letten op details.
 Rowson is een zeer belezen auteur 
met veel interesses: flink wat filosofie 
en psychologie natuurlijk, maar ook    
onder meer pedagogie, neurologie, 
schoonheid (en heus niet alleen van het 
schaakspel), meditatietechnieken en de 
klimaatcrisis treffen we aan in deze gro-
te mijmering over betekenis. Schaken 
speelt hierin de rol van dankbare assis-
tent, en soms van muze. Die ondersteu-
nende rol blijkt des te meer uit het gege-
ven dat schaakkennis bepaald geen     
vereiste is bij het lezen van dit boek. 
Rowson laat diagrammen van stellingen 
achterwege en neemt schaakpartijen 
slechts op in zijn notenapparaat.

Alle begin is concentratie
Rowson begint zijn onderzoek met de al-
lereerste keer dat hij zich volledig wist te 
concentreren. Dat was tijdens een 
schaakpartij, natuurlijk, op achtjarige 
leeftijd. Hij ging helemaal op in die par-
tij. Die ervaring van volledige absorptie 

– flow is er een ander woord voor – is 
zeldzaam en o zo nastrevenswaardig. 
‘Living well does depend on being able to 
concentrate when we need to – without 
that capacity to intensify experience, 
much that is rewarding in life passes us 
by.’ De ervaring van flow is te oefenen – 
‘The better you get at something, the ri-
cher and deeper the absorption beco-
mes’ – maar heeft ook de neiging te ver-

dwijnen zodra we ons bewust van haar 
worden. Zo niet tijdens een schaakpar-
tij: de intense concentratie die een scha-
ker tijdens een zwaarbevochten partij 
bereikt, noemt Rowson enduring flow, 
oftewel bestendige absorptie. 
 Hier zien we een eerste voorbeeld 
van de wijze waarop Rowson filoso-
feert: hij begint bij een persoonlijke    
gewaarwording, die hij vervolgens ver-
diept middels reflectie, literatuurcon-
text en steeds verhelderende formule-
ringen. Zo creëert hij een voortdurende 
golfbeweging tussen persoonlijke ver-
telling en verdiepende beschouwing, 
aan het eind waarvan de meegesleepte 
lezer heel wat wijzer is geworden.

Heldere filosofie
Bovendien is Rowson een voortreffelijk 
schrijver: regelmatig weet hij iets dat we 
altijd al sterk hadden vermoed zo te ver-
woorden dat ons vermoeden in één klap 
taal en betekenis krijgt. Een voorbeeld: 
‘One of the things that impacts most on 
the quality of our lives is how much 
time we have to concentrate on things 
that we care about.’ Die staat. Dit is nu 
een gedachte waarop gerust een levensfi-



losofie valt te bouwen, en dat doet 
Rowson dan ook behoedzaam. 
 Daarbij roept hij het onderscheid tus-
sen positieve en negatieve vrijheid te 
hulp. Negatieve vrijheid, kort gezegd, 
heeft betrekking op vrijheid van externe 
geboden en verboden; positieve vrijheid 
gaat over de vrijheid om te doen en te la-
ten. De vraag naar het goede leven laat 
zich samenballen in de vraag welke vorm 
van vrijheid ons het meest aanspreekt. 
‘Positive freedom depends upon the 
capacity to concentrate because it 
involves preferring goal-directed 
attention to sti-mulus-directed attention; 
activities where we feel some agency, 
rather than those where we are merely 
entertained.’ De verbinding tussen positie-
ve vrijheid als doelgeoriënteerde activiteit 
en negatieve vrijheid als vermaakgeoriën-
teerde activiteit is er eentje die tot naden-
ken stemt. En zo heeft Rowson wel meer 
steekhoudende opmerkingen.

Het grote geheel zien
In het midden van de vorige eeuw 
toonde de Nederlandse psycholoog 
Adriaan de Groot aan dat de betere 
schaker zich onder meer van de min-

dere schaker onderscheidt doordat 
hij efficiënt in staat is de voornaam-
ste elementen in een stelling te her-
kennen en doordat hij de relaties tus-
sen de stukken herkent als patronen 
in een groter geheel. Nog steeds hoe-
ven we maar te luisteren naar de wij-
ze waarop wereldkampioen Magnus 
Carlsen een stelling van commentaar 
voorziet om deze waarheid op te mer-
ken. Carlsen is zo goed dat hij een wir-
war van een stelling kan zien als één 
groot patroon. Te midden van de 
ogenschijnlijk chaotische veelvoud 
een harmonische eenvoud zien, dat is 
schaakmeesterschap. 
 Rowson verbindt de kwaliteit van 
een denken vanuit en naar een groter ge-
heel met denken over wereldproblemen 
zoals de ecologische crisis, en dat is zeer 
instructief. ‘Thinking ecologically is not 
about trees and otters and streams as 
such, it’s about a view of the world in 
which the relationship between things are 
primary and the nature of things if 
def ined by the nature of those 
relationships, and the relationships 
between them.’ Een schaker is gewend te 
denken in relaties en in voortdurend dyna-

mische relaties bovendien. ‘Nature is a 
symphony of systems, and humans are an 
increasingly loud part of that symphony, 
but we need help to hear the music.’ Scha-
ken biedt precies die denkhulp, zo berede-
neert Rowson overtuigend.
 Rowson is een van die waardevol-
le mensen die steeds lijken na te den-
ken over wat ze doen, en die dat ge-
dachteproces bovendien zeldzaam 
prettig op papier weten te krijgen. Ja, 
er zit wat herhaling in het boek en het 
is toch wel zo handig als je iets van 
schaken afweet, maar al met al kan ik 
mij nauwelijks een lezer voorstellen 
die uit zo veel gedachterijkdom niet 
iets waardevols weet op te diepen. 
Wat Rowson beweert over goed geko-
zen zetten is immers net zo van toepas-
sing op goed gekozen woorden. ‘Good 
moves have the qualities of truth and 
beauty; they are discoveries of how 
things are, and how they should be.’

Jonathan Rowson, The Moves That Mat-
ter. London: Bloomsbury Publishing, 
2019. De Nederlandse vertaling De juiste 
zet verscheen bij Uitgeverij Atlas Contact.
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‘Lezen, denken en schrijven bete-
kent niet dat je uitdrukking geeft 
aan je subjectiviteit of dat je jezelf 

vervolmaakt; integendeel, het 
gaat om zelfverlies, het gevoel dat 
men slechts een medium is, een 
passage, een overgang naar iets 
anders en iets vreemds.’

Deze passage komt uit het boek Enig-
mas. The Egyptian Moment in Society 
and Art van Mario Perniola (1941-
2018). Ik las de Engelse vertaling uit 
1995 van het oorspronkelijk in het Itali-
aans geschreven boek. Perniola is in Ne-
derland een nagenoeg onbekende filo-
soof, ook al verscheen ooit een boek van 
hem over esthetiek in onze taal (bij de 
VUBPress in Brussel). Dat neemt niet 
weg dat de man tijdens zijn leven in Ita-
lië en ook daarbuiten als een eminente 
intellectueel werd gezien. Veel van zijn 
werk is beschikbaar in Duits, Frans en 
Engels. Dat is handig voor dommerds 
als ik die geen Italiaans lezen.

De geciteerde passage staat in een ge-
compliceerd boek over het enigmati-
sche van de moderne samenleving. 
Met enigma bedoelt Perniola niet een-
voudigweg een raadsel, dat we kunnen 
oplossen, maar veeleer iets waar we 
geen grip op kunnen krijgen, bijvoor-
beeld omdat het constant verandert of 
omdat het er nu weer is en dan weer 
verdwijnt. De filosoof ondervraagt op 
een stille manier het enigmatische. 
Wat dat betreft zijn alle filosofen de 
erfgenamen van de oude Griekse filo-
soof Herakleitos die de werkelijkheid 
als zodanig enigmatisch vond en er 
dus ook enigmatische uitspraken over 
deed, uitspraken dus die zich niet me-
teen laten vangen in een heldere bete-
kenis en die op verschillende manie-
ren geïnterpreteerd kunnen worden.
 De verwijzing naar Herakleitos is 
belangrijk. De stille ondervraging van 
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het enigmatische is op geen enkele ma-
nier subjectief. Ze zegt niets over de 
persoon achter de ondervraging. Wie 
jaren- of zelfs decennialang lang leest, 
denkt en schrijft – iets wat op zichzelf 
al een enigmatische activiteit is die 
vraagt om bepaalde vaardigheden die 
vandaag de dag niet meer zo en vogue 
zijn –  verandert zichzelf niet zozeer 
maar maakt zichzelf leeg. Hierdoor 
wordt hij of zij een medium dat het 
enigmatische communiceert of, beter 
nog, doorlaat. Dat enigmatische is niet 
intiem of inwendig. De filosoof streeft 
er niet naar begrepen te worden. Psy-
chologie dient ver verwijderd te blijven 
van de filosofie. Ook bekentenissen 
over wie je bent of over je leven. De 
functie van de filosoof moet zijn dat 
het een ‘ding’ wordt dat het enigmati-
sche enigszins voelbaar maakt. Verge-
lijk het met een orakel of een sfinx – 
ook dit zijn dingen die voelen en die 
mensen laten voelen. De gedachte dat 
dingen kunnen voelen, dat het objectie-

ve dus een innerlijkheid heeft, is een 
centraal thema in Perniola’s oeuvre, 
maar zal wetenschappelijk ingestelde 
geesten vermoedelijk niet heel erg aan-
spreken. Maar de wetenschap wil raad-
sels oplossen. De filosofie wil het enig-
matische laten resoneren.
 Filosofie mag dus nooit verglij-
den in psychologie, iets wat uiteinde-
lijk zou neerkomen op narcisme. Filo-
sofie mag ook geen wetenschap wor-
den, omdat ze niet kan toestaan dat 
het inwendige uit de dingen wordt ge-
haald. Verrassend is dat Perniola ook 
afstand neemt van de hermeneutische 
kunst van het interpreteren en van het 
utopische verlangen de toekomst 
vorm te willen geven. Het verleden 
hoeft volgens hem niet steeds op-
nieuw herkauwd te worden en even-
min moeten we uitsluitend over de toe-
komst dromen. ‘Filosofen’, schrijft   
Perniola, ‘zijn geen koeien die onop-
houdelijk teksten herkauwen en ook 
geen   hanen die de dagenraad begroe-

ten’. Als filosofen al vergeleken kun-
nen worden met dieren, zo voegt hij er 
aan toe, dan eerder met sommige fan-
tasiebeesten uit het werk van Jorge Luis 
Borges (1899-1986). De simurg is een on-
sterfelijke vogel die nestelt in en tussen 
de takken van de wetenschap (zonder 
ooit wetenschappelijk te worden). Pernio-
la noemt ook de baldanger, die soms een 
menselijke vorm heeft, maar evengoed 
ook een eikenboom, een klaverweiland, 
een moerbei, een mooie bloem, een hoop 
stront en dan weer een mens wordt. Wat 
is het punt hier? De filosoof kan met alle 
gemak door een wereld navigeren die 
geen hang naar vroeger heeft en even-
min een hoopvol verlangen naar de toe-
komst. De ‘emotionele tonaliteit’ van 
het ding dat filosofeert wordt geken-
merkt door ‘een betrouwbare en rusti-
ge kalmte die af en toe doortrokken 
wordt door flitsen van vervoering.’ Als 
filosoof moet je jezelf transformeren in 
een ‘niets om te luisteren naar het he-
den met al zijn enigma’s’.



HOE  SCHRIJF JE EEN FILOSOFISCH BOEK?
Op 10 oktober start voor de derde 
keer de filosofische schrijfcursus 
‘Ontwikkel je eigen filosofische 
boek’, die de ISVW in samenwer-
king met online schrijfacademie 
Editio organiseert. iFilosofie inter-
viewt Marc van Dijk, docent van de-
ze cursus en Rinske Hillen, die tij-
dens de kick-off te gast is om over 
de ontwikkeling van haar prijswin-
nende debuut te vertellen. 

Tekst en interviews: Marthe Kerkwijk

Marc van Dijk: ‘Een goede filoso-
fische schrijver durft tegen zich-
zelf in te denken.’ Marc van Dijk is 
kunstenaar, journalist en schrijver. 
Voor Trouw en Filosofie Magazine 
schrijft hij over filosofie. Hij inter-
viewde Denker des Vaderlands Daan 
Roovers voor het boek Wij zijn de poli-
tiek (2019) en schreef een biografie 

van Huub Oosterhuis De paus van Am-
sterdam (2013). Met tekenaar Sander 
ter Steege ontwikkelt hij een filosofi-

sche graphic novelreeks voor kinde-
ren: Becky Breinstein (deel 1 ver-
scheen in 2019, deel 2 is in de maak). 

Wanneer is een boek een filoso-
fisch boek?
‘Dat is heel simpel: als de schrijver be-
weert dat het een filosofisch boek is. Dat 
is een beetje een flauw antwoord, natuur-
lijk. Het is net als met kunst: wat is 
kunst? Iemand maakt iets en zegt dat het 
kunst of filosofie is, maar vervolgens is 
het aan anderen om te bepalen of het de 
moeite waard is. Filosofie begint bij het 
stellen van vragen waar geen eenduidig 
antwoord op is. Vragen naar betekenis. 
Wie filosofisch wil schrijven, moet be-
reid zijn om echt te denken, zonder voor-
ingenomenheid en zonder vooraf vast-
staande zekerheden. Je hebt schrijvers 
die heel stellig één standpunt verkondi-
gen, maar ik zou dat niet snel filosofie 
noemen. Een goede filosofische schrij-

https://isvw.nl/activiteit/ontwikkel-eigen-boek-2020/
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ver durft ook tegen zichzelf in te den-
ken. Dat is een kwaliteit die niet ieder-
een heeft, maar die je wel kunt trainen.
 Het is overigens niet primair een 
filosofiecursus, maar een schrijfcur-
sus. De zoektocht naar ieders eigen 
stem staat voorop – het filosofische ge-
halte is geen hard criterium. Ik ben ge-
spitst op creativiteit en vitaliteit. Ik 
hoop dat er gaandeweg iets gebeurt tij-
dens het schrijven. Iets wat de schrij-
ver ontdekt tijdens het schrijven.’ 

Dat klinkt mooi, maar hoe krijg je 
de deelnemers op dat punt?
‘Ik ga om te beginnen uit van wat de cur-
sisten al doen of kunnen. De schrijfoefe-
ningen die ik geef staan vast, maar mijn 
commentaar is heel persoonlijk. Ik kijk 
hoe elke individuele deelnemer een stap 
verder kan komen in het schrijven. Ik 
zal niet snel een filosofisch debat voeren 
met een deelnemer, het schrijven staat 
voorop. Ik wijs ze soms wel op de filoso-
fische implicaties van hun teksten: als je 
dit zegt, ken je dan ook dat argument? 
Zo probeer ik elke deelnemer een stap 
vooruit te helpen. Sommigen hebben 

een goed idee, maar worstelen met de 
formuleringen. Anderen kunnen mooi 
schrijven, maar weten nog niet precies 
wat ze willen vertellen. Dan gaan we 
daar via de opdrachten samen naar 
zoeken. Het doel van de cursus is niet 
om een boek te schrijven, maar om 
het concept van dat boek te doorden-
ken en te verwoorden. En om de eer-
ste concrete stappen te zetten.’

Na de introductiedag op de ISVW 
hebben de cursisten negen weken 
om thuis aan online-opdrachten te 
werken. Aan het slot is er de live 
pitchdag op de ISVW, met een uitge-
ver en een literair agent. Heb je echt 
negen weken nodig om aan hen te 
kunnen uitleggen wat je boekidee is?
‘Negen weken is zeker niet te veel tijd, 
leert de ervaring. We hebben de werkpe-
riode zelfs iets langer gemaakt, zodat de 
cursisten meer tijd hebben voor de laat-
ste opdrachten. Het is heel ingewikkeld 
om een goed plan te maken voor een 
boek. Veel mensen lopen al heel lang 
rond met een idee. Bijvoorbeeld: ‘ik wil 
mijn ervaringen in de verpleegkunde 

eens opschrijven’. Maar je helpt jezelf 
enorm door de tijd te nemen om echt na 
te denken over wat je daar dan eigenlijk 
over te vertellen hebt, en in welke vorm. 
Door na te denken over hoe je aan een 
ander over het boek vertelt, kun je het 
uiteindelijk ook beter schrijven.’ 

Hoe werkt dat dan?
‘We werken aan een pakketje waarmee je 
een uitgever voor het boek zou kunnen 
interesseren. Dat doen we door wekelijk-
se online schrijfopdrachten, waarmee je 
ook de discipline oefent die bij het schrij-
verschap hoort. In dat pakketje zit bij-
voorbeeld een kernachtige samenvatting 
van je boek en een achterflaptekst.’

Een achterflap? Is dat niet een 
taak voor de uitgever?
‘Een flaptekst is bij uitstek bedoeld om 
een ander voor je boek te interesseren. 
Dat is niet onbelangrijk. Je hoeft geen 
marketeer te worden en je boek hoeft 
niet in de bestsellertoptien – dat zal ook 
niet zo snel gebeuren. Maar het is een 
enorm geschenk aan jezelf om de kern 
van je boek in een ultrakorte tekst te kun-



nen samenvatten. Wat is het belangrijk-
ste thema? Wat wil ik vertellen, en hoe 
kan ik dat op een overtuigende en prikke-
lende manier overbrengen aan een an-
der? Het gaat erom helder te krijgen wat 
je aan het doen bent, in de confrontatie 
met de buitenwereld. Tijdens de pitch-
dag aan het eind van de cursus zien we 
dit ook allemaal gebeuren. Mensen zijn 
dan echt veel verder dan waar ze zijn be-
gonnen, en ze kunnen er met trots over 
vertellen. Het is heel waardevol om dat 
te zien groeien in die paar weken. Deelne-
mers ervaren de cursus dan ook als een 
snelkookpan. Van de vorige twee lichtin-
gen hebben een aantal deelnemers hun 
boek inmiddels gepubliceerd, of ze zijn 
in een vergevorderd stadium. Een enke-
ling is in gesprek met een toonaangeven-
de uitgever. Maar ook als dit geheel niet 
je doel is, geeft de cursus je meer grip op 
je eigen schrijfpraktijk.’ 

Rinske Hillen: ‘Het dramatisch 
verloop staat voorop. Ik ben daar 
heel streng in.’ 
Rinske Hillen studeerde filosofie en 
rechten aan de universiteiten van Am-

sterdam en Cambridge. In 2018 debu-
teerde zij met de familiesaga Houtrot, 
die werd bekroond met de ANV debu-
tantenprijs, genomineerd voor de Bron-
zen Uil. In 2020 verschijnt haar tweede 
roman Mannenmaal. Recensenten lo-
ven de lichte stijl waarmee ze moeilijke 

filosofische kwesties aangaat. Hoe gaat 
een filosofische fictieschrijver te werk?

Hoe lang heb je met het idee voor 
je debuut rondgelopen, voordat de 
eerste letter op papier kwam?
Toen ik eenmaal begon, was het snel ge-
schreven. Het was een rollercoaster. Ik 
had helemaal geen plan. Maar als ik te-
rugkijk, liep ik al een decennium met 
een filosofische vraag: in hoeverre kun-
nen we ons bevrijden van het juk van 
onze voorouders? Het idee van een huis 
kwam pas het laatste jaar. Ik had ineens 
een beeld, bijna een visioen, dat er on-
der bomen de lijken van voorouders la-
gen. De mensen leefden op de wortels 
en onder de schaduw van die bomen. 
Daarna was het lang zoeken naar een 
concreet perspectief: eerst vond ik de 
stem van de dochter, toen van de vader, 
en toen ging het snel: drie maanden 
schrijven en drie maanden redigeren.

Dat is snel!
Het verhaal is met mij aan de haal ge-
gaan. Ik probeerde eerst rationeel iets 
goeds te bedenken. Maar de pen nam 



het verhaal in eigen hand. Op het mo-
ment dat ik ging nadenken, stopte ik. 
Ik bedoel niet dat ik mijn hoofd niet 
gebruikte, maar ik maakte me leeg 
voor de personages. Eerst zie je het 
verhaal dan opdoemen in de verte, 
dan trekt de mist steeds verder op. 
Dat is heel bevrijdend.

Waarom is dat bevrijdend?
Omdat ik er zelf niet meer toe deed.

Trouw prees de filosofische terzij-
des in je romans. Hoe verweef je 
filosofie in fictie?
Dat was zoeken, ik heb juist veel filoso-
fische beschouwingen geschrapt. Ik 
ben daar heel streng in: het moet pas-
sen in het dramatisch verloop, anders 
gaat het eruit. Ik ga geen dikke klont 
door de soep roeren.
 Voor mij zit filosofie meer in de 
scharnieren van het verhaal dan in een 
personage dat Schopenhauer citeert. 
Mijn roman begon met een filosofische 
vraag die mij in het dagelijks leven fasci-
neert. De stijl, met terzijdes, komt denk 
ik voort uit de manier waarop ik in het 

leven sta. Ik ben eigenlijk altijd gegrepen 
door allerlei filosofische vragen. Filosofie 
is voor mij vooral verwondering. Die ver-
wondering, die puurheid, heeft filosofie 
gemeen met fictie. Maar in zekere zin 
zijn ze ook elkaars tegenovergestelde.

In welke zin?
In een verhaal creëer je een wereld, een 
kijkdoos als het ware. Die wereld zie je 
alleen door het gat in de kijkdoos. Dat 
gat is het perspectief van het personage. 
 Filosofie is als een helikopter. Die 
wil het deksel van de kijkdoos halen en 
van bovenaf de wereld beschouwen, 
veel abstracter. Maar in een verhaal 
kan dat niet zomaar. Je ziet de dingen 
vanuit het perspectief van iemand en je 
kunt dat niet loslaten, want dan help je 
de wereld van het verhaal om zeep. Je 
kunt daarom niet zomaar een filosofi-
sche beschouwing beginnen als dat 
niet past in het dramatisch verloop. 

Hoe kan het dan wel werken?
Je kunt het op allerlei manieren doen. Ik 
heb bijvoorbeeld de keuze gemaakt om 
een van de personages een natuurfilosoof 

te laten zijn, dat geeft mogelijkheden. 
Maar er zijn talloze andere manieren. Ik 
ben een liefhebber van grote epische ver-
halen, Dostojevski, Tolstoj, Mann en zo. 
Die maken hun wereld – hun kijkdoos – 
zo groot, dat daar van alles in past en er 
ruimte is voor allerlei filosofische dialo-
gen en beschouwingen. Milan Kundera 
neemt met een alwetende verteller hele 
filosofische essays op in zijn romans. Dat 
kan ook, maar je moet dan wel weten 
wat je doet. Kafka is dan weer het tegen-
overgestelde: die citeert nooit een filo-
soof, en zijn personages ontsteken ook 
niet in allerlei filosofische reflecties, 
maar de hele opzet van het verhaal is een 
manifestatie van een filosofische vraag. 
 Het gaat mis wanneer de lezer 
het gevoel krijgt dat de auteur ineens 
voor het verhaal gaat staan en even 
zijn zegje gaat doen. De wereld die je 
maakt moet intact blijven.

Tot slot: heb je een schrijftip voor ons?
Wacht niet op de juiste stemming of 
omstandigheden. Begin, benader het 
als een vak en geef het je volledige toe-
wijding. Schrijf elke dag.



GEEN IDENTITEIT ZONDER IDENTITEITSCRISIS

We zijn allemaal graag unieke,   
authentieke individuen. Tegelijker-
tijd willen we ook graag bij bepaal-
de groepen horen. Zo was de       
Nederlandse identiteit in het afge-
lopen jaar ineens een belangrijk 
politiek thema. Blijkbaar heeft Ne-
derland een identiteit, of hebben 
alle Nederlanders een bepaalde 
identiteit met elkaar gemeen. Maar 
wat bedoelen we nu eigenlijk met 
het woord ‘identiteit’? Wat betekent 
het om iets te zijn, zoals Nederlan-
der? De Franse socioloog Nathalie 
Heinich verheldert dit soort vragen 
in Wat onze identiteit niet is. 

Tekst: Tessa van Rijssel

Identiteit als illusie?
Identiteit is een vaag begrip, vindt Hei-
nich. Dat is voor haar de reden om op 

zoek te gaan naar de precieze betekenis 
ervan. Zoals de titel van het boek aan-
geeft, begint ze met beschrijven wat 
identiteit niet is. Er bestaan namelijk 
nogal wat misvattingen rondom het   
begrip, zeker in actuele discussies. 
Daarom pleit Heinich voor een genuan-
ceerdere opvatting van de term, zonder 
direct een politiek standpunt in te      
nemen. Opvattingen over identiteit  
krijgen namelijk al snel een linkse of 
rechtse lading in discussies over bij-
voorbeeld zwarte piet, de Nederlandse 
identiteit of genderneutrale toiletten 
en  paspoorten. Die discussies lopen 
vaak hoog op. Daarom is wat verhelde-
ring en nuance over de term zonder 
daarbij partij te kiezen belangrijk. 
 Er wordt volgens Heinich te 
zwart-wit over identiteit gedacht in het 
publieke debat. Identiteit wordt aan de 
ene kant soms heel essentialistisch be-

naderd, alsof de Nederlandse identiteit 
een vaststaand gegeven of feit is. Ander-
zijds wordt identiteit afgedaan als illu-
sie: de Nederlandse identiteit zou al-
leen maar bestaan omdat wij geloven 
dat die bestaat en er een bepaalde bete-
kenis aan geven. Maar beide opvattin-
gen zijn onjuist. We moeten de meeste 
identiteiten, zoals geslacht, etniciteit, 
religie, seksualiteit, beroep of vrije-
tijdsbesteding wel begrijpen als histo-
rische of sociale constructies binnen 
een culturele context. Ze komen ook 
tot uiting in concrete zaken zoals ob-
jecten, symbolen, menselijke gedragin-
gen of emoties, administratieve regel-
gevingen en taalgebruik. Identiteit is 
dus misschien een illusie, maar wel 
een die veel invloed kan hebben op 
een individu of groep. Zo moeten we 
bij het begrijpen van een nationale 
identiteit niet onderschatten hoe 



krachtig een gemeenschappelijke taal 
en geschiedenis, fysieke grenzen, een 
vlag en volkslied kunnen zijn.

Wat onze identiteit wel is
Gelukkig formuleert Heinich ook een 
antwoord op de vraag wat identiteit 
wél is. Haar boodschap is vooral dat we 
niet essentialistisch of reductionistisch 
over het begrip moeten denken, en 
daarom oppert ze een driedelig model. 
Identiteit bestaat uit hoe jij jezelf ziet, 
hoe anderen jou zien, en jouw presenta-
tie naar de buitenwereld toe. Deze drie 
onderdelen zijn voortdurend in interac-
tie met elkaar. Hoe anderen jou zien of 
noemen beïnvloedt hoe jij jezelf ziet, 
en dat kan vervolgens ook weer beïn-
vloeden hoe jij je presenteert aan de 
buitenwereld. Die presentatie is mis-
schien wel het belangrijkste onderdeel 
van onze identiteit, aangezien dat het-
geen is wat de brug vormt tussen de 
zelfperceptie en de toeschrijving van 
anderen. Een opvallende conclusie, 
aangezien de zelfperceptie vaak als het 

oorspronkelijke en maatgevende onder-
deel van identiteit wordt gezien.
 Om dit model te illustreren geeft 
Heinich onder andere de transgender- 
identiteit als voorbeeld. Dit is volgens 
haar een identiteitscrisis die tot stand 

komt doordat je jezelf als vrouw ziet, 
maar anderen jou als man zien, of an-
dersom. Er is dan dus sprake van een 
verschil tussen de zelfperceptie en de 
toeschrijving door anderen. Vervolgens 
wordt de presentatie veranderd om dat 
probleem op te lossen. Dit soort voor-
beelden, die Heinich regelmatig geeft, 
maken de abstracte theorieën meteen 
wat tastbaarder en relevanter. Vooral de 
epiloog, waarin ze uitgebreid ingaat op 
haar eigen Joodse identiteit, is een 
mooie persoonlijke toevoeging aan het 
theoretische boek. Ik vond het dan ook 
jammer dat ze de meeste voorbeelden 
maar in één zin noemt, terwijl ze soms 
juist veel meer vragen oproepen. Want 
wat betekent het om een zelfperceptie 
als vrouw te hebben, of je vrouw te voe-
len, zoals in het voorbeeld van de trans-
gender wordt beschreven?
 Die zelfperceptie blijft voor mij 
nog steeds een beetje een vaag begrip. 
Dit beschrijft Heinich als ‘zich voelen’ of 
‘zich noemen’. Maar dat zelfgevoel is ei-
genlijk grotendeels afhankelijk van de 



blik van anderen in een sociale context, 
zoals een constructivistische kijk op 
identiteit impliceert. Iemand zal zichzelf 
bijvoorbeeld alleen expliciet als homo-
seksueel identificeren wanneer er bin-
nen een sociale of culturele context veel 
waarde wordt gehecht aan het geslacht 
van je partner. Dit maakt het voorbeeld 
van de transgender ook meteen een 
stuk ingewikkelder: het gaat om een 
verschil tussen zelfperceptie en toe-
schrijving, maar die zelfperceptie komt 
vervolgens alleen maar tot stand in het 
licht van de blik van anderen binnen 
een sociale context. Daarbij is de term 

‘transgender’ ook weer een identiteit 
die in de afgelopen decennia is ont-
staan. Dit heeft volgens mij alles te ma-
ken met wat wij binnen een cultuur als 
mannelijk of vrouwelijk beschouwen, 
hoe dat verandert door de tijd heen en 
welke waarde we daaraan hangen. De 
invloed hiervan bespreekt Heinich 
niet, waardoor dit soort voorbeelden 
naar mijn mening iets te kort door de 
bocht worden uitgelegd. 

Conclusie
Toch biedt het driedelige model over 
identiteit wel een houvast om verder 

over dit soort kwesties na te denken. 
Het is vooral interessant bij identitei-
ten die gestigmatiseerd zijn (geweest), 
omdat daar vaker wrijving ontstaat 
tussen de drie onderdelen van identi-
teit. Wanneer er overeenstemming is 
tussen alle drie de onderdelen van de 
identiteit, staan we meestal niet expli-
ciet stil bij die identiteit. Volgens Hei-
nich komt het identiteitsgevoel ook 
vooral – of misschien wel alleen maar 
– naar boven in het geval van zo’n 
identiteitscrisis. Dit maakt het een in-
teressante theorie om na te denken 
over actuele thema’s waarbij identiteit 
en identiteitscrises een rol spelen, zo-
als zwarte piet, transgender, en die zo-
genaamde nationale identiteit. Bij die 
thema’s geeft Wat onze identiteit niet 
is wat meer duidelijkheid over het be-
grip identiteit, en de belangrijke rol 
die het kan spelen. 

Nathalie Heinich. Wat onze identiteit 
niet is. Amsterdam: Prometheus, 2019. 

Wat betekent het om een zelfperceptie als vrouw te 
hebben, of je vrouw te voelen, zoals in het voorbeeld 
van de transgender wordt beschreven?
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SMAKELĲKE LITERATUURKRITIEK
De afgelopen Boekenweek deed 
Özcan Akyol nogal wat stof opwaai-
en met zijn Boekenweekessay. Hij 
betichtte de huidige generatie au-
teurs ervan elitaire boeken te schrij-
ven die slechts door insiders van 
het Nederlandse literaire wereldje 
worden gelezen. Die schrijvers zou-
den ondertussen ook alle recensen-
ten en literatuurcritici kennen,      
zodat ze elkaar kunnen helpen aan 
publicaties, prijzen of besprekin-
gen. Akyol vindt literatuurkritiek 
en literatuurwetenschap strontver-
velende muggenzifterij: het analyse-
ren van boeken verpest alleen puur 
leesplezier. Gevolg van al deze kwa-
lijke zaken is de toenemende ontle-
zing in ons land. Recensenten bui-
telden over elkaar heen om het      
essay af te kraken. Maar de vraag 
waar ontlezing door komt en de rol 
die literatuurcritici daarin hebben, 

is niet direct een slechte. Hoe moet 
goede literatuurkritiek eruitzien? 
En hoe zorg je ervoor dat je met het 
bespreken van een boek een lezer 
ook aan het lezen krijgt? Een ant-
woord op deze vragen kan worden 
gevonden in Kritische portretten. 
Twaalf essays over literatuur van 
Walter Benjamin.

Tekst: Maaike Rijntjes

Kritiek
In het voorwoord van Kritische portret-
ten. Twaalf essays over literatuur gaat 
Thijs Lijster dieper in op de achter-
grond waartegen Walter Benjamin 
(1892-1940) zijn kritische portretten en 
(literatuur)kritiek schreef.
 Hij legt uit dat Benjamin vond dat 
de kringen van (literatuur)critici in zijn 
tijd te veel naar elkaar gekeerd waren, 
waardoor er geen ruimte was voor pole-

miek. Bovendien vereerden deze critici 
het werk (kunstwerk, boek, verhaal) te 
veel als Kunst met een hoofdletter: ze be-
naderden het kunstwerk als een onveran-
derlijk, bijna heilig iets dat volledig op 
zichzelf staat. Maar hierdoor werden ze 
blind voor de omgeving van het werk. Met 
omgeving bedoelt Benjamin de omstan-
digheden waarin het werk is gemaakt 
(waar, wanneer, wie de kunstenaar was), 
en ook de ontvangst van het kunstwerk. 
Hoe een werk benaderd wordt door kij-
kers, lezers of luisteraars heeft invloed op 
het werk zelf. Met het schrijven van kunst-
kritiek wordt daarmee iets toegevoegd 
aan het leven van het kunstwerk.
 Een goede criticus neemt volgens 
Benjamin wel altijd dat kunstwerk zelf 
als uitgangspunt, maar toont dit werk 
vervolgens als iets dat als het ware zijn 
omgeving weerspiegelt. In deze weerspie-
geling wordt de tijd waarin het is ont-
staan zichtbaar, als ook de ideeën van de-



genen die het kunstwerk bekijken. Dit be-
tekent ook dat voor Benjamin de mening 
en het oordeel van de criticus uiteinde-
lijk niet het belangrijkste zijn: het gaat 
erom dat in de kritiek zichtbaar wordt 
wat het kunstwerk toont en hoe het zijn 
omgeving weerspiegelt.
 Door in literatuurkritiek van het 
boek uit te gaan zonder de omstandighe-
den uit het oog te verliezen, kan een goe-
de criticus het boek voor de lezer ope-
nen. Lijster citeert Benjamin hierover: 
goede kritiek moet ‘het boek op zo’n ma-
nier openslaan dat het lonkt als een ge-
dekte tafel’. Goede kritiek maakt een le-
zer hongerig en nodigt de lezer uit over 
het boek mee te praten.

Portretten
De gebundelde essays over literatuur in 
dit boek zijn echter niet alleen ‘kritieken’, 
het zijn ook portretten. Benjamin duidt 
het oeuvre van een schrijver aan de hand 
van diens persoonlijkheid, de omstandig-
heden waarin hij schreef en ook hoe zijn 
werk wordt gelezen. Daar heeft hij soms 
niet meer dan een paar pagina’s voor no-
dig. Neem bijvoorbeeld een van de kortste 

essays in de bundel, over Robert Walser, 
dat slechts vier pagina’s heeft. Benjamin 
gaat onder andere in op de uitspraak van 
de auteur dat hij nooit iets heeft ‘herschre-
ven’. Volgens Benjamin doen we er goed 
aan om dat voor waar aan te nemen, om-
dat het werk van de schrijver gekleurd 
lijkt door schaamte en ‘elke zin enkel tot 
taak heeft de vorige te doen vergeten’.
 Benjamin schetst de auteur daarbij 
op zo’n manier dat de observaties in het 
essay je wel bijblijven. Later in het essay 
wordt Walser een nar die zich ‘tooit met 
taalguirlandes waar hij zelf over strui-
kelt’. Zulke beelden neem je mee bij het 
(her)lezen van een boek. 
 Het essay over Walser gaat vooral 
over de relatie tussen de stijl en de in-
houd van het werk. In de langere portret-
ten komen meer onderwerpen aan bod. 
 In het essay over Proust bijvoor-
beeld, gaat Benjamin diep in op de vraag 
hoe een autobiografisch werk wordt 
vormgegeven en welke rol herinnering 
hierin heeft. ‘Proust heeft in zijn werk 
niet een leven beschreven zoals het is ge-
weest, maar een leven zoals degene die 
het beleefd heeft, zich dat leven herin-

nert’, schrijft hij. En: ‘Voor de zich herin-
nerende auteur speelt niet datgene wat 
hij heeft beleefd de hoofdrol, maar het 
weven van zijn herinnering…’ Dit bete-
kent dat het geen zin heeft Proust te le-
zen op zoek naar waarheidsgetrouwe in-
formatie of nieuwtjes over zijn leven: zijn 
autobiografisch schrijven laat ons vooral 
zien hoe de auteur zich een beleefd leven 
wíl herinneren. Het is niet vergezocht 
om je als lezer af te vragen of dit niet een 
goede observatie is over het schrijven 
van autobiografieën in het algemeen. 
 Ook gaat Benjamin in op Prousts 
maatschappijkritiek en de positie van 
waaruit hij deze schreef, waarbij Benja-
mins marxistische achtergrond duide-
lijk wordt. Hij schetst Proust als iemand 
die ervan genoot de ‘geheimtaal’ te le-
ren van de salons waar de bourgeoisie – 
de economische klasse die volgens het 
marxisme productiemiddelen in handen 
heeft – zich ophield. Vervolgens maakte 
Proust de mensen die zich daar bevon-
den belachelijk, iets wat hem zelf ver-
driet deed: ‘Hij tilt de wereld niet in ge-
lach op, maar slaat haar in gelach neer, 
op het gevaar af dat ze in scherven valt, 



waarvan hij zelf in tranen uitbarst (…) 
de pretenties van de bourgeoisie wor-
den door het gelach vergruizeld.’

Schilderijen
Dat deze essays in eerste instantie litera-
tuurkritiek zijn, betekent niet dat Benja-
mins (kunst)filosofie hierin ontbreekt. 
Het bekendste onderdeel van zijn 
kunstfilosofie is waarschijnlijk zijn idee 
van de reproduceerbaarheid van het 
kunstwerk. Op het moment dat kunst 
reproduceerbaar wordt door bijvoor-
beeld fotografie, kunnen we het werk op 
veel momenten terugzien en verliest het 
daarmee iets van de magie (wat Benja-
min ‘aura’ noemt) die het zou hebben 
als je het maar een keer kan ervaren.
 Een belangrijke kanttekening is wel 
dat Benjamin dit niet alleen als iets nega-
tiefs zag. Ja, misschien verliest een uniek 
kunstwerk zijn aura, maar reproductie be-
tekent ook dat kunst beschikbaar kan wor-
den voor veel meer mensen dan alleen de 
enkeling die naar het museum gaat.
 In het essay over Baudelaire stipt 
Benjamin hiervan een voorbeeld aan 
wanneer hij citeert dat Baudelaire in 

foto’s de magie van landschapsschilde-
rijen mist, schilderijen waarin een schil-
der veel details ‘de verte’ uitwerkt, 
schilderijen waarin geprobeerd wordt 
om de schoonheid van ‘die verte’ te van-
gen. We willen lang naar zo’n schilderij 

kijken omdat we het waarschijnlijk 
maar eenmaal kunnen zien.
 Foto’s bekijken we echter veel vluch-
tiger, daar staan we minder lang bij stil. 
In de poëzie van Baudelaire vindt Benja-
min terug hoe deze vluchtige manier van 
de wereld ervaren ook ontstaat in de het 
drukke leven van de stad: ‘De massa was 
een roerige sluier; door haar heen zag Bau-
delaire Parijs.’ De massa is een stroom 
van mensen, de menigte, waarin je in de 
stad kan verdwijnen. Eenmaal onderdeel 
van de menigte doe je in de stad constant 
nieuwe indrukken en beelden op, stuk 
voor stuk kortstondig, waardoor je aan-
dachtspanne af begint te nemen.
 Zo geeft Benjamin een handvat om 
Baudelaire (op een nieuwe manier) te le-
zen – als iemand die poëzie schrijft, beïn-
vloed door de verstedelijking om hem 
heen. Maar hij laat tegelijk ook zien hoe 
we door zijn poëzie de wereld kunnen 
zien – hoe die ons kan helpen op een an-
dere manier naar de wereld te kijken. 

En verhalen 
Die vluchtige manier waarop we de we-
reld ervaren, hangt nog met iets anders 



samen. In het essay over Leskov, gaat 
Benjamin kort in op de opkomst van ‘in-
formatie’, of nieuws. Informatie is iets 
dat toetsbaar en plausibel moet zijn, 
het moet opmerkelijke gebeurtenissen 
altijd kunnen verklaren – het heeft 
daarom belang bij een kortere aan-
dachtspanne, omdat het ‘er alleen toe 
doet op het moment dat ze nieuw is’.
 Dit nieuws is niet neutraal of objec-
tief volgens Benjamin. Zijn marxistische 
achtergrond schemert door de beschrijvin-
gen die hij geeft van kranten als politieke 
en kapitalistische middelen: in het essay 
over Kraus legt hij uit hoe Kraus zich in 
zijn journalistiek en satire hiertegen ver-
zet. Het is opvallend hoe actueel deze be-
schrijvingen nog altijd zijn, nu we allang 
niet meer enkel elke ochtend via de krant 
het nieuws tot ons nemen, maar de hele 
dag door pushberichten met nieuws kun-
nen krijgen op onze mobiele telefoons.
 Verhalen verklaren of interprete-
ren (opmerkelijke) gebeurtenissen niet 
zoals nieuwsberichten dat doen, een ver-
haal ‘verbruikt zichzelf niet. Ze behoudt 
op geconcentreerde wijze haar kracht, 
die ze ook na lange tijd ontvouwen kan.’ 

Weinig mensen zullen over twintig jaar 
een krantenbericht van gisteren naver-
tellen, maar we lezen nog steeds sprook-
jes voor. Echter bestaan verhalen vol-
gens Benjamin alleen bij de gratie van 
de luisteraar en om goed te luisteren, 
hebben we juist aandacht nodig, of zelfs 
verveling, zoals we tijd en aandacht no-
dig hebben om de details van een land-
schapsschilderij te bestuderen.
 Misschien dat de ontlezing in Neder-
land niet enkel te maken heeft met de 
grootte van de literaire wereld, of wat 
schrijvers precies schrijven. Een boek le-
zen kost meer tijd en aandacht dan het 
checken van nu.nl, en in ‘het druk heb-
ben’ is weinig ruimte voor verveling.

Een goed gedekte tafel
Toegegeven, Benjamins essays lezen niet 
altijd gemakkelijk weg. Maar Benjamin 
laat wel zien dat literatuurkritiek niet al-
leen gaat om het vinden en duiden van 
symbolen, dat het analyseren van een 
boek niet strontvervelend en muggenzif-
terig hoeft te zijn. Een goede criticus 
maakt namelijk zichtbaar op welke ma-
nieren een boek iets reflecteert van de we-

reld waarin het is geschreven én de we-
reld waarin het wordt gelezen.
 Deze essays zijn dan ook een aanra-
der voor iedereen die graag (literaire) fic-
tie leest, omdat ze inzichten en beelden 
bieden die helpen om de boeken in de con-
text te plaatsen, waardoor je niet alleen 
het boek op een nieuwe manier kan lezen, 
maar ook om te zien hoe de boeken je kun-
nen helpen naar de wereld te kijken.
 Misschien is dit boek nog meer een 
aanrader voor iedereen die graag over 
(literaire) fictie schrijft. Benjamin venti-
leert niet enkel zijn meningen over een 
boek: na het lezen van een portret weet 
je niet alleen wat hijzelf vindt. Hij 
schopt niet simpelweg heilige huisjes 
omver, zoals Akyol doet in zijn essay. 
Hij bouwt iets op. Hij dekt een tafel, 
wijst de lezer een stoel en nodigt haar 
uit tegenover hem plaats te nemen.
 De thee staat klaar, het boek ligt 
open om er samen over te spreken.

Walter Benjamin, Kritische portretten. 
Twaalf essays over literatuur. 
Vertaald door Jan Sietsma. Amsterdam: 
Octavo, 2019.
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Rüdiger Safranski, Hölderlin. Biogra-
fie van een mysterieuze dichter. Am-
sterdam: Atlas Contact, 2020. 

Wij noteren: een vlot geschreven, alleszins 
prettig te lezen weergave van Hölderlins le-
ven. In tegenstelling tot zijn eerdere denkbio-
grafieën duikt Safranski hier evenwel niet 
echt de diepte in, en houdt hij het groten-
deels bij de oppervlakte van het leven van de 
dichter: naar de verhouding tussen het den-
ken van de dichter 
en de gedichten van 
de denker is het zelf 
speuren. Dit boek 
helpt bij het creë-
ren van een achter-
grond van waaruit 
we Hölderlin beter 
kunnen onderzoe-
ken. ‘Im Wort lebt, 
was in der Zeit sich 
verlor.’ Zo is het. 
En zo zal het zijn.

Jacques Derrida, vert. Ger Groot, 
Marges van de filosofie. Amster-
dam: Boom, 2019.

De eerste integrale Nederlandse vertaling van 
Derrida’s Marges van de filosofie is een knap 
werk. Ger Groot, de zeer verdienstelijke verta-
ler van de Marges, heeft Derrida ooit een ‘on-
gemakkelijk denker’ genoemd en dat is niet 
onterecht. Behalve briljant zijn de essays die 
samen de Marges 
vormen namelijk 
ook erudiet en aca-
demisch. Voor een 
lezer die zonder ge-
degen voorkennis 
van de moderne Eu-
ropese wijsbegeerte 
‘een stukje Derrida’ 
wil lezen zullen ze 
daarom amper te 
volgen zijn. Maar ze 
zijn er wel. En hoe.

  SIGNALEMENT
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ISVW AGENDA
Oktober

05-10 Start: Zin geven aan werk. Met Marlou van Paridon, Peter Henk Steenhuis, Michel Dijkstra en  Laurens ten Kate.
05-10 De kunst van het vragenstellen – oktober 2020. Met Hans Bolten.
06-10 Start: Visieontwikkeling in organisaties 2020. Met Jan Ewout Ruiter en Luuk Stegmann.
10-10 Start: Ontwikkel je eigen filosofische fictie of non-fictie boek 2020. Met Marc van Dijk en Rinske Hillen. 
10-10 Masterclass Derrida: Ten einde de mens. Met Jan Flameling en Laurens ten Kate. 
10-10 Levenskunst in oost en west: Onthechting. Met Maarten van Buuren en Michel Dijkstra.
16-10 Nacht van de Filosofie 2020 in Rotterdam. Met o.a. Fokke Obbema, Gerko Tempelman en de Jonge Denkers.
17-10 Henri Bergson. De creatieve evolutie (II). Met Hein van Dongen.
17-10 Woorden van vuur. Mystieke liefde in oost en west. Met Michel Dijkstra en Marc de Kesel.
17-10 Filosofie en islam. Met Gerko Tempelman. 
19-10 Kitty van der Vliet Diversity Event 2020: Leren van de geschiedenis. Met o.a. Susan Neiman en Karim Benammar.
20-10 De angstige mens. Met Jannah Loontjens, Paul van Tongeren en Daan Heerma van Voss.
24-10 Crash Course: Indaba. Betrokken besluitvorming. Met Annette Nobuntu Mul. 
24-10 Sociale filosofie: De publieke sfeer. Met Marthe Kerkwijk.
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