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Strijdvaardig leven
De macht van het geweten
Filosofische podcasts

REDACTIONEEL TEGEN VERVELING
De gure donkerte groeit, de grijze
dag verschrompelt. Kranten omkaderen hun nieuws met lijstjes van
series om de avondlockdown mee
door te komen. Soms lijkt het erop dat de pandemie voor velen
vooral een gevecht met de verveling is. Wat doen we met onszelf
zonder anderen om ons heen?
Lezen, natuurlijk. Dan ga je in
goed gesprek met een onbekende
die je vriend wordt. Dan beleef je
een knusse avond die voorbij-

roetsjt als een avond op de kermis
of in het café. Series verdrijven de
tijd, letterlijk – weg met de uren! –
boeken verdiepen: al lezende reis
en ervaar je. Bovendien ontstaat
onbewust een niet te slechten meewarig meelevende glimlach om al
het gestuntel dat het onze is. Aan
die glimlach herken je de verstokte
lezer, let maar eens op.

ook recensenten: die reiken je het
betere boek aan. Een snuifje kritiek
erbij en voilà: maak zelf een keuze
uit het overzichtelijke boekenmenu.
‘The best way out is always
through’, zegt de dichter, en wij voegen eraan toe: door een boek. Dan
kun je zelfs de krant weer aan.

Glimlachende groeten,
Maar wat zijn er veel boeken! En
boekenadvertenties! En boekennieuwsbrieven! Gelukkig zijn er

Florian Jacobs
(hoofdredacteur iFilosofie)
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STRIJDVAARDIG IN HET LEVEN STAAN
Wanneer we aan een wijsgeer denken, ziet die er niet uit als een
dappere soldaat of een robuuste
krijgsman (of -vrouw), maar de
verschillende denkers die Pablo
Lamberti behandelt in Strijdvaardig leven zijn dappere strijders. Strijdvaardig leven laat
ons zien dat de filosofie en de
krijgskunst wel degelijk samen
kunnen gaan. Lamberti neemt
ons mee op een historische verkenningstocht naar de oude Grieken, de oude Romeinen en naar
de samoerai in het oude Japan.
Tekst: Dani Lensen
De krijgsdeugden van Socrates
Wanneer een boek de geschiedenis
van de filosofie behandelt, begint het

dikwijls met Socrates, ‘de eerste échte filosoof’. Echter, wanneer we spreken over strijdvaardigheid, lijkt hier
ook een andere belangrijke reden
voor te zijn. Socrates was namelijk
een krijger-filosoof bij uitstek. In de
geschriften van Plato en Xenophon
zien we dat Socrates’ filosofie grote
waarde toekent aan verschillende
krijgsdeugden. Dit zal vermoedelijk
zijn voortgekomen uit het feit dat Socrates zelf krijger en filosoof in één
was. Socrates vocht in zijn jongere jaren in het leger van Athene en hij zou
zelfs het leven van de jonge politicus
Alcibiades gered hebben. Volgens Socrates zouden we dan ook allemaal
wat van die krijgersdeugden moeten
bezitten. Moed, oefening en zelfbeheersing zijn voor iedere rechtvaardige burger van groot belang. Moed

zien we zelfs terug in het antwoord
op de vraag waarom Socrates nou
juist met zijn vrouw Xanthippe ge-

trouwd is: ‘Wie wil leren paardrijden,
moet op de wildste dieren oefenen.’
Doodsverachting als bevrijding
van angst
Na het filosoferen in het oude Athene
neemt Pablo Lamberti ons mee naar het
oude Rome, vlak na het begin van de
christelijke jaartelling. In het amfitheater
vinden we onze dappere strijders: de gladiatoren. We stellen ons voor dat in het
Colosseum twee gladiatoren elkaar met
zwaard dapper te lijf gaan terwijl tienduizenden toeschouwers hun favoriet uit volle borst aanmoedigen. Een bekend bezoeker van het Colosseum was de stoïcijn
Seneca. De gladiatoren hebben een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de stoa. De kalme gemoedstoestand en de doodsverachting waren voor
de stoïcijnen een bron van inspiratie. Seneca bewonderde de grootse moed van
de gladiatoren waarbij angst voor de
dood geen rol speelde. Met dezelfde
moed moeten wij naar álle vormen van
tegenslag kijken. Acceptatie van tegensla-

‘Wie wil leren paardrijden,
moet op de wildste dieren oefenen’

gen in het leven zal ons uiteindelijk naar
de overwinning brengen. Strijdvaardig
leven laat ons op zeer vermakelijke wijze
de dappere gladiator binnen de stoa zien.
De krijgskunst van de samoerai
Tot slot belanden we in het oude Japan,
waar we dieper ingaan op de krijgersklasse van de samoerai. De samoerai was een
elite krijgersklasse uit het pre-industriële
Japan. Krijgskunst was voor de samoerai
het hoofdbestanddeel voor hun filosofie
en levenshouding. Lamberti besteedt aandacht aan bekende samoerai als Shigetoki en Musashi, en aan de hand van ver-

schillende verhalen, geschriften, gebeurtenissen en tradities krijgen we een
steeds beter beeld van de filosofie van de
samoerai. Ook bij de levenshouding van
de samoerai spelen strijdvaardigheid,
dapperheid en eer een essentiële rol.
De samoerai neemt een moedige houding aan ten opzichte van tegenslagen
in het leven en de dood. Ondanks dat
het gedeelte over de samoerai te kort is
om echt een helder beeld te krijgen van
wie die samoerai precies waren, was
dit gedeelte mijn favoriet en vond ik
het ontzettend interessant.

‘Wanneer staan we strijdvaardig in het leven?’

De strijdvaardige lezer
Hoewel aan het begin van Strijdvaardig leven de nadruk wordt gelegd op
filosofie als praktische levenshouding,
is het moeilijk voor te stellen hoe die
vorm moet krijgen voor de gemiddelde lezer die dit boek op de bank aan
het lezen is. Het wordt ons steeds duidelijker hoe de krijgslustige en praktische levenshouding eruitzag in het oude Griekenland, het oude Rome en het
oude Japan. Maar de vraag wat strijdvaardig leven anno 2021 dan precies
betekent, krijgt weinig invulling.

In het epiloog spreekt Lamberti hier nog
wel kort over. Ondanks dat hij benadrukt
dat strijdvaardig leven iets individueels
is en niet universeel kan worden beschreven, had ik dit toch liever iets uitgebreider behandeld gezien. Het is lastig voor
te stellen wat strijdvaardigheid vandaag
de dag kan betekenen. Een behandeling
van modernere vormen van strijdvaardige levenshoudingen zou erg boeiend kunnen zijn, misschien zelfs verlichtend.
Misschien zou dat net de aanzet kunnen
zijn voor het aannemen van een praktische en strijdvaardige levenshouding
door de lezer. Wanneer staan we strijd-

vaardig in het leven? Wellicht is dit een
vraag die Lamberti in een toekomstig
boek kan beantwoorden.
Strijdvaardig leven is een boeiende,
goed leesbare en originele weergave van
de strijdvaardige levenshoudingen die
van groot belang zijn geweest voor verscheidene filosofische disciplines. Op
luchtige wijze word je meegenomen naar
verschillende tijdsperiodes en word je bewuster van een krijgslustige dimensie
van de filosofie. Het boek vereist geen
voorkennis en spoort aan tot het lezen
van werken die men wellicht niet zo snel
zou aanschaffen. Denk daarbij aan werken van Miyamoto Musashi, Yamamoto
Tsunetomo en Nitobe Inazo. Ik heb van
Strijdvaardig leven genoten en ik raad
het iedereen aan die geïnteresseerd is in
de geschiedenis van de filosofie.

Pablo M. Lamberti, Strijdvaardig leven.
In het spoor van Socrates, Seneca en de
samoerai. Amsterdam: Boom, 2021.

WIE IS DIT DIER?
“Wie is dit?” Niemand zou opkijken als je deze vraag aan oma
stelt terwijl je wijst naar een oude familiefoto op haar schoorsteenmantel. Maar vraag je ook
‘wie is dit’ bij de ingelijste foto
van haar hondje of het portret
van de jonge orang-oetan die ze
p a s h e e f t g e a d o p t e e r d ? M i sschien klinkt het in eerste instantie een beetje vreemd, toch gebeurt het steeds vaker dat we
ook dieren als individuen zien.
Dat weerspiegelt de nieuwe, ontluikende houding waarop we
langzaam maar zeker naar de andere dieren om ons heen kijken.

hebben, samen met de sociale wetenschappen, recentelijk het dier
ontdekt in hun studies. In zijn
boek Dier en Mens. De band tussen ons en andere dieren laat
Maarten Reesink de lezer op een
heel toegankelijke manier kennismaken met inzichten in en onderzoeken naar de relaties tussen
mens en dier. Zijn boek is de eerste Nederlandstalige inleiding in
een van de snelstgroeiende wetenschappelijke disciplines wereldwijd: Human Animal Studies, oftewel DierMens Studies.

Dit nieuwe perspectief wordt ook
de animal turn genoemd, die
volgde op de linguïstische en iconische wendingen in de geesteswetenschappen. Want juist deze

Wie ben ik en wat is dit?
What’s in a name? DierMens Studies?
Waarom noemen wij onszelf mensen
en de rest van de fauna dieren terwijl
wij sinds Darwin weten, dat ook wij

Tekst: Kim Schreier

toch echt dieren zijn? Reesink maakt
in zijn boek duidelijk dat wij de aloude filosofische vraag ‘Wie ben ik?’
vooral in het avondland hebben geduid als ‘Wat maakt ons tot mens?’.
En het antwoord op die vraag lag voor
de hand: wij zijn geen dieren.
Maar hoe bepaal je wat de mens zo anders maakt? Deze vraag, hoe zij geïnterpreteerd en beantwoord werd en wordt,
is het leitmotiv van het boek. Op een
boeiende manier en met veel voorbeelden neemt Reesink de lezer mee op reis
door een beknopte geschiedenis van
onze houding ten opzichte van andere
dieren. Van veeteelt en dierentuinen
voor de burgerij tot vivisectie op proefdieren in de wetenschappen drukt hij
ons met de neus op de ongemakkelijke
feiten. Dit voelt echter nooit belerend.
Reesink wil de lezers stof tot denken
aanreiken, niet scherp stelling nemen.

Ten grondslag ligt het essay Why Look
at Animals? van John Berger. De 10
hoofdstukken van het boek zijn ongeveer even lang. Aan het einde van ieder
hoofdstuk staat een literatuurlijst over
het onderwerp. Ieder hoofdstuk begint
met een zwartwit dierportret. Dit benadrukt de wens van Reesink dieren als
individuen te beschouwen en functioneert als optische markering op het
boekblok. Vorm en inhoud vullen elkaar aan. Dat is zeker niet vanzelfsprekend bij filosofische boeken en een
groot pluspunt van dit boek.
In de eerste hoofdstukken lezen we dat
vooral de monotheïstische godsdiensten
de grondslag legden voor een antropocentrisch wereldbeeld waarin de mens
zich boven de andere dieren stelde. Wie
ben ik? Een mens met een ziel en een
bevoorrechte plaats in Gods schepping.
“De mens als spil waar alles om draait”
en dieren als objecten die hem ten dienste staan. Hoewel het in onze seculiere
maatschappij oubollig klinkt, was dit gedachtegoed tot voor kort de maatstaaf
waarmee we naar andere dieren keken.

‘Vorm en inhoud vullen elkaar aan’

Zo zijn dieren in onze geschiedenisboeken slechts een randnotitie, merkt Reesink op. De oeros schittert door afwezigheid terwijl het dier met zijn kracht,
melk, huid en vlees een cruciale rol
speelde in onze transitie van jagers naar
akkerbewerkers. Zonder de exploitatie
van andere dieren zou onze geschiedenis er heel anders hebben uitgezien. Die
exploitatie werd ook nooit als misstand
opgevat, stelt Reesink, omdat de mens
zich niet als dier zag en het dier mocht
benutten. Daar kwam ook geen verandering in toen we ons vertrouwen in God
inruilden voor het vertrouwen in de wetenschappen. Wat de mens anders

maakt, werd nu verklaard door onze verworven en aangeboren vaardigheden
die ons ver boven het louter instinctieve handelen van andere dieren hadden
verheven: verstand, cultuur, taal, emoties en ethische waardes.
Sinds de biologie en zoölogie niet langer een monopolie hebben op het bestuderen van dieren is er al heel wat verbeterd, zo Reesink. Methodes uit o.a. de
communicatiewetenschappen, antropologie, sociologie en psychologie worden
nu gebruikt om het gedrag van individuele dieren participatief te observeren
en te analyseren. Ook natuurweten-

schappers kijken intussen naar hun
dierlijke studieobjecten als intelligente
wezens die bewust en flexibel kunnen
reageren op veranderingen in hun
leefomgeving. Niet alleen om te overleven maar met name om een rijk leven
te leiden. Reesink gebruikt hiervoor de
terminologie cognitive ripple effect om
aan te geven dat elke vorm van intelligentie die op het eerste gezicht uniek
lijkt voor mensen, uiteindelijk ook
blijkt voor te komen bij dieren. Saillant
detail is dat voornamelijk vrouwelijke
wetenschappers verantwoordelijk waren voor deze paradigmaverschuiving.
Volgens Reesink omdat zij door hun
eigen emancipatiebeweging meer begrip hadden voor de achtergestelde positie van andere dieren.
De huidige stand van de wetenschappen
betoogt dat andere dieren over complexe cognitieve vaardigheden als verstand, taal, emoties en cultuur beschikken en zelfs ethisch besef hebben. Uit
het boek concludeer ik dat onze verschillen niet principieel maar gradueel zijn,
wat gezien het feit dat ook mensen die-

ren zijn eigenlijk niemand zou moeten
verbazen. ‘Als het uitgangspunt is dat
wij een van de vele soorten dieren zijn,
dan is er geen reden om aan te nemen
dat wij beter of slechter zijn dan al die
anderen soorten.’ Hierdoor wordt het
veel moeilijker een antwoord te vinden
op de vraag wat de mens zo anders
maakt en lijkt het steeds minder ethisch
verantwoord andere dieren voor onze
doeleinden te benutten. Misschien
creëert dit besef eindelijk de ruimte die
nodig is om andere vragen te stellen,
vragen die noodzakelijk zijn om de globale milieucrisis een halt toe te roepen.
Wat zie ik en naar wie kijk ik?
Onze perceptie van een dier berust met
name op de manier waarop dit dier
wordt weergegeven: is het een wild
beest of een schattig mini-mensje.
Want beelden representeren niet alleen
de realiteit. Door iets uit te vergroten
of iets weg te laten, hebben ze het vermogen ons wereldbeeld te construeren,
te bevestigen of in twijfel te trekken.
Reesink is verbonden aan de afdeling
Mediastudies van de UvA en doceert

o.a. over televisie. Zijn expertise op dit
gebied is verfrissend. Helder en kritisch schetst hij de ontwikkeling van
dieren in de fictieve en non-fictieve media en hoe die ontwikkeling onze beeldvorming beïnvloedde. Een belangrijke
plaats neemt Walt Disney in die voor
het eerst dierlijke personages met
karakter, emoties en moraal creëerde.
Disney betekent een kentering, legt
Reesink uit, hoewel hij ook een kanttekening plaatst bij deze antropomorfisering van dieren. De overdreven vermenselijking van dieren, soms spottend
Disneyficatie genoemd, heeft er namelijk wel toe geleid dat het brede publiek
dieren als individuen ging zien en zich
in hun situatie kon inleven. Reesink beschrijft hoe natuurfilms steeds meer focussen op het leven van individuen en
er zelfs heuse reality soaps zijn waarin
we het wel en wee van een dier of een
dierenfamilie kunnen volgen.
Zonder technologische vooruitgang hadden we de mentale stap van dier als object en exemplarische vertegenwoordiger van zijn soort naar individu met

karakter en emoties niet kunnen maken. Spycams en kleine gps-modules
stelden ons in staat dieren overal te volgen. Er is, stelt Reesink, al lang geen
strikte scheiding meer tussen documentairemakers en wetenschappers, tussen
entertainment en educatie. Dure natuur-

filmmakers laten zich adviseren door
een team van experts en wetenschappers profiteren van de overvloed aan
(duur) beeldmateriaal, waar ze nu toegang toe hebben. Technologische vooruitgang heeft namelijk nog een ander
groot voordeel: wij zijn niet meer gebonden aan onze beperkte zintuiglijke
waarneming. Via innovatieve apparaten
kunnen we de dieren beter verstaan en
weten we intussen dat dieren elkaar
een naam geven en hun taal naar mensen toe versimpelen ten opzichte van
hun soortgenoten. We hebben inzicht
gekregen in de cultuur van dieren en
de culturele verschillen tussen dieren
van eenzelfde soort of groep. Ook leerden we dat individuele dieren, net als
mensen, de behoefte hebben om gehoord en gezien te worden.
Nieuwe vragen
Dit roept nieuwe ethische vragen op.
Want als dieren niet zo anders zijn dan
mens-dieren mogen we ze dan 24-uur
per dag volgen? Of hebben dieren ook
recht op privacy? Mogen we ze opsluiten in dierentuinen of in stallen? En de

ultieme vraag: mogen wij ze doden?
Dierenrechten en de toekomstige plek
van andere dieren in onze samenleving
bespreekt Reesink uitgebreid in de laatste hoofdstukken van dit boek. Deze
hoofdstukken roepen meer vragen in
mij op dan dat ze antwoorden bieden.
Er zijn geen hapklare antwoorden, er is
enkel een aanzet misschien zelf een oproep om met open ogen naar ons leven
met andere dieren te kijken.
Dit eerste Nederlandstalige standaardwerk over de relaties tussen mens en
dier is een aanrader voor iedereen. Niet
alleen voor studenten DierMens Studies
of mensen die van dieren houden. Het
boek zet aan met nieuwsgierige ogen
naar andere dieren te kijken, creatieve
vragen te stellen en de vastgeroeste dogma’s aan de kant te zetten waardoor het
ook ruimte biedt opnieuw de mens en
zijn gedrag onder de loep te nemen.

Maarten Reesink, Dier en mens. De
band tussen ons en andere dieren. Amsterdam: Boom, 2021.

FILOSOFISCHE PODCASTS
Een klein veldonderzoek naar Nederlandstalige filosofische podcasts
Op de fiets, in de auto of in de trein.
Terwijl je de afwas doet, eten kookt
of je was aan het ophangen bent. Tijdens dit soort momenten is het fijn
om een podcast te luisteren. Een
podcast heeft iets rustgevends, je gebruikt je oren en hersenen, maar je
ogen kunnen uitrusten en hoeven
niet naar drukke beelden te kijken.
Ook wel eens lekker.
Podcasts hebben de laatste jaren
enorm aan populariteit toegenomen, en hierdoor is het aanbod
sterk gegroeid. Het zijn er inmiddels zo veel dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ook filosofische podcasts schieten als
paddenstoelen uit de grond. Waar
moet je beginnen? Om die reden is

hier een overzicht van tien Nederlandstalige podcasts, in willekeurige volgorde, die zeker het luisteren waard zijn. Voor ieder wat
wils: van academische tot humoristische podcasts, en van esthetica tot wetenschapsfilosofie.

Kluwen
Lotte Spreeuwenberg en Martha
Claeys
Miniserie: Kunst en Porno
Ca. 40 min.
Luister: Spotify, Soundcloud, Apple
Podcasts

Tekst: Lenna Bartens

Kluwen is een filosofische podcastserie waarin filosofen, experts en ervaringsdeskundigen alledaagse vragen
beantwoorden. Het is een podcast
‘over de kluwen van het mens zijn’ die
‘een mix van persoonlijke verhalen en
filosofische argumentatie’ presenteert.
Deze podcast is wel een pareltje te noemen binnen de Nederlandstalige filosofische podcasts. Het is een hoogwaardige productie, dus geen ruis of
‘onderwater-audio’ zoals sommige an-

dere wel enigszins hebben. Er is goed
nagedacht over de vormgeving en
details zoals de muziek. En het belangrijkste: deze podcasts laat zien waarom filosofie wel degelijk relevant is heden ten dage, en niet enkel iets om
van academicus tot academicus over
te discussiëren. Het doet daadwerkelijk wat het belooft, het brengt filosofie in je dagelijks leven.
Er is een aantal reeksen binnen Kluwen, zoals Uitgelezen, audio-essays geschreven en opgedragen voor de podcast. Of de miniserie Kunst en Porno,
waarbij de raakvlakken tussen kunst
en pornografie worden uitgezocht, en
ook thema’s zoals feminisme aan bod
komen. Lotte Spreeuwenberg en Martha Claeys modereren de podcast op
een hele prettige manier. De podcast
heeft in 2020 dan ook twee prijzen gewonnen, de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie en de EOS Publieksprijs Wetenschapscommunicatie.

gen en ervaringen van lezers gaat hij dit
onderzoeken. Tim Fransen is bekend als
cabaretier en hij heeft de boeken Brieven
aan Koos (2018) en Het leven als tragikomedie (2019) geschreven. Omdat de
theaters sloten besloot Fransen podcasts
te gaan maken, zoals meerdere mensen
in de culturele industrie hebben gedaan
(denk bijvoorbeeld aan Louis Theroux).

Beschaving: de Nabeschouwing
(met Tim Fransen)
De Volkskrant
Ca. 35 min
Luister: Spotify , Apple Podcasts
In deze podcast van de Volkskrant beschouwt cabaretier en filosoof Tim Fransen de pandemie. Aan de hand van vra-

De podcast is een vierluik en kijkt terug
op de zogenaamde eerste golf (wat de
titel ‘nabeschouwing’ wat voorbarig
maakt). Dit betekent dat sommige dingen waar Fransen naar verwijst alweer
wat verouderd zijn, zoals de situatie
rondom de vaccins. Fransen vertelt op
een luchtige en humoristische manier
over filosofische vragen zoals: heeft het
virus een wil, en hoeveel is een mensenleven ons waard? Hij heeft kennis van
zaken en biedt een broodnodige filosofische reflectie op de pandemie, op een
optimistische toon. Corona, filosofie en
humor, een zeldzame combinatie.

Rode Hoed
Ca. 90 min.
Luister: SoundCloud, Spotify, Apple
Podcasts
De Rode Hoed, gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam, was vroeger een
schuilkerk. Tegenwoordig noemt het
zich een ‘safe haven’ voor voorlopers
van maatschappelijke tendensen. Er komen niet enkel filosofen langs, maar
ook bijvoorbeeld politici, schrijvers en
wetenschappers. De podcasts zijn opnames van de programma-avonden.
Bucketlist filosofie is een reeks binnen de
Rode Hoed die kijkt naar wat filosofische

klassiekers ons nu nog te zeggen hebben.
Aan de hand van Adorno onderzoeken ze
bijvoorbeeld de hedendaagse aantrekkingskracht van rechts-radicalisme.
Daan Roovers is de moderator en veel bekende publieksfilosofen komen langs om
de onderwerpen te bespreken: denk aan
Marli Huijer, Jan Flameling, maar ook
bijvoorbeeld Edith Hall, een bekende Engelse classica. Het is een interessante
reeks die op een leuke manier achtergrondinformatie en de relevantie voor de
huidige tijd verbindt. Sommige sprekers
praten vlotter dan anderen, en je moet
wel zin hebben in een lange lezing.
Brainwash
Human
Ca. 45 min.
Luister: Spotify, Apple Podcast
Brainwash is de podcast van het gelijknamige festival. Dit festival is ‘het grootste denkfestival van Nederland en België’. Schrijvers, dichters, filosofen,
wetenschappers, kunstenaars en theatermakers komen op dit festival voorbij
om hun inzichten te delen op het gebied

van economie, klimaat, democratie en
(mentale) gezondheid.
Deze podcast is niet enkel filosofisch,
maar er komen genoeg interessante mensen voorbij. Aan de hand van muzieknummers die de denkers hebben geïnspireerd
vertellen de gasten over hun leven, ideeën
en werk. De zomerradio-reeks is een soort
radioversie van zomergasten. Enkele filosofen die te gast zijn geweest zijn Marli
Huijer, Mariam Rasch en rechtsfilosoof
Bastiaan Rijpkema. Maar ook mensen als
schrijver Haroon Ali of singer-songwriter
Maaike Ouboter komen voorbij. Floortje
Smits en Johan Fretz zijn de host en interviewen om de beurt de gasten.

Groene oren
Staatsbosbeheer
Ca. 20 min.
Luister: Spotify, Apple Podcasts
Deze podcast lijkt misschien een rare
eend in de bijt: elke aflevering wordt
er een interview gehouden met een
dier of plant die in Nederland wonen
of voorkomen. Onder andere komen
een eik, een nachtzwaluw en een gentiaanblauwtje langs als gast.
In de filosofie, maar ook daarbuiten, is
er een steeds grotere roep om representatie van de natuur binnen de politiek
en ons rechtssysteem. Denk bijvoor-

beeld aan Bruno Latour die in 2020 de
Spinozalens kreeg, waarna het boek
Het parlement van de dingen (2020)
verscheen. Of dichter bij huis, Erik Kaptein met zijn boek Rechtsgelijkheid
voor de natuur (2021). Al deze ideeën
hebben gemeen dat de natuur gerepresenteerd moet worden, maar dat is nog
geen makkelijke opgave. Groene oren
heeft niet direct iets te maken met deze ideeën, maar is desondanks experimenteel aan het kijken hoe wij de natuur een stem kunnen geven. Groene
oren is geïnspireerd op de Amerikaanse podcastserie Everything is alive.
Ook is dit een leuke podcast om kinderen met filosofie kennis te laten maken en hierover te praten.
Podcast Filosofie
Centre Erasme
Ca. 50 min.
Luister: Spotify, Apple Podcasts
In deze podcast staat elke aflevering een
filosoof centraal, die wordt besproken
door een hoofgast, een side-kick en de
presentator. Er zijn al drie seizoenen,

dus er is een rijk archief aan afleveringen die je kunt beluisteren. Centre Erasme heeft wat weg van de ISVW. Het is
een school voor filosofie die is opgericht
om de kennis van filosofie te verspreiden, middels cursussen in Frankrijk
maar ook bijvoorbeeld deze podcast.
Elke aflevering is een redelijke grondige
inleiding in de belangrijkste ideeën van
de filosoof die centraal staat. Het behandelt ook de context en de moeilijkheden
van de theorieën. Op één uitzondering
na (Hong Zicheng) zijn het allemaal Westerse filosofen die worden besproken.

Felix & Sofie
Ca. 30-60 min.
Luister: SoundCloud, Spotify, Apple
Podcasts
Felix & Sofie organiseert elke maand
in café Perdu in Amsterdam filosofische avonden rondom een thema.
Sommige van de afleveringen zijn podcastopnamen waarin gesprekken worden gevoerd en anderen zijn opnamen
van praatjes tijdens de avonden in Perdu. Bij die laatste heb je soms sprekers die tijdens hun praatje erg veel
‘uhhm’ zeggen, wat minder prettig luistert dan de echte podcast-opnames.

De onderwerpen zijn heel verschillend, van de Cyborgfilosofie van
Haraway, via metafysica, tot medischethische dillema’s als prenatale keuzevrijheid. De rode draad in de onderwerpen is dat ze hele specifieke nicheonderwerpen zijn binnen de filosofie.
Hierdoor zitten er misschien onderwerpen tussen die minder je belangstelling hebben, maar elk onderwerp
wordt grondig filosofisch uitgezocht.

Radboud Reflects
Radboud Universiteit
Ca. 90 min.
Luister: SoundCloud, Spotify, Apple
Podcasts
Deze podcastafleveringen van de Radboud Universiteit zijn allen lezingen
(en een enkel interview en/of gesprek)
over filosofie, religie, ethiek, de samenleving en cultuur. Gasten als Michael
Sandel, Peter Sloterdijk of Daniel Dennett komen spreken over hun invloedrijke ideeën. Maar er komen ook onderwerpen langs als Ayahuasca of de

avondklok. Kortom, bekende en minder bekende academici bespreken een
breed scala aan actuele thema’s. De afleveringen zijn aan de langere kant
maar er zitten zeer veel interessante
thema’s en hedendaagse denkers bij.

Ik zie, ik zie, filosofie!
Bas en Bram
Ca. 50 min.
Luister: Spotify, Apple Podcasts
Deze podcast is speciaal voor alle filosofiestudenten (in spe), maar ook voor anderen geïnteresseerd in het onderwerp:
‘De podcast die een poging doet om de

vervelendste vraag denkbaar te beantwoorden: wat is filosofie en wat kun je
ermee na je studie?’. De filosofiestudenten Bram en Bas interviewen iedere aflevering een afgestudeerd filosofiestudent
en spreken over wat diegene nu als werk
doet en hoe dat relateert aan filosofie.
Een heel sympathieke podcasts waarin
(veel jonge) mensen spreken over hun liefde voor filosofie, wat het is en wat ze er in
hun huidige werk aan hebben. Er komt
een fractievoorzitter van D66 voorbij, een
persvoorlichter maar ook een PhD kandidaat. Bas en Bram interviewen op een onderhoudende manier hun gasten, wat leu-

ke interviews oplevert en een inzicht in
de veelzijdigheid van filosofie.

ISVW Podcast
Bart Geeraedts
Ca. 40 min.
Luister: SoundCloud, Spotify, Apple
Podcasts
We sluiten de lijst af met wellicht een oude bekende, de ISVW Podcast. In deze
podcast spreekt Bart Geeraedts met docenten en auteurs van de ISVW. Een
breed scala aan denkers passeert de revue: van Hannah Arendt en Socrates tot
de Indianen van Noord-Amerika en zenmeester Dōgen. Niet veel (lees ‘bijna
geen’) van de Nederlandstalige podcasts
behandelen zowel de Westerse filosofie
als filosofie uit de rest van de wereld.
Ook is de podcast divers in aanpak. Er
komen filosofische reflecties langs, analyses van filosofische stromingen, maar
ook persoonlijkere ervaringen met filosofie. Een voorbeeld hiervan is de aflevering met Arthur Veenstra over zijn
boek Het primaire waarom (2021),

waarbij het onder andere gaat over hoe
Sartre hem zijn eetstoornis hielp overwinnen. Geeraedts heeft een prettige
manier van interviewen, waarbij hij onderwerpen uitdiept en een kritische
vraag hier en daar niet schuwt.
In dit stuk heb ik mijn best gedaan om
een overzicht te geven van de Nederlandstalige filosofische podcasts. Omwille van de lengte van het stuk heb ik mij
beperkt tot tien podcasts, waarmee het
geen uitputtende lijst is. In een latere
editie van iFilosofie zal ik opnieuw het
podcast-aanbod onderzoeken en de balans opmaken in de Nederlandstalige filosofie. Tot die tijd: veel luisterplezier!

SCHULDBEWUSTZĲN ONDER EEN VERGROOTGLAS
Hoe werkt het geweten? Wat is
schuldgevoel? Jannah Loontjens
meandert in Schuldig. Een verkenning van mijn geweten langs allerlei psychologische en filosofische
inzichten terwijl ze haar schuldgevoel jegens haar moeder analyseert. Echte antwoorden krijg je
niet, maar van Loontjens’ openhartige en fijngevoelige beschrijvingen van ongemakkelijke situaties
en onderhuidse spanningen word
je toch een stuk wijzer.
Tekst: Marthe Kerkwijk
Het onderzoek van Jannah Loontjens begint met een situatie die je bijna kneuterig kunt noemen: Loontjens besluit de
kerst niet bij haar moeder in Frankrijk
door te brengen, maar bij haar tante.
Nou en? Denk je dan. Wat is het probleem? Welnu, er is een probleem, en
dat probleem krijgt naarmate het boek

vordert steeds meer knopen en kronkels.
Met dit besluit heeft Loontjens alles op
het spel gezet. Haar relatie met haar moeder natuurlijk, maar ook de relatie tussen haar moeder en haar tante. Die was
al fragiel, en door wél bij de een, maar
níet bij de ander kerst te vieren, en daar
ook nog eens niet meteen helemaal eerlijk over te zijn, komt de boel op scherp
te staan. Terwijl Loontjens dondersgoed
weet hoe de vork in de steel zit, gegeven
de familiegeschiedenis met een labiele
grootmoeder, een door tegenslagen geteisterde moeder, echtscheidingen en de
maatschappelijke normen en verwachtingen waarmee haar familieleden zijn opgegroeid en waar niemand raad mee weet.

de weg. Haar onderzoek begint met het
schuldgevoel jegens haar moeder.

Voor dit alles en nog meer voelt Loontjens
zich schuldig. Ze kent schuldgevoel maar
al te goed. Ze is naar eigen zeggen iemand
die zich al snel schuldig voelt, maar daar
liever niet te lang bij stilstaat. In dit boek
gaat ze haar schuldgevoel niet langer uit

Die gelaagdheid maakt het boek interessant. Ik zal bekennen dat mijn eerste gedachte was: maak je toch niet zo druk om
dat kerstakkefietje. Bovendien: waarom
zou ik hier een boek over lezen? Wat gaat
mij die moeder aan, of het schuldgevoel

Schuldgevoel als erfgoed
De methode die Loontjens op zichzelf
toepast is er een van ‘zelfanalyse’: ze
past relevante inzichten uit de filosofie
toe op haar eigen schuldbewustzijn.
Ook plaatst ze de verhalen en eigenaardigheden van zichzelf en de vrouwen in
haar familie – die spelen een prominentere rol in het verhaal dan de mannen –
in een bredere maatschappelijke context, waarbij ze een scherp oog heeft
voor de subtiele normen en vanzelfsprekendheden die de schuldgevoelens van
de verschillende generaties kleuren.

van Jannah Loontjens? Maar toch bleef ik
nieuwsgierig genoeg om verder te lezen,
en die moeite werd ruimschoots beloond.
Zo ontdek je gaandeweg dat het schuldgevoel van Loontjens voor een deel erfgoed is van drie generaties vrouwen en
mannen die niet konden voldoen aan
de verwachtingen van hun tijd, en daar
een flinke dosis schuldgevoel aan overhielden. Nog interessanter wordt het
als blijkt dat er ook sociaal-politieke
factoren in het spel zijn. Zo krijgen katholieken een schuldgevoel aangepraat
door op jonge leeftijd te moeten biechten en krijgen slachtoffers van misbruik een schuldgevoel aangepraat omdat preventiebeleid vooral gericht is op
hoe slachtoffers kunnen voorkomen
dat ze erin worden geluisd. Als ze dan
toch te grazen worden genomen, voelen ze zich schuldig omdat ze denken
dat ze beter hadden moeten opletten.
En als je dan uit schaamte verzwijgt
waar je je schuldig over voelt, dan voel
je je nóg schuldiger, want we leven in
een bekenteniscultuur, waarbij openhar-

tigheid geldt als vrijheid en geheimen
verdacht zijn. Maar hoe zit het dan met
de vrijheid om geheimen te koesteren?
Om daar antwoord op te geven maakt
Loontjens behendig gebruik van inzichten van Foucault, Freud, en het Oudgriekse begrip ‘parrhèsia’, dat zoveel als
‘vrijsprekendheid’ betekent, om een kritiek te formuleren op de katholieke
biecht en de moderne selfiecultuur.

Het inzicht dat schuldgevoel niet slechts
een particuliere eigenschap is van
Loontjens, maar een gevolg van maatschappelijke machtsstructuren, geeft
haar boek een urgentie en diepgang die
veel verder gaat dan de kerstanekdote
in eerste instantie doet vermoeden.
Schuldgevoel en verzoening
Maar wat is schuldgevoel nu precies?
Wie in Schuldig een heldere definitie verwacht te lezen, komt bedrogen uit. De zelfanalyse van Loontjens’ schuldgevoel is
eerder een literair-filosofische dan een
analytisch-filosofische. We lezen geen
noodzakelijke-en-voldoende voorwaarden, geen grensbepalingen, geen
definities. Rechtsfilosofische of moraalfilosofische discussies over schuld en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld over de
vraag ‘wanneer is een misdadiger schuldig aan de misdaad?’, komen in dit boek
nauwelijks aan de orde. Misschien was
het interessant geweest als Loontjens deze wegen wel had bewandeld.
Ik miste in Schuldig namelijk wel een
beetje de stellingname die je van een filo-

soof mag verwachten. Ik zou graag lezen
dat we schuldgevoel allemaal verkeerd begrijpen en dat Loontjens een radicaal nieuwe schuldgevoeltheorie voorstelt. Of dat
we volgens haar potverdorie eens moeten
ophouden met op geniepige wijze onze
medemensen een schuldgevoel aanpraten. Een scherp betoog dat een spannend
standpunt onderbouwt, zoals je dat in
veel goede filosofieboeken aantreft.
Loontjens’ conclusie is eerder zoet dan
spannend: ze weet zich met haar schuldgevoel te verzoenen, door het te erkennen
als een onuitwisbaar onderdeel van haar
bestaan. Dat is mooi, maar wat moet ik
als lezer daar nu mee? Mij verzoenen met
mijn eigen schuldgevoel? Niks ervan! Na
het lezen van de hoofdstukken waarin
Loontjens de machtsstructuren die achter
schuldgevoel schuilgaan blootlegde, ben
ik eerder geneigd mij te verzetten tegen
slinkse schuldaanpraters!
Schuldgevoel en schaamte
Maar deze kritiek is misschien niet helemaal eerlijk, en daar voel ik mij al
schuldig over. Loontjens’ verzoening is

wel degelijk een daad van verzet tegen
sociale machten die de schuld voor van
alles en nog wat op de schouders van
het individu laden. Loontjens verandert misschien de wereld niet, maar
heeft in elk geval de macht over haar
eigen schuldgevoel verkregen.
Ook in filosofisch opzicht levert de zelfanalyse van Loontjens iets op. Geen
heldere definities, misschien, maar
toch verkent ze grensgebieden. Het
kerstprobleem vormt daarvoor een
mooie ingang. Loontjens zou graag
haar moeder blij willen maken, zeker
met kerst, maar dat doet ze niet. Daarvan heeft ze geen spijt – het is een welbewuste en legitieme keuze – maar ze
voelt zich wel schuldig. Daarmee hebben we een eerste onderscheid te pakken: schuldgevoel is niet hetzelfde als
spijt hebben. Zo onderscheidt ze
schuld ook van schaamte: schuldgevoel
is een gevoel van tekortschieten,
schaamte heeft te maken met de blik
van een ander. Loontjens’ methode is
verhalend, literair en anekdotisch,

maar net zo helder en inzichtelijk als
het betoog van een analytisch filosoof.
De grote filosofische inzichten die het
boek te bieden heeft, maakt Loontjens toegankelijk door ze te verbinden aan een
klein persoonlijk verhaal dat begint met
een herkenbaar en ongemakkelijk kerstdilemma. Het verhaal over Loontjens en
haar familie loopt langs lijnen van schuld
en tekort. Maar de schuldgevoelens van
haar familieleden zijn ook het gevolg van
mooie morele eigenschappen, zoals verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Na het lezen van Schuldig begrijpt
de lezer veel meer van schuldgevoel dan
ervoor, en dat is te danken aan de verhalende kracht van Loontjens’ vertelling. In
de eerste plaats is Schuldig dan ook een
literaire prestatie. Ook in filosofisch opzicht levert Loontjens wat ze belooft, al
had de doorgewinterde filosofielezer iets
meer stellingname gelust.
Jannah Loontjens, Schuldig.
Een verkenning van mijn geweten.
Amsterdam: Podium, 2020.

OP WEG NAAR EEN KEERPUNT
In zijn boek De fundamenten
bundelt dichter en schrijver Ramsey Nasr drie essays waarin hij
reflecteert op de mensheid aan
de hand van de pandemie. Hij betoogt dat we onze levens radicaal
moeten omgooien.

ment is als een plek: een goed moment
om stil te staan, een rampzalige plek
om af te wachten.’ Nasr laat in De fundamenten niet alleen zien dat hij een
uitmuntende poëtische schrijver is:
door middel van dit persoonlijke verslag bewijst hij zich ook als filosoof.

Tekst: Jessie Eickhoff

Obsessie met groei en rendement
Met felle kritiek tegen op ons economische en politieke systeem drukt Nasr
de lezer met de neus op de feiten. Onze
obsessie met groei en rendement leidt
tot vernietiging van mens en milieu.
‘Uitbuiting, onderbetaling, dierenmishandeling, vervuiling, ontbossing, plundering en vernietiging van de aarde
vormen de motor van het vrijemarktprincipe.’ Terwijl onze regering de multinationals een steuntje in de rug geeft,
mogen wij in de weer gaan met plastic

Nasr geeft in de eerste twee essays een
scherpe analyse van de coronacrisis in
Nederland. Hij beschrijft de verbondenheid tussen mensen, maar ook de
omslag naar onrust. In zijn laatste essay betoogt hij dat de gebeurtenissen
van afgelopen jaar tot een keerpunt leiden, een plek waarop je kunt moet beslissen om te draaien of om verder te
gaan. ‘We moeten handelen, in het volle besef dat elk keerpunt zowel een mo-

flesjes en oud papier. Een beroep op eigen verantwoordelijkheid lijkt de slogan van iedere crisis te zijn.
We moeten ons handelen veranderen en
ons idee van geluk herzien, betoogt
Nasr. ‘We moeten een revolutie beginnen die deels een terugkeer, deels een
nieuwe stap in het onbekende behelst.’
’Hij laat ons inzien dat wij geen uitzonderingspositie kunnen opeisen in ons
ecosysteem. ‘We hebben onszelf in ontzagwekkend tempo doen geloven dat we
exceptioneel zijn, dat we volkomen los
zouden kunnen staan van de natuur,
van de wereld waarin we staan.’ In
plaats daarvan moeten wij ons realiseren dat we onderdeel zijn van een groter
geheel. Covid-19 heeft ons dit voor het
eerst collectief laten voelen. Nasr roept
op tot een opstand van het geweten.

Kwaliteit van leven als uitgangspunt
Ook gaat Nasr de mogelijke oplossingen niet uit de weg. Hij oppert het
idee van capabiliteiten dat oorspronkelijk werd bedacht door econoom en filosoof Amartya Sen. Volgens Sen is
economie geen doel op zich, maar een
middel naar welbevinden. Toch leidt
ons streven naar een hoger bnp niet
tot een groter geluk. In tegenstelling,
het schaadt de wereld. In plaats van
naar economische parameters als productie-, groei- en winstcijfers te kijken, moeten we de kwaliteit van leven
als uitgangspunt nemen. Denk aan de
mate waarin iemand gezond is, zich
veilig voelt of deel uitmaakt van een
gemeenschap. Hierin schuilt, zoals
Nasr zelf stelt, een radicale omkering.
Het ideaalbeeld van Nasr, waarin belangen van de burger en het milieu
zwaarder wegen dan de band met het
bedrijfsleven, lijkt tijdens het lezen
van het boek niet ver van ons van-

daan. Nasr verwijst naar verschillende
onderzoeken waaruit blijkt dat de middenmoot wilde afremmen, in plaats
van uitbreiden. Des te verrassender
was de verkiezingsuitslag. Er werd vol-

op gestemd op partijen die juist door
willen met groeien. Daarmee lijkt deze
oproep tot onmiddellijke opstand, in
ieder geval in Nederland, een verloren
zaak. Ons geweten zit nog steeds niet
op één lijn met ons handelen.
Wie het boek van Nasr leest, krijgt
een boodschap die niet per se nieuw
is, maar wel overtuigend wordt gebracht. Het bevat vele verwijzingen
naar kunstenaars, filosofen en economen, maar ook eigen reflecties. Vanuit zijn persoonlijke perspectief doet
hij een radicale oproep voor een urgente situatie: de herziening van geluk, ons handelen en het systeem. Dat
Nederland nog niet klaar is voor zo’n
revolutie, betekent daarentegen niet
dat er geen verandering gaande is. Op
formidabele wijze laat Nasr het lichtje
in je hoofd branden.

Ramsey Nasr, De fundamenten.
Amsterdam: De Bezige Bij, 2021.

HOUD HET KLEIN, MAAR DENK MET WIJDE BLIK
Onlangs verschenen drie boeken
die in elkaars vaarwater koersen
richting nieuwe politieke bestuursopvattingen. Pieter Omtzigt
schreef Een nieuw sociaal contract, van Herman Tjeenk Willink
verscheen de veertiende druk van
Groter denken, kleiner doen. Een
oproep en Wim Voermans schreef
Het land moet bestuurd worden.
Machiavelli in de polder. Alle drie
de boeken doen aanbevelingen om
tot herstel van vertrouwen in de
Nederlandse politiek en haar bestuurders te komen.
Tekst: Wil Heeffer
Het rommelt in de politiek. Uitgelekte
documenten leiden tot onrust en wantrouwen. Essentiële informatie wordt
achtergehouden. Coalitievorming belem-

mert een kritische dialoog tussen regering en parlement. De zwakken in de
samenleving ontbreekt het aan rechtsbescherming en voor grote ondernemingen wordt in de BV Nederland de
rode loper uitgerold. Dit soort zaken
staan volop in het licht in een herdrukt boek en twee nieuwe boeken
over politiek bestuur. Alle drie zoeken
ze naar oplossingen voor een politieke
vertrouwensbreuk.
‘Politiek draait altijd om twee dingen:
tegenstrijdige belangen en schaarste’,
schrijft Wim Voermans in zijn boek
Het land moet bestuurd worden. Zoals hij het ziet, vraagt besturen zowel
om een open informatie-uitwisseling
als om bestuurders met visie en durf
waarbij geldt, zoals Herman Tjeenk
Willink het in zijn boek Groter denken, kleiner doen schrijft: ‘Als de verte-

genwoordigende democratie hapert,
komt het op de maatschappelijke democratie, de burgersamenleving aan.’
Hoe de bestuurlijke machinerie is vastgelopen, blijkt uit wat de toeslagenaffaire is gaan heten en uit het dedain
waarmee met burgers wordt omgegaan, zo laat Pieter Omtzigt horen.
Waar niemand meer verantwoordelijk
is, is niemand meer aansprakelijk en
wordt het chaos en tumult.
Noten kraken
De kritiek van Omtzigt richt zich tegen
een modellencultuur die de mens reduceert tot een algoritme. Koopkrachtplaatjes hebben het bestuurlijke denken in Nederland betoverd. ‘All models
are wrong, but some are useful’, zegt
hij de statisticus George Box na. Macrogegevens worden, aldus Omtzigt, door

‘Waar niemand meer verantwoordelijk is,
is niemand meer aansprakelijk’

onze bestuurders niet gezien als ‘useful’, maar worden gebruikt om technocratisch efficiënt weg te kijken van de
realiteit van alledag. De overheid levert mensen in problemen zonder
rechtsbescherming uit aan bureaucratische overmacht en schuldeisende instanties, laat hij horen.
Voermans richt zich tegen een bestuur dat leiding geven ziet als het
managen van een onderneming. In de
democratie gaat het niet om CEO’s
die verantwoording schuldig zijn aan
coalitiepartners – de ‘aandeelhouders’ van een regeerakkoord – maar
om bestuurders die oog hebben voor

burgers die vastlopen in een samenleving en afhaken of onder curatele worden geplaatst. Bestuurders zijn niet
gekozen om partijbelangen te dienen
maar om het volk te dienen.
Beiden keren zij zich tegen een regentenmentaliteit, waarvan volgens Voermans
de oorsprong ligt in de negentiende
eeuw. Hij karakteriseert het als een historisch gegroeid bestuurders-DNA, een
gecultiveerd gedrag dat – weliswaar
door verkiezingen gelegitimeerd – een
patriarchale vorm heeft aangenomen.
Dat leiderschap handelt in dienst van de
korte termijn en gaat uit van het belang
van de mensen met de meeste macht.

Tjeenk Willink vult dat aan met: ‘De
koopman rukte op, de dominee met
zijn verschuivende waarden en normen
moest terrein prijsgeven. Hij werd vervangen door de deskundige.’ Het uit de
Verenigde Staten overgewaaide New
Public Management kreeg de volle

wind. Hij uit kritiek op bestuurders die
burgers zijn gaan zien als klanten van
de BV Nederland: ‘Politieke instellingen en politieke ambtsdragers moeten
weer beseffen dat de politieke democratie niet zonder maatschappelijke demo-

‘Een pamflet dat in alle bestuurskamers
zou moeten liggen’

cratie kan, dat de geloofwaardigheid
van het voorgestane beleid afhangt
van de kwaliteit van de uitvoering en
dat rechtspraak een pijler is waarop
de democratische rechtsorde rust, zeker als het vertrouwen in politici en
politieke partijen afneemt.’

Wim Voermans heeft 204 pagina’s nodig voor zijn betoog en wijdt in hoofdstuk 3 niet altijd even coherent uit over
de negentiende-eeuwse wortels van het
Nederlandse staatsbestuur. Zijn boek
bevat 453 noten. Je hebt het als lezer
druk met heen en weer bladeren.

Hoeveel tekst heb je nodig
Pieter Omtzigts pleidooi voor verandering omvat 208 pagina’s. Hij wijdt uit
over de corruptie in Malta, de corruptie in het Europees parlement en over
de toeslagenaffaire. Afsluitend pleit
hij voor een nieuw sociaal contract
waarin vooral het staatsrechtelijke centraal staat. Zijn boek bevat 140 noten.

Herman Tjeenk Willink schreef het
dunste boekje. Het omvat 116 pagina’s
in een groter lettertype en kent geen
noten. Zijn oproep is krachtig en het
meest inhoudelijk.
Wijsheid die verplicht
Hoe wijs word je nu van het lezen van
deze drie boeken? Ze geven alle drie in

een zeer toegankelijke stijl inzicht in
het ontstaan van wantrouwen bij burgers, in afkeer en het niet gehoord worden. Alle drie analyseren ze vormen
van verwording in ons bestel. Daarnaast dragen ze alle drie alternatieven
aan voor hoe te besturen.
De auteurs brengen valkuilen in beeld
en zoeken naar hoe wordt voorkomen
dat de kloof tussen politici en burgers
groeit. Hoelang nog accepteren we bestuurders die zichzelf als het meest geschikt en voortreffelijk zien? Hoe
wordt voorkomen dat zicht op het alledaagse doen en laten zich alleen nog
maar uitdrukt in cijfers en statistiek
en dat burgers verdwijnen in de schaduwzone van een leven dat steeds
meer overleven wordt?
Omtzigt leert hoe het rechtsstatelijk anders moet, hij illustreert hoe lobbyen nogal eens ontaardt in corruptie en geeft een
aardig inkijkje in de modellencultuur
aan de hand van twee voorbeeldhuishoudens. In beide huishoudens komt ondanks het grote verschil in verzamelinko-

men, het netto-inkomen uit op hetzelfde
bedrag. Dat alles is het resultaat van toeslagen en belastingheffing.
Voermans werpt het licht op negenenzestig informatie-incidenten en op een
elftal aan buitenparlementaire akkoor-

den. Het heeft ertoe geleid dat de
Tweede Kamer directe invloed ontnomen wordt. Hij illustreert hoe we beland zijn in een managers-cultuur die
‘acteert’ volgens maatstaven van organisatie op basis van efficiency en algoritmes. Politici besturen met het oog
op het dashboard in plaats van zicht
op de buitenwereld.
Tjeenk Willink paart inzicht aan opbouwende kritiek. Hij schrijft over hoe het
anders moet en waar het anders kan.
Zijn boekje is klein maar fijn. Zoals ik het
lees, is het een pamflet dat in alle bestuurskamers zou moeten liggen.

Herman Tjeenk Willink, Groter denken,
kleiner doen, een oproep. Amsterdam:
Prometheus, 2018/2020.
Pieter Omtzigt, Een nieuw sociaal contract. Amsterdam: Prometheus, 2021.
Wim Voermans, Het land moet bestuurd worden, Machiavelli in de polder. Amsterdam: Prometheus, 2021.

PER ONGELUK FASCIST
Maak van de leider een baas,
creëer wijdverbreid ongenoegen
en een gemeenschappelijke vijand, bied bescherming, schuw
geweld niet, roem volkse eigenschappen en herschrijf de herinnering aan het fascisme uit het
verleden. Zo kun je de adviezen
uit Michela Murgia’s satirische
boekje Fascist worden samenvatten. In dit essay wijst de Italiaanse schrijfster op de kenmerken
van de fascistische methode en
legt daarmee de kwetsbaarheden
van de democratie bloot.

zeven hoofdstukken waarin Murgia
steeds een onderdeel belicht van wat
volgens haar de fascistische methode
is. Murgia legt de nadruk op de methode omdat inhoudelijke fascistische
ideeën aanvankelijk veel weerstand oproepen. Als je aan de slag gaat met de
methode, dan ‘komt het allemaal vanzelf’, volgens de schrijfster. Ze laat
zien hoe het inzetten van de fascistische methode leidt tot macht en efficiëntie en hoe verleidelijk het daarom
is om fascist te worden. Met behulp
van de fascistometer achterin kun je
bepalen in hoeverre dat het geval is.

Tekst: Sanne Rombouts

Kwetsbaarheden van de democratie
Wie over fascisme spreekt of schrijft,
ontkomt niet aan de vraag wat we
daaronder moeten verstaan. Murgia
denkt bij de fascisten van nu aan ‘wie

Op de achterflap is te lezen dat we een
handleiding mogen verwachten om fascist te worden. Na de inleiding volgen

muren bouwt, wie zijn solidariteit beperkt tot zijn eigen mensen, wie groepen tegen elkaar opzet om beide
onder de duim te houden, wie burgerlijke vrijheden inperkt, wie het recht
op migratie weigert met de wet als wapen en de verantwoordelijkheid als alibi’. Ze plaatst fascisme steevast lijnrecht tegenover democratie.
Met haar boek pleit Murgia vóór democratie. Elk hoofdstuk is een confrontatie met de kwetsbaarheden van democratie én een waarschuwing voor de
fascistische methode. Dat nodigt uit
tot meer acceptatie van de democratische manco’s. Immers, als fascisme
het alternatief is, zullen we moeten leren omgaan met de zwakke punten
van de democratie. De door Murgia beschreven ‘onuitstaanbare besluiteloos-

heid’, bijvoorbeeld, is altijd nog beter
dan één autoritaire baas.
MeToo en de leider op de fiets
Het boek is geschreven vóór de coronacrisis; de fascistische reacties op de
pandemie blijven ons dus bespaard. Afgezien daarvan herkennen we in dit
boek veel actuele tendensen, zowel antifascistische als fascistische. Murgia
gaat bijvoorbeeld in op de kansen die
sociale media bieden voor fascisme:
‘Nu iedereen (…) een manier heeft om
zijn eigen stem te laten horen, (…) is de
meest fascistische oplossing misschien
wel juist om iedereen ook te laten praten.’ Ook de vluchtelingenproblematiek, de MeToo-beweging, Black Lives
Matter en homofobie zijn, al dan niet
expliciet, te herkennen in het boek.
Een enkele keer ligt daarbij de focus op
Italië, maar dat is zo uitzonderlijk dat
het boek ook daarbuiten relevant is.
Veel van de kenmerken van de methode blijken, in het grotere geheel, fas-

‘Als fascisme het alternatief is, zullen we
moeten leren omgaan met de zwakke
punten van de democratie’

cistisch te zijn, maar zijn dat niet
noodzakelijk op zichzelf. Zo wijdt
Murgia een aantal pagina’s aan het
uiterlijke verschijnen van leiders:
over het dragen van sweaters en joggingvesten, het ondernemen van fysieke uitdagingen en het zich op de fiets
verplaatsen. Murgia maakt duidelijk
dat we alert moeten blijven. Het lezen van dit werk
nodigt uit om je
bij alle beschreven, potentieel fascistische, fenomenen af te vragen of en
waar deze terug te zien zijn in het huidige Nederland en daarbuiten, en

welk risico daarin schuilt. Het gaat
daarbij niet alleen om zien, maar zeker ook om horen en lezen.
Een belangrijke rol is weggelegd voor
de taal: ‘De best manipuleerbare culturele infrastructuur die we hebben.’
Murgia geeft in de verschillende hoofdstukken tal van voorbeelden van fascistisch ten opzichte van democratisch
taalgebruik. Daarmee toont ze hoe de
keuze van woorden bijdraagt aan verdeeldheid en angst, en daarmee een
voedingsbodem voor fascisme vormt.

Onbedoeld fascisme, ook bij de
schrijfster
Binnen de satirische vorm lezen we
een pleidooi voor de fascistische methode om daadwerkelijk fascistisch te
worden. Het blijkt echter vooral een
waarschuwing: ook wie fascisme als
methode omwille van iets anders gebruikt zal uiteindelijk fascistisch worden. Fascist worden maakt duidelijk
dat fascisme ook onbedoeld kan groeien. Murgia zegt daar in haar slotwoord zelfs over dat ze de fascistische
gedachten uit het boek zelf ook op bepaalde momenten van haar leven
gedacht heeft, ‘de zwaarste, oppervlakkigste, kwaadste of domste momenten’. De schrijfster waarschuwt ons:
‘Het probleem is om vast te stellen wie
er niet deels betrokken is bij de legitimering van het fascisme als methode,
dat wil zeggen hoeveel fascisme er
schuilt in degenen die zichzelf beschouwen als antifascist’.

Toch nog wat te lachen
Murgia slaagt erin om in slechts 96 pagina’s op te roepen tot een herwaardering
van de democratie. Ze wijst erop dat we
die niet als vanzelfsprekend moeten beschouwen en de praktische moeilijkheden die het met zich meebrengt voor lief

moeten nemen, omdat het alternatief in
staat is om alles kapot te maken, van burgerlijke vrijheden tot solidariteit. Murgia
heeft de satirische vorm krachtig ingezet,
haar werk zit vol met betekenis en is tegelijkertijd heel toegankelijk. Ze toont op
originele wijze een gevaar dat in ieder geval actueel is, en misschien wel van alle
tijden. En voor wie het allemaal wat
zwaar klinkt, verlicht ze haar waarschuwende boodschap regelmatig met ironische formuleringen die ervoor zorgen
dat er toch nog wat te lachen valt.
Tot nu toe heeft het boek in Nederland nog niet veel aandacht gekregen.
De theatervoorstelling Fascist worden
die Theo Maassen in 2022 samen met
het Zuidelijk Toneel naar aanleiding
van het boek op de planken gaat brengen zal dat hopelijk veranderen.
Michela Murgia, Fascist worden. Vertaald door Manon Smits, Amsterdam:
Uitgeverij Lontano, 2020.
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COLUMN RENÉ TEN BOS JULLIEN
“Want het nietige is niet het detail.”

Dit citaat komt van de door mij bewonderde Franse filosoof, sinoloog en hellenist
François Jullien (geb. 1951). Het staat op
p. 127 van zijn nieuwste boek Ce point obscure d’où tout a basculé (Dit verborgen
punt vanwaar alles is omgevallen). In het
Frans luidt het citaat als volgt: “Car l’infime n’est pas le détail.” Wat zou hiermee
bedoeld kunnen worden?
Jullien schrijft al decennia essays die
steevast gaan over de vraag waarom
het denken in Griekenland en Europa
zich op een andere manier ontwikkeld
heeft dan in (precommunistisch) China. Het komt, heel kort gezegd, erop
neer dat in het Griekse denken zich een
metafysica van het abstracte zijn ontwikkelde (vgl. de ideeënleer van Plato),
terwijl in China het denken zich veel-

eer richtte op processen die nooit echt
beginnen en ook nooit echt eindigen.
Het mooie van de beschouwingen van
Jullien is dat hij nooit echt een voorkeur uitspreekt voor één van beide tradities. De waarde van zijn reflecties
schuilt in het feit dat kijken vanuit een
andere denktraditie naar je eigen denken je in staat stelt de “muren die om
je eigen denken zitten” te ontwrichten.
Dat lijkt op het betere hakwerk van de
deconstructie, maar Jullien is opvallend subtiel in zijn werk.
Dat blijkt onder meer uit de beschouwing die hij wijdt aan het genoemde
verschil tussen nietigheid en detail.
Voor ons zit God in de details, zoals de
vermaarde meubelkunstenaar en architect Ludwig Mies van der Rohe (1886-

1969) het ooit zei. Zeker, het detail
heeft macht over ons. Wie bijvoorbeeld
naar het automatengeblaat van sommige gezagsdragers ten tijde van de huidige pandemie luistert, heeft meestal
minder oog voor de boodschappen die
uitgezonden worden dan voor bepaalde
details die bij de sprekers waarneembaar zijn: een bepaalde oogopslag, een
rafeltje op een uniform, een verhaspeld
woord, en dergelijke meer.
Een bepaalde mate van subtiliteit kan
ons daarbij niet ontzegd worden,
maar een Chinese denker zou zich
daarmee nooit tevredenstellen. Dat
oog voor detail gaat nog te veel uit
van de mogelijkheid om het geheel op
te delen in stukken, alsof het een kruimeltje betreft dat van een compleet
bord afvalt en daardoor alleen al onze
aandacht vraagt. De Chinezen zijn
niet geïnteresseerd in minieme deel-

tjes en in de vraag hoe ze zich tot het
geheel verhouden. Ze zijn niet geïnteresseerd in de zogenoemde ‘quidditas’ van de dingen, dat wil zeggen, in
de ‘watheid’ of het ‘wat-het-is’ ervan.
Ze zijn daarom ook niet geïnteresseerd in de vraag naar de oorzaak ervan of in de vraag naar de verhouding
van zo’n detail tot het geheel.
Ze zijn, aldus Jullien, slechts geïnteresseerd in een ‘aanzet’ van een nietigheid (infime) tot een proces. Deze aanzet, iets wat hij omschrijft als amorce,
is iets waarin geen God (en ook geen
duivel) te bekennen is. Het hoort in
een bepaalde zin niet bij het Zijn.
Juist deze gedachte, namelijk dat dingen, hoe klein ook, onlosmakelijk deel
uitmaken van het Zijn, is het geheim
achter het Westerse geloof in maakbaarheid en beheersing. Begrijp je
daarentegen dat processen in werking

kunnen treden alsof ze van buiten het
Zijn komen, dan pas leer je af te denken dat je ze kunt beheersen. Natuurlijk, er zijn ook in het Westen denkers
geweest die dit begrepen. Henri Bergson (1859-1941) wilde met zijn filosofie
iets op het spoor komen wat hij omschreef in termen van subtiliteit,
vluchtigheid of lichtheid – maar de
meeste denkers hebben in die Chinese
hang naar het nietige niets anders gezien dan onmacht en onvermogen de
wereld naar je hand te zetten.
Maar toch – stel je voor dat alles waar
we in ons leven mee te maken krijgen,
van een verliefdheid tot een virus, eigenlijk in een ‘bijna-niets’ (presquerien, p. 130) ontstaat, in een sfeer dus
waar helemaal niet duidelijk is wat
wat is, zouden we dan niet een veel
subtielere verklaring hebben voor alles wat ons overkomt?

ZIJN WE EEN GOEDE VOOROUDER?
Onze maatschappij lijkt wel overspoeld door kortetermijndenken: we leven in een economie
die continu op zoek is naar groei,
menig politicus denkt nauwelijks
verder dan de volgende verkiezingen en onze eigen aandacht gaat
al te vaak slechts uit naar onze
smartphones. In het boek De goede voorouder stelt cultuurhistoricus Roman Krznaric dat we op
de rand van een afgrond staan en
dat het noodzakelijk is onze
maatschappij in te richten op langetermijndenken. Zo houden we
onze toekomst leefbaar.
Tekst: Lenna Bartens
Een gekoloniseerde toekomst
In 1955 had Jonas Salk met zijn collega’s na tien jaar onderzoek het eerste

werkende vaccin tegen polio ontwikkeld. Polio maakte destijds een half
miljoen slachtoffers per jaar, dus dit
was een belangrijke doorbraak. De motivatie van Salk was nobel, zijn motief
was niet faam of rijkdom maar enkel
het helpen van de mensheid. Op latere
leeftijd stelde Salk dat die gedachte
niet enkel gold voor de huidige aardbewoners, maar ook voor toekomstige
generaties. De belangrijkste vraag die
we volgens Salk moeten stellen is:
‘Zijn wij goede voorouders?’.
Deze vraag is het uitgangspunt van
Krznaric’ boek. Kortetermijndenken is
doorgedrongen in alle facetten van onze
maatschappij. Krznaric noemt onze tijd
zelfs ‘het tijdperk van de tirannie van
het nu’. Het probleem hiervan, stelt hij,
is dat wij de toekomst koloniseren. ‘We
behandelen de toekomst als een afgele-

gen koloniale buitenpost waar geen ziel
woont, waar we ongehinderd technologische risico’s kunnen nemen, vrijelijk
kernafval kunnen dumpen, ons ongestraft te buiten kunnen gaan aan ecologische verloedering en naar hartenlust
kunnen plunderen’. Wij zijn enkel gericht op onze eigen levens en de optimalisatie daarvan, maar we staan volgens
Krznaric te weinig stil bij het feit dat
onze handelingen invloed hebben op
toekomstige generaties.
Marshmallow- en eikelbrein
Maar dat langetermijndenken, kunnen
we dat eigenlijk wel? Het tirannieke
kortetermijndenken heeft niet voor
niets de overhand. Dit is wat Krznaric
het ‘marshmallowbrein’ noemt, naar
de test van psycholoog Walter Mischel.
Kinderen (van 4 tot 6 jaar) kregen een
marshmallow voor zich en werden al-

leen gelaten in een kamer. Als ze vijftien minuten van dat snoepje af konden blijven zouden ze een tweede erbij
krijgen. Twee derde van die kinderen

kon de verleiding niet weerstaan. Het
marshmallowbrein is verslavingsgevoelig en uit op onmiddellijke bevrediging.
Dit brein, wat ook nog aanwezig is bij
volwassen, vertelt ons om veel en vaak
te eten en direct weg te rennen bij gevaar. Het is gericht op het hier en nu.
Maar dit brein past slecht bij de ‘krankzinnige overvloed van de hedendaagse
materiële cultuur’, aldus Krznaric.
Gelukkig hebben we ook een eikelbrein, ons langetermijndenken. Dat
begon bij de landbouwrevolutie, toen
mensen bedachten zaadjes in de
grond te steken in plaats van het voedsel direct te consumeren. Volgens een
nieuwe wetenschapstak, prospect psychology, is dit langetermijndenken
wat ons onderscheidt van dieren. Eekhoorntjes leggen bijvoorbeeld ook een
voorraad aan, maar zij doen dit instinctief als de dagen korter worden.
Plannen maken en vooruitdenken is
een unieke menselijke eigenschap,

maar die is nog redelijk jong. De eerste hersenen ontstonden 500 miljoen
jaar geleden, maar vanaf twee miljoen
jaar geleden heeft zich pas de frontale
kwab ontwikkeld waarin ook dit eikelbrein zich bevindt. Vandaar dat het
volgens Krznaric nog onderontwikkeld
is en dat ons marshmallowbrein overheerst. Hoewel Krznaric deze theorie
bespreekt met neurowetenschapper
Morten Kringelbach is deze laatste
conclusie nogal speculatief en voorbarig. Dat onze frontale kwab zich niet al
te lang geleden pas heeft ontwikkeld
betekent niet per definitie dat wij daarvoor niet in staat waren tot langetermijndenken. Zijn benamingen zorgen
ook voor een wat simplistisch beeld.
Hoe kunnen we een goede voorouder worden?
Knarzic stelt aan het begin van het
boek dat langetermijndenken nauwelijks is onderzocht en dat het zich in
een ‘intellectueel vacuüm’ bevindt.
Dat is een interessante vaststelling,

maar filosofisch gezien vult Krznaric
dit concept nauwelijks in. Het grootste deel van het boek bestaat uit zes
manieren om langetermijndenken te
cultiveren. Dit doet hij opvolgen door
drie manieren waarop men langetermijndenken al in de praktijk brengt op
de gebieden van economie, politiek en
cultuur. Krznaric stelt dan ook aan het
begin van het boek dat het een ‘interdisciplinaire reis’ is waarin moraalfilosofische, antropologische en culturele
perspectieven aan bod komen.
Door het boek heen merk je Krznaric’
achtergrond als een van de oprichters
van The School of Life, een organisatie
die op een (te) toegankelijke manier
filosofische en psychologische onderwerpen aanbiedt. Hierdoor voelt het
af en toe alsof hij wat veel je hand vasthoudt, en door de structuur van het
boek overduidelijk te maken dwaalt je
interesse snel wat af. Sommige punten
die Krznaric maakt zijn ook wat minder sterk, zoals wanneer hij je geest

met een gedachte-experiment langs familieleden uit je verleden en de toekomst laat leiden. Op deze manier zouden we tot een meer ‘transcendent
idee van nalatenschap’ komen. Ik vind
het al te simplistisch voorgesteld.
Krznaric’ boek is doordrongen van
aankondigingen over het dringen van
de tijd, maar toch is Krznaric niet pessimistisch. Een overzicht van initiatieven die op politiek, cultureel en economisch vlak al plaatsvinden biedt hoop.
Finland heeft bijvoorbeeld een parlementaire commissie voor de toekomst, die kijkt naar de effecten van
overheidsbeleid op toekomstige generaties. En uit sommige gebeurtenissen
uit het verleden blijkt dat wij wel degelijk in staat zijn tot indrukwekkend
langetermijndenken. Krznaric noemt
bijvoorbeeld het herbebossingsproject
van Japan in 1760 nadat men nagenoeg alle bomen daar had gekapt, of
het rioleringsproject van Londen na
de Great Stink in 1858.

Conclusie
Krznaric begint zijn boek met te stellen dat het begrip ‘langetermijndenken’ binnen de filosofie nooit is onderzocht. In dit boek vult hij dit begrip
filosofisch gezien helaas niet in. Krznaric heeft te veel hooi op zijn vork genomen, waardoor hij uiteindelijk niet
iets echt vernieuwends zegt. Een focus
vanuit een discipline had waarschijnlijk meer opgeleverd. Het boek doet
meer aan als een overzicht van het begrip ‘langetermijndenken’ vanuit ontzettend veel verschillende disciplines,
zonder ergens echt de diepte in te
gaan. Wel zet het je aan het denken
over de rol van langetermijndenken in
onze maatschappij en is het een goede
aanzet tot meer filosofische onderbouwing voor het concept.

Roman Krznaric, De goede voorouder,
langetermijndenken voor een kortetermijnwereld. Vertaald door Henk Moerdijk, Utrecht: Uitgeverij Ten Have, 2021.
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