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REDACTIONEEL
FILOSOFEREN ALS GOEDE GEWOONTE
Vindt u ook niet dat weinig woorden zo mal zijn als
‘gewoon’? Iedereen gebruikt het, maar het komt mij
regelmatig voor dat je het woord gewoon kunt weglaten of dat we ermee op iets doelen dat lang zo gewoon niet is. Onze Denker des Vaderlands lardeert
vriendschap zelfs met ‘doodgewoon’. Hoe kun je iets
innigs nu gewoon noemen? De/het onbekende is toch
juist de gewoonlijke stand van zaken! Of komt u op
een doodgewone dag meer vrienden dan onbekenden
tegen? Ik snap het gewoon niet.
‘Gewoonte’ vind ik dan wel een alleraangenaamst woord.
Er zit beweging in: alsof we ons iets dat we niet gewoon
zijn hebben aangeleerd en het daarom gewoon is geworden. Bij gewoontes maken we bovendien een onderscheid tussen goede en slechte gewoonten: ze hebben een
morele component. Dat kun je van het gewone vaak niet

zeggen. Zouden we goed nadenken kunnen omschrijven
als een goede gewoonte, en complotdenken als een slechte? Zouden we van het ruimer denken dan de geijkte canon een goede gewoonte kunnen maken?
Dat zijn zomaar enige vragen die deze iFilosofie oproept. We bespreken allesbehalve gewone boeken, en
doen dat gewoon op grondige wijze. Als u deze editie
hebt verorberd, is zelfs het weer niet meer gewoon.
Misschien is dat wel de gewoonte die de filosofie ons
leert: niets meer als gewoon opvatten. Hoewel ik dat
een heel gewone instelling vind. En u, doodgewone
vriend, misschien ook.
Veel leesgewoonten toegewenst,
Florian Jacobs (hoofdredacteur)
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HOE GEWOON IS VRIENDSCHAP?
Vriendschap is een evergreen als
filosofisch thema. Er zijn veel denkers die zich ermee beziggehouden hebben en er valt een mooi
verhaal over te vertellen. Soms
leidt dit tot een min of meer neutraal historisch overzicht, zoals
bijvoorbeeld Catharina de Haas’
Vriendschap. Een tweede ik uit
2011 (gemengd met wat uitstapjes
naar de psychologie) of Wil Derkses Over vriendschap. Verkenningen van een zone zonder gevaar
uit 2016. Soms bekent iemand uitdrukkelijk kleur en maakt er een
persoonlijk verhaal van, zoals
Hans Achterhuis deed in Zonder
vrienden geen filosofie (ook uit
2011). Nu is Denker des Vaderlands Paul van Tongeren in het
onderwerp gedoken en komt met
een beperkte selectie van filosofi-

sche teksten die hij zelf van context en commentaar voorziet in
zijn boek Doodgewone vrienden.
Tekst: Rogier van der Wal
Na-denken
De selectie van teksten zal niemand echt
verrassen: Plato, Aristoteles, Cicero, Augustinus, Montaigne en Kant komen in
de meeste filosofische overzichten over
vriendschap voor. En gezien Van Tongerens jarenlange bemoeienis met Nietzsche is diens opwachting, ondanks dat
hij zich maar in beperkte mate over
vriendschap heeft uitgelaten, ook voor de
hand liggend. Wat is dan toch de toegevoegde waarde van dit boek?
Van Tongeren zet dat in zijn inleiding
uiteen. Als je filosofie opvat als een zoektocht naar betekenis en ervan uitgaat

dat dat een voortdurend gesprek oplevert dat nooit af is en nooit landt in één
definitieve, objectieve betekenis die dan
niet langer ter discussie staat, dan vormen de teksten over vriendschap daar
een prima voorbeeld van. Ze zetten aan
tot zelf nadenken (dat mag je ook letterlijk nemen: na-denken wat grote denkers hebben voor-gedacht) en vragen erom om met aandacht gelezen te worden, zonder interferentie van een opgelegde eigen mening. Dus dat is wat Von
Tongeren voorstelt te doen: eerst eens
proberen de teksten goed te verstaan,
om er vervolgens mee in gesprek te
gaan en ze zelf ‘na te denken’, voor eigen rekening, met eigen toepassing.
Vriendschap van Plato tot Nietzsche
Bij Plato vinden we nog een vraag-enantwoordexercitie waarbij vriendschap en liefde op een merkwaardige

manier door elkaar lopen, eindigend
in onwetendheid en het verlies van vermeende vanzelfsprekendheden. Aristoteles blijft dichter bij de concrete ervaring van vriendschap en onderscheidt
als eerste drie motieven: nut, plezier
en morele kwaliteit. Hij is de eerste
die de kern van vriendschap benoemt
als ‘wederkerige welwillendheid’.
Cicero verlegt de aandacht naar het
verleden en schetst met het vriendenpaar Laelius – Scipio een nostalgisch
ideaal: op het moment van spreken is
Scipio al dood, en Laelius verhaalt
van hun vriendschap in sterk idealiserende termen. Naar aanleiding daarvan stelt Van Tongeren de scherpe
vraag: is de ideale vriend per se een
dode vriend? Verder beklemtoont Cicero de volstrekte harmonie tussen
echte vrienden, waarbij elke vorm
van meerstemmigheid dreigt weg te
vallen. Maar wie kan hieraan binnen
doodgewone vriendschap beantwoorden? Alweer vragen om zelf eens dieper over na te denken!

Bij Augustinus komt God in het spel,
die de vriendschap sanctioneert en als
het ware heiligt. Dat zullen nog maar
weinig mensen herkennen, maar het
mooie is dat Van Tongeren het niet bij
die constatering laat maar ons in het
spoor van Augustinus probeert te winnen voor noties als ontvankelijkheid en
dankbaarheid in relatie tot vriendschap.

Montaigne verengt het beeld verder
door alles op te hangen aan zijn korte
maar intense vriendschap met Étienne
de la Boétie, tot die op 33-jarige leeftijd aan de pest bezweek. Op de vraag
naar het wezen van hun vriendschap
komt Montaigne niet verder dan de beroemde frase ‘Omdat hij het was, omdat ik het was’, tegelijk een gouden formule en een enorm rookgordijn, want
veel wijzer worden we er niet van.
Over Kant en vriendschap is vorig jaar
door Donald Loose een doorwrocht
boek geschreven, Over vriendschap.
De praktische filosofie van Kant, dat
prompt en enigszins onverwacht de Socrates Wisselbeker in de wacht sleepte. Van Tongeren verwijst er bewonderend naar en volstaat zelf met het
benadrukken van respect en distantie
in de vriendschapsopvatting van Kant.
En dan is er nog Nietzsche, die de
vriendschap op scherp zet door juist
niet eenstemmigheid te proclameren,
maar te stellen dat je ‘in je vriend je bes-

te vijand [moet] hebben’. Die kritische
vriend moet je dan beschermen tegen
de valse verlokkingen van zelfbevestigende vriendschap, zoals Van Tongeren
het fraai formuleert. Ook dit is weer iets
dat uitnodigt tot eigen reflectie: kunnen
wij dit navoelen, en waarom wel/niet?
De ideale vriendschapswereld
In zijn conclusie maakt Van Tongeren
van de zoektocht in het werk van alle
besproken filosofen de balans op en
landt dan op een paradox: hoe meer
de ideale vriendschap contouren
krijgt, des te onbereikbaarder dreigt
die te worden. Hij spiegelt dit met wat
hij ‘doodgewone vriendschap’ noemt
en stelt dat we ook wat die betreft
door onze oefening in het na-denken
wel het een en ander geleerd hebben
over de veranderlijkheid en de kwetsbaarheid daarvan. Er blijft een spanning zitten tussen enerzijds de
realiteit van verschil, afstand en verdeeldheid en anderzijds het ideaal van
eenheid, verzameling en ordening.
Van Tongeren karakteriseert dat als

Hoe meer de ideale vriendschap contouren
krijgt, des te onbereikbaarder
dreigt die te worden

schering en inslag, alleen samen ontstaat er een weefsel. Toch sluit hij af
met de constatering dat we feitelijk
niets verder gekomen zijn en dat het
gesprek voortgaat. Dat zou je teleurstellend kunnen noemen, maar aan de
andere kant is dat nu juist wat hij had
aangegeven te beogen: stap al lezend
zelf in en denk na: waar sta je zelf? Gevraagd naar de absolute kern van
vriendschap komt hij uit bij het feit
dat je in die momenten waar het erom
gaat, bij een crisis of aan een ziek- of
doodsbed, niet alleen bent en je daar

ook bewust van bent. Dat is een beetje
een dooddoener, maar de vraag is of
het echt nodig is om een absolute kern
te benoemen: voor mijn gevoel is het
mooie en rijke aan vriendschap nu
juist dat iedereen daar eigen ervaringen en eigen ideeën bij heeft.
Ik las een kritische bespreking van
Hans Achterhuis over dit boek waarin
hij het deconstrueert en dan concludeert dat de vlag de lading niet dekt:
het boek gaat helemaal niet over doodgewone vrienden, en het doet sowieso

Het mooie en rijke aan vriendschap is nu juist
dat iedereen daar eigen ervaringen
en eigen ideeën bij heeft

vriendinnen tekort. Dat ben ik niet helemaal met hem eens, want Van Tongeren zoekt wel degelijk naar de werkelijke vriendschapswereld naast de idealen. Maar tegelijkertijd zijn er als ik
zelf ga na-denken wel meer blinde
vlekken aan te wijzen in dit boek. Zo
is het merkwaardig analoog: elke verwijzing naar de digitale wereld van Facebookvrienden en online vriendschapsverzoeken ontbreekt. Maar juist
die zouden wij denk ik doodgewoon
noemen! Ook zit er weinig diepte in
qua leeftijden en de veranderende rol

die vriendschappen spelen ‘doorheen
het leven’. Ooit las ik een sociologische studie die had onderzocht dat elke zeven jaar ruwweg de helft van
onze vriendschappen uitdooft of wegvalt en vervangen wordt door nieuwe.
Daarover bij Van Tongeren ook geen
woord. En ook ontbreekt de multiculturele dimensie geheel: het blijft allemaal erg ‘wit’ en Europees, elitair ook.
En het gaat allemaal over vriendschap
tussen twee mannen, terwijl juist ook
vriendengroepen een dimensie toevoegen. Zo heb ik zelf mooie herinnerin-

gen aan een eetgroep van tien filosofen (deels oud-studiegenoten) waarmee we een of tweemaal per jaar aan
tafel de hele wereld bespraken.
Dat is allemaal waar, en toch is het ook
mooi om te zien hoe een filosoof als
Van Tongeren zijn vertrouwdheid met
de bronnen die hij bespreekt combineert met een poging er van enige afstand naar te kijken, en vooral ons zelf
aan het denken wil zetten. Net als Achterhuis zou ik blij worden als Van Tongeren nog tijd vindt voor het schrijven
van een complement waarin die doodgewone vriendschap (tussen mannen én
vrouwen en multicultureel) nog meer
wordt uitgewerkt en van kleur wordt
voorzien. Dat zou voor mijn gevoel een
hele waardevolle aanvulling zijn, die
weer nieuwe nadenk-exercities oproept.
Maar ook dit eerste boek is de moeite
van het lezen al meer dan waard.
Paul van Tongeren, Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap.
Amsterdam: Boom, 2021

COMPLOTDENKEN ALS MORELE MISSTAP
Op de omslag van Waarheidszoekers van Cees Zweistra staat een
aanbeveling van Paul Van Tongeren: ‘Rijk, prikkelend, spannend!’
Op de binnenflap gaat Van Tongeren verder, maar vooral die eerste
drie woorden zijn blijven hangen.
Ik moest meteen denken aan de
slogan van Ritter Sport: ‘Vierkant,
makkelijk, lekker!’ Een sterke
tekst, want hij klopt als een bus.
Je kunt je echter afvragen of chocoladerepen en filosofische cultuurkritiek gebaat zijn bij hetzelfde soort slogans. Dat de slogan
van Ritter Sport niet bij Waarheidszoekers past is vlug duidelijk. ‘Makkelijk’ en ‘lekker’ is het
misschien wel, maar de oplettende lezer zal opmerken dat het
boek niet vierkant is. Waarschijnlijk heeft Van Tongeren daarom

ook niet voor die woorden gekozen. Maar is het boek dan wel rijk
en prikkelend en spannend? Ik zal
ze even voor je langsgaan, te beginnen bij ‘spannend’.
Tekst: Mathijs Geurts
Complotdenkers analyseren
In Waarheidszoekers analyseert Cees
Zweistra het moderne complotdenken.
Dit betekent, zeker in het begin, dat
de lezer een hoop smakelijke complotten voorgeschoteld krijgt. Geheime pedotunnels, geplande natuurrampen en
de electronische enkelband van koning Willem-Alexander, ze komen allemaal aan bod. Daarnaast heeft de
auteur de moeite gedaan om enig veldwerk te doen, opmerkelijk voor een filosoof. Zweistra verruilt zijn ivoren
toren voor een sfeerloze hal in Heem-

stede, waar enkele waarheidszoekers
hem uitleggen hoe het nu echt zit. Het
levert een sterke inleiding op.
Maar niet alleen de maffe theorieën maken dit boek spannend. Zweistra kiest
namelijk een andere invalshoek dan
veel andere auteurs. Analyses van het
complotdenken vallen doorgaans in
twee categorieën uiteen. Het ene kamp
bestaat uit de zachte heelmeesters: auteurs die pleiten voor een stukje begrip.
De heelmeester stelt dat we complotdenkers serieus moeten nemen en de dialoog moeten aangaan. Socioloog Jaron
Harambam is hier een goed voorbeeld
van. Deze groep stelt dat complotten
voortkomen uit legitieme problemen in
de samenleving, we kunnen dus niet zeggen dat deze mensen gek zijn. Deze benadering ontslaat echter de complotdenkers van alle verantwoordelijkheid en

verklaart bovendien niet waarom sommige mensen doelbewust onware theorieën propageren.
Het andere kamp, de schoolmeesters,
ziet de complotdenker als een mislukte wetenschapper. Volgens hen zijn
complotdenkers even goed op zoek
naar waarheid, ze bakken er alleen
niet zoveel van. De oplossing: iedereen moet leren om kritisch na te denken. De schoolmeester, zoals Steven
Pinker in zijn recente boek Rationaliteit, stopt zijn boek daartoe vol met
uitleg over klassieke denkfouten en
drogredeneringen. De meeste van deze denkfouten zijn allang geen nieuwe
kost meer, waardoor de lezer zich gaat
afvragen hoe het toch kan dat mensen
nog altijd denkfouten maken.
Een nieuwe wereld scheppen
Zweistra kiest een andere tactiek. Volgens hem bestaat er tegenwoordig een
nieuwe vorm van complotdenken, eentje die heelmeesters en de schoolmeesters niet kunnen verklaren. Zweistra

stelt dat het klassieke complotdenken
een oprechte poging tot verklaren was.
Denk hierbij aan de 11 september aanslagen op de twin towers. Volgens complotdenkers zijn deze aanslagen in
gang gezet door George Bush om oorlog en oliewinning in het Midden-Oosten te rechtvaardigen. Dat klopt niet,
maar een mens kan deze verklaring volgen. Het complot biedt een alternatieve
oorzaak voor een opmerkelijke, aanwijsbare gebeurtenis. Deze focus op
daadwerkelijke feiten zorgt ervoor dat
de klassieke complotdenker enige beperkingen heeft in zijn theorievorming.
Hij heeft zich te houden aan tenminste
een deel van van de feiten. De modne
complotdenker heeft deze beperkingen
niet. De moderne complotdenker negeert de werkelijkheid en creëert zijn
eigen wereld met digitale middelen.
Hij kiest er bewust voor om zich af te
sluiten en de wereld te laten voor wat
hij is. Dit maakt dat we, anders dan de
heelmeesters en de schoolmeesters,
complotdenkers iets kwalijk kunnen nemen. Ze zijn niet alleen maar dom en

gedupeerd, ze kiezen ervoor om zich af
te zonderen van de gemeenschap.
Zweistra wijst naar de Birther movement als een voorbeeld van het moderne complotdenken. Volgens deze theorie was Barack Obama niet in de VS
geboren en daarom niet wettelijk verkiesbaar als president. De theorie was
zeer populair – op een gegeven moment
geloofde een kwart van alle Amerikanen
het – en volledig op lucht gebaseerd.
Zweistra haalt Muirhead en Rosenblum
aan die schrijven dat de moderne complottheorie vooral uit complot bestaat,
en nauwelijks uit theorie. Anders dan
bij de 11 september aanslagen waren er
bij de Birthers geen opmerkelijke feiten
die niet verklaard konden worden, er
was geen mysterie. Sterker nog, toen
Obama zijn geboorteakte vrijgaf had dit
geen enkele invloed op de opvattingen
van de Birthers. De moderne complotdenker voert geen campagne voor zijn
eigen politieke partij, hij kiest er simpelweg voor om te leven in een wereld
waarin Obama geen president mag zijn.

Volgens Zweistra is moderne technologie essentieel voor het begrijpen van het
hedendaags complotdenken. In ons huidige social-media ecosysteem, waarin
algoritmes ons uitsluitend laten zien
wat we willen zien, hebben we nog
zelden contact met anderen. In plaats
daarvan worden onze opvattingen naar
onszelf teruggekaatst. De belofte van Facebook en Google om de hele wereld te
verbinden blijkt vals, iedereen heeft zijn
eigen wereld gekregen.
Een nieuw soort complotdenken?
Ik denk dat we dit gerust een spannende stellingname kunnen noemen.
Maar is het ook prikkelend? Persoonlijk werd ik behoorlijk geprikkeld tijdens het lezen, en niet alleen op de
goede manier. Het centrale idee van
Zweistra, dat complotdenkers hun eigen wereld scheppen, is interessant.
Bovendien is het een manier van kijken die weinig wordt toegepast in het
maatschappelijk debat over complottheorieën. Aldus vervult het boek de
belangrijkste functie van filosofie: het

helpt begrijpen. Zweistra is echter niet
tevreden met het bieden van een ander perspectief. Hij wil beargumenteren dat het complotdenken vandaag
de dag fundamenteel verschilt van
vroeger, en dat dat komt door de tech-

nologie. De vraag is of dit onderscheid
echt zo fundamenteel is.
Neem bijvoorbeeld de John Birch Society, een extreemrechtse anti-communistische organisatie die werd opgericht in de jaren 50. De leden van deze
organisatie geloofden dat de Republikeinse president Eisenhower eigenlijk
een communist was. Voor het geval u
het zich afvraagt, Eisenhower was
geen communist. Maar is dit zoveel
vreemder dan geloven dat Obama niet
in de VS geboren is? Zweistra negeert
parallellen met het verleden. Cults komen bijvoorbeeld niet ter sprake en
dit terwijl zij precies het soort gedrag
vertonen dat Zweistra toeschrijft aan
moderne complotdenkers. Ook daar
bestaat een onderscheid tussen de leiders, die een alternatieve realiteit
scheppen, en de volgers, die deze realiteit verkiezen boven de echte wereld.
Ook inhoudelijk bestaat er veel continuïteit met het verleden. Moderne
complottheorieën verschillen vaak weinig van hun 20ste eeuwse voorlopers.

Zo zijn de huidige antisemitische theorieën over een joods wereldcomplot al
meer dan een eeuw in omloop.
Het probleem is dat Zweistra besloten
heeft dat technologie de boosdoener is
en daarom de continuïteit met het verleden negeert. Het lijkt best aannemelijk
dat meer mensen met samenzweringstheorieën in aanraking komen door het
internet, maar Zweistra wil vooral stellen dat wij mensen het contact met de
werkelijkheid zijn kwijtgeraakt. De complotdenker moet ons een spiegel voorhouden, of hij daar nu geschikt voor is
of niet. Zweistra geeft zelf toe dat we
nog niet de empirische data hebben om
te kunnen stellen dat complotdenken
nu erger is dan vroeger. In de tussentijd moeten we het doen met zijn eigen
interpretatie: we zijn allemaal vervreemd van onze omgeving.
Technologie en vervreemding
De vervreemding brengt ons bij het
laatste bijvoeglijk naamwoord: ‘rijk’. In
de tweede helft van het boek laat Zwei-

stra het complotdenken grotendeels
los. Hij schakelt over naar de technologische vervreemding, datgene waar het
hem echt om te doen is. Aan de hand
van Arendt, Camus en vooral Heidegger schetst Zweistra hoe wij onze gemeenschappelijk wortels verliezen.
Technologie biedt ons de hoop op volstrekte mateloosheid, een eindeloos
consumeren. Maar daarmee verdwijnt
dan ook alle betekenis uit ons leven.
Onze wereld is niet langer onze wereld,
ons huis is niet langer ons thuis en het
vreemde is niet langer vreemd.
Ik vermoed dat het sterk van persoonlijke smaakt afhangt of je gevoelig
bent voor dit gedeelte van Zweistra’s
betoog. Persoonlijk vind ik dit stuk
eerder ‘rijk’ aan pagina’s dan aan
ideeën. Met een omweg langs tientallen denkers komt Zweistra uiteindelijk
uit bij standaard conservatieve cultuurkritiek. We moeten minder consumeren, meer zorg dragen voor de gemeenschap en de macht van Google
en Facebook inperken. Volgens Zwei-

stra ‘moet de politiek niet investeren
in Lelystad Airport, maar in lokale initiatieven waar mensen elkaar ontmoeten en betekenissen scheppen’. En dan
vraag ik me toch af: heb je echt 314 pagina’s en Foucault nodig om tot die
conclusie te komen? Het lijkt alsof de
auteur zelf niet helemaal weet wat zijn
boek interessant maakt. In het tweede
deel raakt de analyse van het complotdenken een beetje op de achtergrond.
En dat is zonde, want Zweistra’s analyse van modern complotdenken en
vooral zijn morele veroordeling daarvan maakt hem een serieus te nemen
alternatief voor de heelmeesters en de
schoolmeesters. Ook zijn ideeën over
technologie zijn interessant, maar
vooral als hij ze toepast op complotdenken. Dat is waarom Waarheidszoekers aanspraak kan maken op het predicaat: ‘Rijk, prikkelend, spannend’.

Cees Zweistra, Waarheidszoekers.
Utrecht: KokBoekencentrum
Non-Fictie, 2021.
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Oude parels behouden hun glans
1-5 augustus 2022 met Paul van Tongeren
v.a. € 800,‘Evergreens’ heten niet voor niks zo. Ze blijven groen, dat wil zeggen: sappig en smakelijk – althans voor
wie ze goed weet te proeven. In de summerschool ‘Oude parels behouden hun glans’ laat Denker des Vaderlands Paul van Tongeren zien wat de actualiteit is van klassieke teksten van Plato, Aristoteles, Seneca, Augustinus en Thomas van Aquino.
Teksten over waarheid en mening, politiek en de wil, vriendschap en geduld. Teksten die aan zeggingskracht
niets hebben ingeboet. Door tijdloze teksten van grote voordenkers te lezen, leer je na-denken. Het gaat
daarbij niet om kennis te nemen van wat grote auteurs hebben gedacht, maar het zelf te leren denken, voor
eigen rekening, met eigen toepassingen.
Meld je aan voor deze summerschool op isvw.nl.
Kijk voor alle summerschools op isvw.nl/summerschool.
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DENKEN VROUWELIJKE DENKERS VROUWELIJK?
Wat hebben Plato’s dialogen, De
wereld van Sofie en Meesters
van de filosofie met elkaar gemeen? Net zo interessant als de
inhoud van deze dialogen is de relatie tussen de betrokkenen. In
De zijkant van de filosofie is de
relatie als volgt: Aline D’Haese
heeft Frank Meester erop gewezen dat Frank blinde vlekken
heeft ten aanzien van vrouwelijke denkers. Vervolgens zijn Aline en Frank een gesprek aangegaan over eeuwen vrouwelijk
denken. Aline breekt een lans
voor meer ‘vrouwelijk denken’.
Frank sputtert tegen, raakt overtuigd en wordt uiteindelijk een
enthousiaste feminist die soms
verder gaat dan Aline zelf.
Tekst: Quintus Masius

De aanleiding
De zijkant van de filosofie is ontstaan
nadat Aline D’Haese tijdens de boekpresentatie van Meesters van de filosofie
de auteurs Frank en Maarten Meester
vroeg waarom vrouwelijke denkers er in
hun boek zo bekaaid vanaf kwamen.
Frank stond, volgens hemzelf, met zijn
mond vol tanden, want hij kon geen antwoord geven. Eenmaal thuisgekomen,
begon Frank over Alines vraag te reflecteren en concludeerde dat hij zo geconditioneerd was: tijdens zijn studie werden praktisch alleen maar mannelijke
filosofen behandeld en Franks docenten
waren ook bijna allemaal man. Enige
tijd later ontving Frank van Aline een
mail waarin ze hem vroeg om samen
een boek te schrijven. Het moest een
soort Meesters van de filosofie te worden, maar dan met de focus op vrouwelijke filosofen. En omdat Meesters van

de filosofie een filosofiegeschiedenis betrof in dialoogvorm, moest De zijkant
van de filosofie ook zoiets worden. En
waarom ook niet? Meesters van de filosofie was populair en werd succesvol opgevolgd door Meesters in de religie en
Meesters in het hier en nu, boeken met
eenzelfde format: op een degelijke manier verschillende denkers bespreken.
De zijkant van de filosofie kan daarom
ook in de voorgenoemde reeks geplaatst
worden, alleen is Maarten Meester nu
vervangen door Aline D’Haese. Echter,
Meester en D’Haese in het vrouwelijk
denken bekt niet lekker. Hierdoor is er
waarschijnlijk gekozen voor de titel De
zijkant van de filosofie, een keuze waarop ik later deze recensie nog zal ingaan.
Faces & heels
In de inleiding zegt Aline vooral teleurgesteld te zijn in Frank, omdat ze wel

meer van hem had verwacht. Frank hanteert dan de botte bijl. Hij doet bijvoorbeeld de boude bewering dat Chantal
Mouffe een ’excuustruus’ is tussen ‘grote namen’ als Peter Sloterdijk en Bernard-Henri Lévy. Aline reageert hier helaas niet zo sterk op. Een gemiste kans,
want het is makkelijk aan te tonen dat
Franks opmerking onzin is: academische filosofen zien Mouffe als groot denker. Zo levert zij in de Stanford Encyclopedia of Philosophy veel meer hits op
dan Sloterdijk en Lévy tezamen. Zo’n
uitspraak zegt daarom meer iets over
Frank dan over de merites van Mouffe.
Met name door dit soort uitspraken worstel ik wel met Franks geloofwaardigheid. Hij schiet, in mijn ogen, net iets te
ver door in zijn underdogpositie. Zulke
trucjes zijn leuk in showworstelen waarin je helden (faces) en slechteriken
(heels) hebt, maar in een filosofisch
boek zijn ze onnodig. In latere hoofdstukken brengt Frank genoeg sterke
punten in en Aline is deskundig genoeg
om haar verhaal aantrekkelijk te maken. Toch is er ook wel een voordeel van

zo’n artificiële of — om in worsteltermen te blijven — kayfabe aanpak.
Frank wordt stevig aangepakt en Aline
is gedwongen een groter scala van vrouwelijke denkers ten tonele te brengen.
Vrouwelijke denkers en ‘vrouwelijk denken’
Naast voorbeelden van vrouwelijke
denkers die met dezelfde ideeën als
hun mannelijke collega’s worstelden,
toont Aline ook denkrichtingen waarin vrouwen hun eigen expertises ontwikkelden. In de vroege tijd leverden
vrouwen vooral een bijdrage aan de lichaam-georiënteerde en ervaringsgerichte filosofie. Volgens Aline kwam
dit omdat vrouwen werden uitgesloten
van andere denkrichtingen. Doordat
vrouwen hierdoor gedwongen waren
om onontgonnen gebieden te ontdekken ontstaat er wel degelijk een vorm
van ‘vrouwelijk denken’. Hoewel dit
‘vrouwelijk denken’, volgens Aline,
niet afhangt van iemands gender, bevolkten vrouwen deze denkrichtingen;
andere denkrichtingen bleven immers

gesloten voor vrouwen. Ondanks de
voorgenoemde uitsluiting, toont Aline
aan dat het bepaalde vrouwen lukte
om toch tot in de mannelijke bastions
door te dringen. Dit leverde tragikomische situaties op. Zo mocht Anna Maria van Schurman, bijvoorbeeld, in de
zeventiende eeuw colleges volgen bij
Voetius. Echter wel in een hokje met
gordijntje, om mannelijke studenten
niet te veel af te leiden.
Een historische insteek
De zijkant van de filosofie kenmerkt
zich, naast de stijl van discussie en later dialoog, door een historische insteek. Aline laat vooral zien dat er genoeg interessante vrouwelijke denkers
zijn geweest door de eeuwen heen. Aline geeft zoveel voorbeelden dat Frank
haar gelijk moet geven. Omdat veel
teksten verloren zijn gegaan, overtuigt
zo’n historische insteek een kritische
toehoorder als Frank in het begin niet.
Bijvoorbeeld: op Franks stelling dat
vrouwen minder goed analytisch kunnen denken doet Aline allereerst een

beroep op Hypatia en Aspasia, denkers die ongetwijfeld groots zijn maar
waar weinig van is overgebleven. Pas
wanneer we in de zeventiende eeuw
komen overtuigt ze Frank: Aline kan
dan verwijzen naar genoeg bronnen
die bewaard zijn gebleven.

van hun carrière tot de grotere analytische denkers werden gerekend. Echter,
omdat Aline met de behandeling van
de zeventiende eeuw Frank al heeft
overtuigd, lijkt zo’n behandeling van
deze denkers minder noodzakelijk dan
aan het begin van het boek.

Hoewel Alines historische insteek uiteindelijk wel overtuigt, blijven veel
vooroordelen hierdoor te lang in de
lucht. Een ahistorische redenatie was
in sommige gevallen beter geweest. Op
Franks stelling dat vrouwen minder
goed analytisch kunnen denken had Aline bijvoorbeeld niet hoeven te beginnen bij de Griekse oudheid, maar
meteen Elizabeth Anscombe kunnen
opvoeren: een twintigste-eeuwse filosoof die door Wittgenstein, Strawson
en Davidson werd gezien als één van
de grootste denkers. Op het argument
dat zij een uitzondering was, had Aline
kunnen verwijzen naar de Oxfordgroep om Anscombe heen met Iris Murdoch, Philippa Foot en Mary Midgley,
vrouwen die in ieder geval in het begin

Van discussie naar dialoog
Halverwege is Frank om en wordt hij feminist. Hiermee stoppen dan ook Alines
vele tegenvoorbeelden op zijn antifeministische stellingen. Het tweede deel van
het boek onderzoekt hierom feministisch
denken. Frank en Aline exploreren hierdoor de verschillende aspecten van deze
stroming. Waar Frank de stelling inneemt dat vrouwen superieur zijn aan
mannen, pleit Aline voor gelijkwaardigheid en een ‘strategisch feminisme’. Dat
wil zeggen, wanneer er sprake is van
onderrepresentatie, is het zaak om de
vrouwelijke stemmen die er zijn extra te
benadrukken. Omdat het huidig filosofisch canon bijna geen vrouwen bevat,
pleit Aline daarom voor een sterkere representatie van vrouwelijke denkers.

Naast haar eigen voorkeur bediscussiëren de auteurs ook andere vormen van
feminisme, waardoor het laatste gedeelte van het boek een mooi overzicht
geeft van de verschillende vormen van
feministisch denken in binnen- en buitenland. Toch zijn de auteurs het hier
ook niet altijd met elkaar eens. Wanneer Aline, bijvoorbeeld, powervrouwen als Neelie Kroes en Margaret That-

cher opvoert om aan te tonen dat vrouwen prima met macht kunnen omgaan, bekritiseert Frank hun neoliberale ideologie. Toch voelt dit aspect een
beetje als een één-tweetje dat bovendien wat gedateerd overkomt. Afgezien van een discussie over hun ideologische veren zijn deze powervrouwen,
zijn ze niet zo relevant meer. Kroes
stopte in 2012 als Eurocommissaris
terwijl Thatchers’ premierschap eindigde in 1990, dat is toch alweer een
tijdje terug. Toegegeven, het boek
noemt ook Ursula von der Leyen en
Angela Merkel, maar die verdienen
mijns inziens een grotere plek als voorbeelden van politieke powervrouwen.
Op andere vlakken komt het boek op
mij ook enigszins gedateerd over. Eva
Meijer wordt, bijvoorbeeld, gepresenteerd als een jonge talentvolle filosoof,
terwijl zij in mijn ogen al lang een gevestigde naam is. Daarbij mis ik een bespreking van huidige aspecten rondom
het feminisme. Zo is er een sterk antifeministische beweging onder rechtse

jongeren en zijn er veel discussies rondom de inclusie van transvrouwen in het
feminisme. Mede hierdoor verschijnt
een filosoof als Judith Butler vaker in
de reguliere media om te vertellen dat
feminisme niet beperkt hoeft te zijn tot
‘vrouwen die menstrueren’.
Hopelijk niet het laatste boek over
vrouwelijk denken
De zijkant van de filosofie leest lekker
weg en bevat veel informatie over vrouwelijke denkers en vrouwelijk denken.
Het eerste gedeelte leest echter als een
ruzieachtige discussie, daar moet je wel
zin in hebben. De opbrengst hiervan is
zeker niet niets: in kort bestek krijg je
een vergeten historie van vrouwelijk
denken/vrouwelijke denkers van de antieke tijd tot de zeventiende eeuw.
En hoewel het tweede gedeelte de historische insteek blijft volgen, ligt het
zwaartepunt hier op een dialoog over feminisme en vrouwelijke denkers door
de eeuwen heen. Dit tweede gedeelte
leest prettiger als dialoog, maar mist

dan wel weer de scherpte van het eerste
gedeelte. Desondanks worden hier ook
genoeg interessante ideeën aangehaald
en wordt ook Alines eigen positie wat
helderder. Zij bepleit om door de eeuwen heen meer vrouwen te voegen in
het canon van de filosofie. Hierdoor ontstaat een uitbreiding aan de zijkant die
ook de titel van het boek verklaart. Hoewel ik niet overtuigd ben dat dit voor de
antieke filosofie succesvol kan zijn, overtuigt deze stelling wel vanaf de middeleeuwen tot de moderne tijd.
Hoe dan ook, De zijkant van de filosofie overtuigt in ieder geval van de
noodzaak om vrouwelijk denken op de
kaart te zetten. En daarbij geeft De zijkant van de filosofie de lezer genoeg
handvatten om zich te verdiepen in interessante vrouwelijke denkers.

Frank Meester & Aline D'Haese, De zijkant van de filosofie: Een dialoog
over vrouwelijk denken.
Amsterdam: Boom, 2021.

DE WET ALS WAPEN, LOYALITEIT ALS ANGST
De Antwerpse Uitgeverij Epo heeft
een oog voor schrijvers die, ofschoon onbekend, ertoe doen. Dat
bewijst de uitgeverij opnieuw met
de vertaling van een boek dat is geschreven door de Indiase publicist
Vijay Prashad. Het kreeg als Nederlandse titel: Imperialisme
voor beginners met als ondertitel
De CIA, haar coups en politieke
moorden. Prashad schreef een
vlammend betoog over de moderne geschiedenis waarin de Verenigde Staten zich nog altijd de eerste onder gelijken wanen en voor
weinig terugschrikken.
Tekst: Wil Heeffer
Kennismanipulatie
Er zijn van die boeken die je vanaf de
eerste bladzijde bij de les houden. En

ofschoon dit boek, gezien de titel, voor
dummy’s lijkt geschreven, is dat allerminst het geval; het houdt je sterk in
de greep. Het is een boek dat je nogal
eens de wenkbrauwen doet fronsen, en
wel omdat wij in het Westen – en zeker
in ons land – de Amerikanen nog altijd
zien als bevrijders. Zonder hun bemoeienis om te Tweede Wereldoorlog
tot een einde te brengen, zouden we –
wie weet – nog altijd aan het Duitse
fascisme of het Sovjetstalinisme zijn
uitgeleverd. Zonder hen was er geen
einde gekomen aan de holocaust. Het
zijn voorbije gebeurtenissen die wij
elk jaar als bevrijding vieren. Toch
raakt die loyaliteit en vrijheidsgedachte wat in de war na het lezen van dit
boek, dat het optreden van de Verenigde Staten in een ander licht plaatst.
Amerikanen waren dan wel onze bevrijders maar voor vele anderen in de

wereld zijn zij imperialistische bezetters en uitbuiters die slechts eigen
belangen dienen. Prashads betoog confronteert ons niet alleen met onderbelichte kanten van de wereldgeschiedenis, maar stelt ook morele vragen:
meten we met twee maten als we de
wandaden uit deze geschiedenis vanuit westers perspectief beoordelen?
Zijn we werkelijk bereid de neokoloniale machtsverhoudingen onder ogen te
komen? En hoe werken die machtsverhoudingen door in ons eigen denken?
Prashad benadrukt hoe Marshall in
1947 aan de Harvard Universiteit zijn
Marshall-plannen ontvouwde. Hulp,
maar niet voor niets. Een land dat niet
naar de pijpen van de Verenigde Staten danst of dat zweemt naar socialisme kan naar economische hulp
fluiten. De CIA waakt voor rechtzinnig-

heid in de kapitalistische leer en als
dat niet goedschiks gaat zorgt de organisatie er wel voor dat het kwaadschiks gaat, zo werkt Prashad uit.
Voor een moord, voor intimidatie of
voor wat steekpenningen schrikt de organisatie niet terug.
Vijay Prashad, een van de belangrijkste schrijvers, journalisten en historici
van India zo lezen we op de achterkant van het boek, benadrukt bijvoorbeeld hoe de naziveiligheidsofficier
Reinhard Gehlen na de oorlog samenwerkte met de CIA en ‘een anticommunistische organisatie in het leven riep
die zou opgaan in de West-Duitse inlichtingendienst waarover hij de leiding kreeg’. Zo zijn er nog een aantal
prominente Duitsers die, ondanks hun
betrokkenheid bij het nazisme, hun biografie konden schonen.
Van macht naar almacht
Het boek gaat na hoe het imperialistische machtsstreven van leiders van de
‘vrije wereld’ de geest wist te rijpen tot
zij zich de politieagent van de wereld

Prashad toont aan dat internationale samenwerkingsverbanden vooral de machtspositie
van de Verenigde Staten versterkten

konden wanen. Het gaat na hoe de Verenigde Staten een dikke vette vinger
in de wereldpap kregen via de Verenigde Naties – de ‘raad van vijf’ zoals
Prashad het schrijft vanwege het vetorecht – de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds en de Wereld
Handelsorganisatie, alle gevestigd in
het land van Uncle Sam. Hoe nooit
meer oorlog zich vertaalde in ‘vredesmissies’. Prashad toont aan dat deze
internationale samenwerkingsverbanden, ondanks nobele beloften van stabiliteit en wederkerigheid, in werke-

lijkheid vooral de machtspositie van
de Verenigde Staten versterkten.
Prashad slaat een andere pagina van
de moderne geschiedenis open en beschrijft hoe economisch-politieke belangen voormalige Westerse koloniale
bezittingen neokoloniseerden. Zoals
hij schrijft: ‘onderontwikkeling heeft
geen andere oorzaak dan de aanhoudende imperialistische dominantie’ en
‘privébezit verhindert de ontwikkeling
van een volk’. Deze stellingen gaan
vooraf aan bijvoorbeeld dit citaat:

We moeten met andere ogen naar de moderne
geschiedenis kijken om oog te hebben voor de
geopolitieke machtsuitoefening van de VS

‘Het grote dekolonisatieproces – dat
zijn hoogtepunt bereikte in de jaren
1960 en 1970 – werd de periode van
de armoede en de oorlogen die de
voormalige derde wereld vandaag teisteren. Onder de vloertegels van deze
eens gekoloniseerde landen liggen de
lijken van hun vrijheidsstrijders.’ Over
de gevolgen van het dekolonisatieproces, en de oorzaken van armoede en
corruptie in voormalige koloniën, is
veel discussie. Prashad neemt duidelijk stelling en legt de verantwoordelijkheid bij de koloniale machten, en
hij doet dat zorgvuldig. Zijn standpunt

onderbouwt hij met niet mis te verstane feiten en cijfers. Wie het oneens is
met Prashads stellige beweringen,
heeft in elk geval een uitdaging om
zijn argument te weerleggen.
The White Man’s Burden
Prashad weidt nogal eens uit over Latijns-Amerika omdat de Verenigde Staten dat deel van het Amerikaanse continent zien als hun achtertuin. Uit de
vele intimidaties, moorden, steekpenningen en beïnvloeding van verkiezingen die Prashad noemt wil ik er ter
voorbeeld eentje in het voetlicht plaat-

sen Het gaat over Jorge Gaitán. Hij
was in 1948 de Colombiaanse presidentskandidaat. Op 9 april van dat
jaar werd hij tijdens de pan-Amerikaanse conferentie van de OAS – de
door de VS opgerichte Organisatie van
Amerikaanse Staten – neergeschoten
waardoor een chaotische conferentie
op initiatief van Marshall afsloot met
een verklaring waarin werd opgeroepen om oplaaiend communisme met
kracht te bestrijden. Prashad vult dit
aan met vele andere voorbeelden. Helaas laat hij buiten zicht dat comandantes als Chávez en Castro eveneens politieke repressie als grof geschut hebben
ingezet. Dit maakt Prashads argument
enigszins eenzijdig. Het gaat hem er
vooral om de kwalijke rol van westerse
interventie te belichten omdat die veelal buiten beeld is gebleven.
Deze ontwikkelingen voert Prashad terug op de Monroe-doctrine, die voortkwam uit de toespraak die die de VSpresident James Monroe in 1823
hield. Daarin maakte hij overduidelijk
dat: ‘de VS het hele Amerikaanse half-

rond moest domineren en waarschuwde tegelijkertijd dat Europese landen
zich daar niet mee moesten bemoeien’. Dat alles werd nog eens flink aangedikt door de hymne die de latere Nobelprijswinnaar Rudyard Kipling in
1899 schreef. Zijn The White Man’s
Burden zou een eufemisme worden
voor imperialisme en racisme.

Is dit nu allemaal oude koek? Nee, bepaald niet. Prashad laat zien dat we
met andere ogen naar de moderne geschiedenis moeten kijken om oog te
hebben voor de hedendaagse geopolitieke machtsuitoefening van de Verenigde Staten. Die bestaat vooral uit
politieke inmenging, economische kneveling en militaire dominantie. Het benoemen van landen als schurkenstaten geeft een vrijbrief om preventief
militair in te grijpen of om via economische en diplomatieke sancties de
duimschroeven aan te draaien en bevolkingen te knechten.
Door andere ogen kijken naar de
geopolitiek
Het boek zal voor velen een eye-opener
zijn in een tijd waarin het dekoloniseren
van het denken om aandacht vraagt. Het
is erg toegankelijk en gedreven geschreven en het leest als een trein. Wie geïnteresseerd is in de moderne geschiedenis –
die altijd door overwinnaars wordt geschreven – kijkt aan de hand van Prashad
door andere ogen naar de wereld waarin
wij nu staan. Dit boek plaatst de geopolitieke problemen van onze tijd, zoals ar-

moede en klimaatcrisis, in het licht van
neokoloniale problematiek. Of je het nu
met Prashad eens bent of niet, het biedt
inzicht in de verbanden tussen deze grote
mondiale thema’s en begrip voor wantrouwen jegens westers ingrijpen.
Omdat Prashads standpunt controversieel is, is het erg jammer dat in deze vertaling een notenapparaat en literatuurverwijzing ontbreekt. Vooral vanwege de vele citaten en ook omdat Prashad op een
enkele plek de plank mis lijkt te slaan. Zoals wanneer hij in het kader van complottheorieën verwijst naar Karl Popper die
wordt ingelijfd in het kamp van ‘ultraliberalen’. Maar misschien is het een vertaalfout en moet het slaan op libertair. De
vertaling sluit af met een kort hoofdstuk
Bronnen, maar daar wordt je niet veel
wijzer van. Wie wil controleren of alles
klopt, is veroordeeld tot zoekmachines.
Je moet varen op het kompas van vertrouwen in de auteur en dat is in zo’n heftige aanklacht jammer.
Vijay Prashad, Imperialisme voor beginners. De CIA, haar coups en haar politieke moorden. Antwerpen: Epo, 2021.

DE VERBEELDING VAN HET WEER
Bliksembloemen, sneeuwtroost
en windadem. Onze ervaring van
het weer genereert allerlei interessante beelden en associaties.
In Meteorologie van het innerlijk gaat Kris Pint op zoek naar
de verbinding tussen weersverschijningen en de filosofische
overpeinzingen die ze oproepen.
Wat levert zijn zoektocht op?

transformatie van de maatschappij leidt
tot wat Walter Benjamin ervaringsarmoede noemt: het verlies aan tradities
en verhalen die een kader boden om ervaringen met elkaar te delen. Benjamin
spreekt hierbij over de technologische
revolutie, die voor een informatieovervloed heeft gezorgd, wat weer doet denken aan informatiewolken, data smog,
en ga zo maar door.

Tekst: Merel Aalders

Via Benjamin belandt Pint bij Leo Tolstoj, Roland Barthes, Julia Kristeva en
nog veel meer kunstenaars en denkers.
Het is een origineel concept, de verkenning van de weersverbeelding, al ligt
het cliché op de loer. Daar is Pint zich
van bewust. Over herfsttij schrijft hij:
‘Het cliché van de herfst als seizoen
van het levenseinde […] doet vergeten
hoe rijk en zinnelijk de affecten zijn die
in deze metafoor meeglippen.’ Zo is er
de verademing van de herfst na een he-

Zinnelijke affecten
Pint begint met het besef van de veranderlijkheid van het eigen leven, dat zich
afspeelt onder een wolkenhemel die al
eeuwenlang hetzelfde is. Die veranderlijkheid doet hem denken aan Walter
Benjamin’s werk Ervaring en armoede
(1933), waarin het steeds versnellende
proces van technologische ontwikkeling
wordt beschreven. De voortdurende

te zomer, maar ook ‘de herfstigheid
van tussen twee colleges door uit het
raam staren naar de achterkant van de
huizen’. De weerservaring van de
herfst verweeft zich op vele manieren
met onze gemoedstoestand.
Wolkenstaarder
Het leuke van Pints manier van schrijven, die associatief is en aansluit op
het alledaagse mijmeren van mensen
die voorbij de verschijnselen willen kijken, is tegelijkertijd een valkuil. Hij
heeft de neiging om snel aan iets te raken zonder de diepte in te gaan en
daarmee te weinig recht te doen aan
de ideeën van de denkers die hij in
zijn verhaal meeneemt.
Zo gebruikt Pint een gedicht van Lao
Tse om de ontreddering te duiden die
hij voelt wanneer hij naar de wolken
kijkt. In het gedicht beschrijft de spre-

ker zichzelf als een doelloze baby die
zich van de anderen onderscheidt
doordat hij zich gevoed weet door ‘de
grote Moeder’. Pint ziet hierin een vergelijking met een wolkenstaarder zoals hijzelf, voor wie de aanblik van de
wolken een soort ontreddering veroorzaakt. Het doet beseffen dat je niet
kunt ontsnappen aan jezelf. Hij
schrijft: ‘Die “grote moeder” is hier
dan het hemelsblauw voorbij de wolken, […] de omhullende hemel. Of in
de terminologie van Julia Kristeva: de
eerste, koesterende ander, de achtergrond waaruit je opeens voor en als jezelf verschijnt, zichtbaarheid krijgt.’
Misschien heeft een wolkenstaarder zich
nooit volledig heeft losgemaakt van de
eerste staat van versmelting met ‘de moeder’, oftewel het wolkendek dat doet beseffen dat je niet kunt ontsnappen aan
jezelf, denkt Pint. Hier lijkt hij echter verschillende gedachtegangen aan elkaar te
willen knopen. Het versmelten met de
bron (de ‘moeder’, de oorzaak van alles
wat is) volgens de Tao Te Ching kan juist
ook worden opgevat als een ontsnapping

aan het ‘zelf’, dat bijvoorbeeld verlangt,
oordeelt of ontreddering voelt. Dat is iets
anders dan een confrontatie met jezelf.
Wat er precies met het ‘zelf’ bedoeld
wordt is onduidelijk en de verschillende
ideeën lijken hier niet zo goed op elkaar
lijken aan te sluiten.

Losse schroeven
Soms lijkt Pint het esthetische effect
van zijn woorden hoger op de agenda
te hebben staan dan hun inhoud. Hier
en daar een definitie zou niet misplaatst zijn. Het begrip atmosfeer lijkt
bijvoorbeeld verschillende invullingen
te krijgen, wat er vooral voor zorgt dat
de lezer zelf ook een beetje wegdroomt.
Meteorologie van het innerlijk leest
als een slingerend beekje dat telkens
een mooi inzicht of idee meeneemt in
zijn stroom. De associatieve manier
van schrijven is aantrekkelijk en kan
diepgang bieden aan de mijmeringen
van andere dagdromende mensen.
Pint positioneert zichzelf nergens, zijn
dwalende gedachten functioneren als
schakels tussen de ideeën van anderen. Enerzijds biedt dat een fijne leeservaring, anderzijds kun je je afvragen of het geheel niet iets te veel op
losse schroeven staat.

Kris Pint, Meteorologie van het innerlijk. Amsterdam: Boom, 2020.

COLUMN RENÉ TEN BOS BENJAMIN
“We hebben een groot gebrek
aan drempelervaringen. Inslapen is misschien het enige dat
ons nog gebleven is. (Maar daarmee ook het wakker worden.)”

aan schort het kennelijk in het moderne
leven: een gebrek aan echte gebeurtenissen. De drempelervaringen zijn steeds
‘unkenntlicher und unerlebter’ geworden. We weten niet meer precies wat ze
behelzen en we ervaren ze ook niet echt.

Deze uitspraak van de Duitse filosoof
Walter Benjamin (1892-1940) komt uit
het eerste deel van Das PassagenWerk, een boek waaraan hij van 1927
tot aan zijn dood werkte en dat hij nooit
zou afmaken. Het citaat volgt op de observatie dat mensen ooit nog in riten
overgangen van de ene naar de andere
toestand konden ervaren. Hij geeft als
voorbeelden van deze rites de passages
de overgang van leven naar dood, van
ongehuwd naar gehuwd of jongetje naar
man. Die riten zorgden er als het ware
voor dat deze overgangen echte gebeurtenissen voor de mensen waren. Daar-

Dit zijn allemaal bekende thema’s. Interessant is het citaat echter omdat slapen
en dus ook wakker worden door Benjamin kennelijk nog wel gezien worden
als mogelijke overgangen waartoe we
toegang hebben. Hij is uitermate voorzichtig. Vandaar de toevoeging van het
woord ‘misschien’ (vielleicht). Maar
waarom zijn slapen en wakker worden
drempelervaringen? Dat komt omdat
het hier om geleidelijke gebeurtenissen
gaat. Iemand valt nooit door een druk
op een knop in slaap en wordt ook niet
door een druk op de knop wakker. De
drempel, in het Duits Schwelle, is geen

streep tussen het ene en het andere gebied, maar een overgangszone. Wat
daar gebeurt, laat zich het beste beschrijven als een langzaam aanzwellen
(anschwellen). Iedere avond maak ik
het mee als ik in bed ga liggen en voel
hoe de slaap langzaam maar zeker over
me heen komt, zelfs als ik als een blok
in slaap val. Omgekeerd maak ik het
ook mee als ik wakker wordt: de dag
zwelt aan en maakt zich meer en meer
van mij meester. Hoogst zelden word ik
met een schrik wakker. Door het aanzwelkarakter van de slaap en het wakker worden kun je je ook nog verzetten
tegen beide: ik wil niet altijd slapen en
ik wil niet altijd wakker worden.
In dat aanzwelkarakter zit iets gevaarlijks. Iets komt over je heen of iets
glijdt weg. Je kunt het op één of andere
manier niet controleren. De Duitse filosofe Iris Därmann (geb. 1963) citeert
Benjamin in haar mooie kleine boekje
Wiederstände dat vorig jaar in Berlijn
verscheen. Ze beweert dat de slaap en
ook de dromen die dan over je heen komen niet gepland of beoogd worden. In

Slapen is een verzetsdaad

goed Duits: “[Sie] lassen sich nicht intendieren.” Dat mensen kunnen slapen
of dromen is uiteindelijk niet te beheersen of te controleren (unregierbar).
Juist daarom wordt de slaap van mensen door machthebbers in totalitaire systemen zo gewantrouwd. Maar je kunt
hier ook denken aan bedrijven of scholen. Of aan ontgroeningsrituelen voor
studenten of militairen die vaak op allerlei mogelijke manieren worden wakker
gehouden. De slaap biedt ook onder de
barste omstandigheden een soort “reservaat” waar de macht geen vat op kan
krijgen en waar heel misschien iets van
een zelf zich kan handhaven. Dromen,
schrijft Därmann, zijn de laatste “breek-

bare ankerpunten voor het zelf in een
verder onverdraaglijke werkelijkheid.”
Slapen is dus een verzetsdaad. Dat kan
het zijn vanwege het aanzwelkarakter
ervan. Niets is bedoeld, alles komt over
je heen. En juist dat maakt je onvatbaar
voor de macht. Griezelig wordt het als
de macht de slaap ondanks alles vermag
te controleren en dat de dromen die je
hebt, zoals Primo Levi (1919-1987) het
ooit zei, niet van de “monsters” afkomstig zijn die “diep in je binnenste begraven liggen, maar van de monsters van
anderen.” Op dat moment is dat vluchtige zelfreservaat verdampt en kun je niet
anders dan hopen dat je wakker wordt.

DENKEN OVER ALLES WAT ZICH
TUSSEN HEMEL EN AARDE BEVINDT
Als kind had voormalig Denker des
Vaderlands René ten Bos al een fascinatie voor het weer. Zo hield hij
als kind een boek bij waarin hij de
temperaturen opschreef en bijhield. Dit jaar bereikte zijn fascinatie een bijzonder hoogtepunt: hij
voltooide een boek over wat filosofen allemaal over het weer hebben
gezegd. Want na het lezen van Meteosofie is het volgende mij duidelijk
geworden: er is door filosofen van
alles over het weer geschreven.
Tekst: Dani Lensen
Niets Iets nieuws onder de zon
Wanneer ik ‘meteosofie’ typ, verschijnt
er een rood kriebelig lijntje onder het
woord: mijn tekstverwerker herkent de
term niet. Dat is ook niet vreemd; het
concept is een creatie van Ten Bos zelf.
We herkennen er de Griekse woorden

meteōros en sophia in. Meteōros kan
worden vertaald als ‘alles wat zich in de
lucht bevindt’. Sophia betekent zoiets als
‘wijsheid’. Als we over meteosofie spreken, hebben we het dus over wijsheid
met betrekking tot het weer. Meteosofie
gaat over de manieren waarop er door filosofen getracht is wijsheid te verkrijgen
over het weer. Het boek vangt aan met
de oude Grieken en we eindigen in de hedendaagse klimaatdiscussie.
Are we chasing rainbows?
Naast de persoonlijke interesse van Ten
Bos om het boek te schrijven, was er nog
een andere beweegreden. Zo heeft de
Franse filosoof Michel Serres (19302019) ooit geschreven dat de meteorologie het ‘ondergeschoven kind van de geschiedenis’ was. Daarmee bedoelt hij dat
er zowel in de filosofie als in de wetenschap weinig aandacht was voor het
weer. Ten Bos wil met Meteosofie aanto-

nen dat er wel degelijk veel is geschreven
en nagedacht over de weersverschijnselen. Dat is ook niet onbegrijpelijk aangezien het weer een zeer grote impact kan
hebben op ons leven. Vrieskou kan levensbedreigend zijn en we hebben regen
nodig om voedsel te verbouwen. Het beschikken over wijsheid met betrekking
tot het weer zou een ontzettend groot
voordeel op kunnen leveren.
Maar is dat wel mogelijk? Kunnen we wel
wijsheid verkrijgen over de meteōros? De
oude Grieken zeiden van niet. Volgens
hen kon men slechts meningen (doxa)
hebben over het weer, geen echte kennis
(epistēmē). In de term ‘meteosofie’ zit niet
enkel een verwijzing naar sophia, maar
ook naar het sofisme. De sofisten stonden
in het oude Griekenland bekend als welsprekende praatjesmakers. Sofisten bezaten geen echte kennis. Iemand die kennis
beweerde te hebben over de meteōros,

was slechts een meteosofist, een weercharlatan. Dit zien we goed terug in de komedie De wolken van de Griekse dichter
Aristophanes (446-386 v.C.). Aristophanes richt hierin zijn pijlen op Socrates,
die als een ware sofist wordt neergezet.
Socrates verschijnt in een zwevend mandje in de lucht. Terwijl hij zweeft tussen de
wolken komen er slechts wolkige uitspraken uit zijn mond. De gedachte is duidelijk: beweringen over het weer konden
nooit echte kennis bevatten.
Deze gedachte is ook niet zo vreemd. Het
weer is veranderlijk en kan radicaal omslaan. Het heeft iets spontaans, iets onvoorspelbaars. Die onvoorspelbaarheid
hangt ons als een probleem boven het
hoofd – letterlijk. Pogingen om het weer
te voorspellen leken kansloos. Gedurende
de geschiedenis blijft het weer iets wat
men bezig houdt. In Meteosofie komen
vele filosofen aan bod die nadachten over
het weer. Maar de opvatting dat men tegenover het weer machteloos stond is een
lange tijd heersend gebleven.

Maar omstreeks de zeventiende eeuw
waait de wind uit een andere hoek. Descartes zal met zijn essays Les Météores
de meteorologie een duw geven richting
de wiskunde en de natuurkunde. Hij
wordt dan ook vaak omschreven als ‘de
peetvader van de moderne meteorologie’. Descartes wil af van de Aristotelisch
teleologische benaderingen van zijn tijd
en streeft naar een universele wiskundi-

ge beschrijving van het weer. Volgens
Descartes moet alle kennis gebaseerd
zijn op wiskunde. Hierin zal hij overigens niet slagen. De wiskunde lijkt niet
op te gaan voor de weersverschijnselen.
Maar Descartes’ poging moet niet onderschat worden. De meteorologie zal steeds
natuurkundiger worden en na verschillende natuurkundige uitvindingen zit de
wind eronder: de eerste geslaagde weersvoorspellingen worden een feit.
Al-weer over het klimaat
We kunnen wel stellen dat we het weer
vandaag de dag beter begrijpen dan de
Oude Grieken dat deden. Theorieën
over luchtdrukverschillen, weersatellieten en Buienradar zorgen ervoor dat
we het weer niet meer als zo ontzettend
willekeurig ervaren. Echter, volgens
Ten Bos is de scepsis die we bij de Oude Grieken zagen nog niet geheel verdwenen. Het heeft alleen niet zo zeer
betrekking meer op ‘enkel’ het weer.
Het heeft betrekking op een term waar
de kranten vol van staan: het klimaat.

Dat het weer en het klimaat niet van elkaar los staan is duidelijk. Wanneer we
over het klimaat spreken, hebben we het
over het gemiddelde weer gedurende een
aantal decennia. René ten Bos beweert
dus dat de twijfel van de Oude Grieken
in zekere zin nog steeds aanwezig is. Alleen heeft onze twijfel betrekking op wat
het klimaat zal gaan doen. Niet iedereen
is immers even overtuigd van klimaatwetenschap; een andere term die we veel in
de krant lezen is ‘klimaatsceptici’. Ten
Bos bekijkt dit fenomeen aan de hand
van het begrip ‘waarschijnlijkheid’. Klimaatactivisten profileren de klimaatwetenschappen vaak als zekere en objectieve wetenschappen die met harde feiten
komen. Zo eenvoudig is dit echter niet,
aldus Ten Bos. Ze beschikken niet over
de harde feiten, maar moeten werken
met waarschijnlijkheden. Klimaatwetenschappers zijn probabilisten. De resultaten van klimaatonderzoeken bevatten
vrijwel nooit zekerheden, maar waarschijnlijke scenario’s en voorspellingen.
Door het traceren van de scepsis verduidelijkt Ten Bos de posities in het hedendaagse debat tussen enerzijds felle kli-

maatsceptici en anderzijds niet minder
felle klimaatactivisten. Ten Bos neemt in
zijn bespreking geen partijdige positie in
maar brengt beide partijen eerder dichter bijeen. Door de ontwikkeling van beide posities te schetsen ontstaat er mogelijk meer begrip vanuit beide kanten.
Sceptici attenderen ons op de (te) zelfverzekerde rationele houding ten opzichte
van kennis over het klimaat. Maar leemtes binnen kennis zijn nog niet voldoende reden om de ernstige signalen te negeren of de klimaatwetenschap weg te zetten als pseudo-kennis.
De wil tot waarheid en de scepsis
Toen ik het woord ‘meteosofie’ las wist ik
niet zo goed wat ik ervan moest denken.
Fascinatie voor het weer heb ik nooit intensief ervaren. Desondanks was mijn
interesse al vanaf de inleiding gewekt.
Meteosofie is aan de ene kant een historisch boek. Het biedt namelijk een historische weergave van de ontwikkelingen
van de meteorologie. Maar aan de andere kant vervalt Meteosofie nooit in een
louter feitelijke weergave. Het behoudt
steeds het contact met de filosofie.

René ten Bos toont op een ontzettend
boeiende manier de filosofische blik op
de meteōros. Aan de hand van vele citaten, gebeurtenissen, uitvindingen en uiteenlopende interpretaties bleef mijn opgewekte interesse behouden. Meteosofie
is niet enkel een boek voor lezers met
een fascinatie voor het weer. Naar mijn
opvatting is het een boek dat geschikt is
voor iedereen die geïnteresseerd is in filosofische ontwikkelingen door de jaren
heen. Scepsis blijft in het gehele boek
een belangrijke rol spelen. Daarnaast is
Meteosofie urgent omdat het mede betrekking heeft op een fenomeen dat ons
allen aangaat: de klimaatcrisis. Door de
verduidelijking van de posities kan het
een wederzijds begrip stimuleren binnen de hedendaagse klimaatdebatten.
Aan de hand van de Oude Grieken, Descartes, Pascal, Montesquieu, Serres,
Morton en vele anderen belanden we in
het hier en nu. De wil tot waarheid en
de scepsis concurreren nog altijd.

René ten Bos, Meteosofie.
Amsterdam: Boom, 2021.

‘ZOEKTOCHT NAAR BETEKENIS’
DE WOORDEN VAN HANS ACHTERHUIS
Begin februari 2022 verscheen bij
ISVW Uitgevers ‘Zoektocht naar
betekenis’. De woorden van Hans
Achterhuis. Historica Leonie Wolters bevroeg Hans Achterhuis, de
eerste Denker des Vaderlands,
naar zijn filosofie. ‘Zoektocht
naar betekenis’ biedt een openhartige introductie van een van de belangrijkste denkers van ons land
en doet je beter begrijpen wat
onze maatschappij bezighoudt. iFilosofie biedt een voorproefje met
een gedeelte over een van Achterhuis’ kernbegrippen: schaarste.
Tekst: Leonie Wolters
Wat is schaarste eigenlijk?
Heel simpel gezegd is het de wanverhouding tussen de behoeften en de

middelen om die behoeften te vervullen. Het is het voortdurende gevoel,
en dat heb ik van Illich, steeds meer te
willen hebben. Het thema van de hebzucht is natuurlijk centraal.
En jij dacht: hier wil ik iets mee.
Ja. Er was toen echt een soort botsing.
Iedereen geloofde dat we op weg waren
naar de overvloed, maar ik dacht nee,
we zitten helemaal vast in de schaarste.
Dat was een vrij overtuigend verhaal.
Dat zit toch ook in het werk van Illich,
dat hij zegt: kijk wat we allemaal zijn
kwijtgeraakt! Hij schrijft bijvoorbeeld,
nu woon ik in een stad in Californië
waar ik een auto nodig heb om me te
verplaatsen, dus mijn benen zijn eigenlijk minder nuttig. Ooit had je met benen al een vervoermiddel, nu heb je een

auto nodig. Eigenlijk raken we continu
dingen kwijt en worden we armer.
Ja, hij was echt een dwarsligger. En ik
vond het leuk om dwars te liggen, en
om met Illich te zeggen: schaarste is
modern. Die was er vroeger denk ik
niet zo. Je kunt op verschillende manieren naar de wereld kijken, maar men
keek veel meer naar de wereld vanuit
een soort overvloed. Er is genoeg, en
anders komt het straks wel. We hebben
het eeuwige leven, nietwaar? Illich zei,
als groot kenner van de middeleeuwen:
ik zie aan het einde van de middeleeuwen een gevoel naar voren komen dat
ze angustia noemen: mensen voelen
zich beklemd. Ze willen meer, ze willen
andere dingen, ze willen eruit breken.
En dat is verbonden met wat later dan
schaarste wordt. De middeleeuwse
mens kent het veel minder.

Terwijl we nu het idee hebben dat we
heel veel dingen hebben. Eerder te
veel dan te weinig.
Dat was het grote punt waardoor mijn
boek een succes werd, want iedereen riep:
‘Maar de schaarste is in het verleden! Wij
leven nu in overvloed.’ Ik draaide het netjes om en zei: wij leven voortdurend in
schaarste. En de middeleeuwse mens die

niet denkt dat hij meer wil hebben en meer
kan hebben heeft dat gevoel helemaal niet.
Terwijl het nu een fundamenteel onderdeel is van de manier waarop we de wereld zien. Alles: materiële dingen, maar
ook bijvoorbeeld aandacht, is schaars,
en daarom bestaat om alles competitie.
Ja. Het is een fundamentele aanname binnen de economie. Dat is ook een bekend
verhaal dat altijd nog heel moeilijk te vertellen is, dat economie een moderne wetenschap is. Vroeger bestond de economie
niet op die manier, met schaarste als hoofdconcept. Dat is toch moeilijk uit te leggen.
En jij hebt dus dat idee van schaarste
in de geschiedenis van de filosofie onderzocht?
Ja. Ik ben toen jarenlang het werk van de
filosofen Thomas Hobbes, John Locke,
Jean-Jacques Rousseau en Karl Marx vanuit de schaarste gaan lezen. Ik was altijd op
de grens bezig van actualiteit en filosofie,
ook in dit boek nog wel een beetje, maar in
Het rijk van de schaarste ben ik voor het
eerst volstrekt in een aantal filosofen gedoken, waar ik toch wat nieuws over heb ge-

zegd – als dat nog kan, bij Hobbes, Locke
en Rousseau. Toen ik later als hoogleraar
begon in Twente waren mensen erg onder
de indruk van dat boek. Want De markt
van welzijn en geluk was heel spannend,
maar dit was echt filosofie.
En jouw ontdekking was dat schaarste
altijd in een relatie zit?
Ja. Dan denk ik aan het tiende gebod,
dat ik altijd in de kerk zag: gij zult niet
begeren wat uw naaste heeft. Gij zult
niet begeren? Dat staat er niet. Het is
geen boeddhisme! Gij zult niet begeren wat uw naaste heeft.
En volgens jou doen we dat allemaal
wel? Omdat we jaloers zijn?
Afgunst is waanzinnig belangrijk ja. Dat
is de wortel van alles. Ik wil hebben wat
jij hebt – jij hebt iets moois aan.
Dank je.
En dan wil ik ook iets moois.
Leonie Wolters, ‘Zoektocht naar betekenis.’ De woorden van Hans Achterhuis.
Leusden: ISVW Uitgevers, 2022.

SIGNALEMENTEN
De ondeugden van overheersing

Verhalen als wegwijzers

De nieuwste Nussbaum is een onderzoek naar
seksueel geweld en een schets van gelijkwaardigheid voor alle mensen. Gelijkheid tussen
man en vrouw bestaat nog niet, en Nussbaum
schetst de (on)deugden die er schuldig aan
zijn, pogingen van het recht om gelijkheid te
bevorderen en een begin van een structurele
oplossing. Het boek is duidelijk voor Amerikanen geschreven, maar staat desalniettemin vol
nuttige analyses en
verhelderende beschrijvingen.

Schrijftutor Mieke Bouma schrijft en helpt
al een leven lang anderen met schrijven. In
haar nieuwste boek gebruikt ze verhalen om
crises te duiden en een juiste omgang met tegenslag te beschrijven. Bouma geeft usual
suspects als Homerus, Dante en Camus, en
met name hun literaire helden, volop een
plekje in de leefwereld van de eenentwintigste-eeuwse lezer. Een vlot geschreven boek
voor iedereen die
altijd al dacht dat
verhalen meer zijn
dan verhaaltjes.

Martha Nussbaum,
Bastions van hoogmoed. Seksueel geweld, rekenschap en
verzoening. Vertaald
door Arian Verheij,
Amsterdam: Querido Facto, 2021.

Mieke Bouma, Leren
dansen met de
draak. Mythen en
verhalen over omgaan met een crisis.
Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2021.
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