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REDACTIONEEL SOCRATES
Weet je wat ik mis? Een goede roman over Socrates. Zoiets als Boelgakovs De meester en Margarita,
met niet Jezus maar Socrates in
een hoofdrol. Een roman die de lezer pats-boem midden op de
Atheense agora neerploft, met alle
details van dien, zodanig dat je er
zolang als de roman duurt niet
meer vandaan geraakt. Waarin de
wijn klotst en de zweetdruppels
flonkeren en de gesprekken oplaaien en kalmeren als de branding.
Of kunnen we het hele werk van
Plato misschien opvatten als één

steengoede roman? Ik mis dan
wel meerdere perspectieven; in
een moderne roman voer je toch
vaak meer dan één verteller op.
Doe mij ook het verhaal van Myrto en van Xantippe, van Alcibiades en Xenophon. Socrates is sowieso een literaire figuur, die uit
louter woorden lijkt te bestaan.

Gelukkig zit het met de meerdere
perspectieven in de Nederlandstalige filosofie wel goed. Ook de shortlist van de Socratesbeker 2022
biedt een bonte blik op de wereld
en ons krioelen erin. René ten Bos

zet je als vanouds nog meer aan
het denken en bovendien presenteren we een interview met vertaler
Thomas Heij. Orwells Tegen totalitarisme was, is en blijft actueel.

Tot slot wil ik op deze plek iemand bedanken, zonder wier
vormgeving iFilosofie louter een
vormloze gedachte was gebleven.
Conny, bedankt en veel succes!

Socratische groeten,
Florian Jacobs
(hoofdredacteur iFilosofie)

INHOUD #61
WIJ ZIJN ONZE INTENTIES

Wegwijzers in het
vrijewildebat

SCHURKEN EN HELDEN

PLEIDOOI VOOR
INCONSEQUENTIE

Is ons geluk maakbaar?

Omgaan met een
inconsistente wereld

En verder: de gevolgen van DIGITALISERING; een handboek voor PANDEMIEËN; de PARA-

DOXALE COLUMN van René ten Bos; tegen TOTALITARISME en de ISVW-agenda & colofon.

WAAROM WIJ ONZE INTENTIES ZIJN
Het filosofische debat over de
vrije wil is een van de moeilijkste
om bij te houden. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid publicaties over het onderwerp, de
moeilijkheid om het debat terug
te brengen tot voorstelbare posities en het abstracte niveau van
de thematiek. Filosoof en psycholoog Lieke Asma geeft in Mijn
intenties en ik een duidelijk overzicht van de staat van het academisch onderzoek en breekt een
lans voor de handelingstheorie
van filosoof Elizabeth Anscombe.
Anscombe stelt intenties centraal bij het beoordelen van een
menselijke handeling.
Tekst: Florian Jacobs
Meer dan een filosofenhobby
Voor ik Asma’s boek las, was ik geneigd om de filosoof Thomas Nagel te

citeren als het debat over de vrije wil
ter sprake kwam. In zijn klassieker
The View From Nowhere (1986)
schrijft hij: ‘Telkens wanneer ik nadenk over het probleem van de vrije
wil, verander ik van mening, en daarom kan ik geen enkele opvatting bieden met zelfs maar het geringste
vertrouwen; mijn huidige mening is
evenwel dat er nog niets is geopperd
dat een oplossing zou kunnen zijn. Dit
is niet een kwestie waarin er verschillende mogelijke oplossingen zijn en
we niet weten welke de juiste is. Over
dit onderwerp is (bij mijn weten) in
het uitvoerige publieke debat door niemand iets geloofwaardigs voorgesteld.’ Dit leek mij een filosofisch prijzenswaardige positie: als niemand iets
zinnigs heeft gezegd over een onderwerp, kun je het beter over iets anders
hebben. Het vrijewildebat kwam op
mij altijd over als een typische filosofenhobby: liefhebbers van het debat

bestoken vooral elkaar met argumenten en gedachte-experimenten, en de
maatschappelijke impact blijft gering.
Na Asma’s boek is mijn mening bijgesteld. Het is mij nu duidelijk dat er
meer en minder geloofwaardige posities in het vrijewildebat bestaan, en
dat het belangrijk is om op zijn minst
een opvatting te koesteren. Welke dat
precies is, is mij evenwel nog tamelijk
onduidelijk. Asma schetst eerder een
kaart van het wetenschappelijke landschap dan dat ze er een reisgids voor
opstelt. Gelukkig is de lezer wel een
paar wegwijzers rijker.
Niet redeloos, radeloos, reddeloos
Asma begint haar onderzoek naar de
vrije wil met het uitspreken van een
intuïtieve positie: ‘Als vrije wil
bestaat, dan moet hij zitten in de bijzondere relatie die wij met onze eigenschappen en omstandigheden aan kunnen gaan. Hij moet zitten in wat

handelen omwille van redenen anders
maakt dan andere relaties die in de wereld te vinden zijn.’ In dit citaat treffen we het belang van het denken over
de vrije wil: het is de vraag naar de mogelijkheid van menselijke vrijheid. Als
een storm over het land trekt, vallen
overal bomen om en daarmee basta.
We schrijven geen redenen toe aan de
vallende boom. Als mensen handelen,
hebben we de intuïtie dat die handeling niet zomaar plaatsvindt. Hoe zouden we elkaar anders verantwoordelijk kunnen houden voor ons gedrag
en hoe zouden we ons gedrag anders
kunnen aanpassen? Het debat over de
vrije wil begint bij de intuïtieve ontkenning van onvrijwillig menselijk gedrag. In de woorden van Asma zouden
wij meer willen zijn ‘dan slechts het
lijdend voorwerp in een levensgeschiedenis die zich toch wel ontvouwt’.
Je begrijpt: daar begint het argumentatieve gehannes. Want de aanname dat
ons handelen omwille van redenen bijzonderder is dan een vallende boom,

‘Een handeling is een beweging
die een gedachte is.’

is niet zo eenvoudig scherp te krijgen.
Wel is ze gemakkelijk ter discussie te
stellen: wat geeft de mens het voorrecht om het eigen handelen meer zeggenschap toe te schrijven dan wat een
boom doet? Het zou te ver voeren om
Asma’s lovenswaardige uitpluiswerk
van de discussie hier te herhalen; feit
is dat ze haar bespreking van de vrije
wil knap stuwt voorbij geschipper tussen absurde conclusies naar het specifieke van menselijk handelen. Filosofische conclusies zijn absurd als je maar
even om je heen hoeft te kijken om

sterk te vermoeden dat ze niet het geval zijn. Filosofie schiet haar doel voorbij zodra ze intuïtief absurde conclusies begint te koesteren, zoals dat ons
handelen niet zou verschillen van dat
van een vallende boom of dat al ons
handelen een redelijke basis heeft. Filosofie wil rechtdoen aan de menselijke ervaring en die tegelijkertijd zo
goed mogelijk beschrijven. En we ervaren ons handelen als redelijk, of dat
we het althans kunnen beschrijven in
gradaties van redelijkheid. Laten we
dan ook die ervaring goed in kaart

brengen. Dan voegen we iets toe aan
onze ervaring, in plaats van dat we die
bedelven onder absurde conclusies.
Asma haalt de filosoof Sebastian Rödl
aan om voor een aangename beschrijving van het specifieke van menselijk
handelen: ‘Een handeling is een beweging die een gedachte is.’ Een radicale
determinist kan weliswaar beweren
dat iedere gedachte bepaald is in wat
eraan voorafgaat, maar doet dat ertoe
in het licht van onze ervaring? Wij
spreken elkaar aan op onze gedachten
die we gekristalliseerd zien in onze
handelingen, punt. We veroordelen
Russische piloten die Oekraïense
woonwijken bombarderen omwille
van de gruwelijke gedachte die ze ermee uitdrukken. Als ze in luchtballonnen zaten die door de wind over de
grens waren gewaaid en ze vervolgens
per ongeluk bommen lieten vallen omdat de bodem van hun mand het juist
boven een woonwijk begaf, kunnen we
niet van een beweging spreken die een
gedachte is. We veroordelen gruwelij-

ke daden omwille van de gruwelijke
gedachtegang die de handelende persoon ermee uitdrukt. De radicale determinist doet geen recht aan de ervaring van de door redenen gestutte
menselijke handeling. Daarom geeft
Asma liever de voorkeur aan een andere opvatting van menselijk handelen.
Enter Anscombe
Intussen zijn we volop beland in het
gedachtegoed van Elizabeth Anscombe. Het probleem van handelingen
slechts beschrijven in termen van causaliteit is dat we de informatie missen
die de handelende persoon zelf inbrengt, hun intentie. Anscombe’s beroemde gedachte-experiment van het
boodschappenlijstje is verhelderend.
Stel, een man gaat winkelen met een
boodschappenlijstje in zijn hand. Een
detective volgt hem en noteert wat hij
koopt. Hoe duiden we precies wat er
gebeurt als wat hij koopt niet overeenkomt met wat er op de verschillende
lijstjes staat? Als de spullen die hij
koopt niet overeenkomen met het ei-

gen boodschappenlijstje, heeft hij een
fout gemaakt tijdens het uitvoeren van
zijn intentie, tijdens het winkelen. Als
de spullen die de detective opschrijft
niet overeenkomen met wat de man
koopt, heeft de detective een fout gemaakt tijdens het opstellen van zijn
lijstje. De relatie tussen de handeling
en het boodschappenlijstje enerzijds,
en de relatie tussen de handeling en
het detectivelijstje anderzijds, is een
andere. En als we nu ervan uitgaan
dat het boodschappenlijstje zich alleen in het hoofd van de winkelende
man bevindt, dan zien we dat de detective niet kan opmerken dat de man een
fout heeft gemaakt tijdens het winkelen, maar de winkelende man wel. Kortom, de observator mist een cruciaal onderdeel van de handeling, de intentie.
In de handelingstheorie van Anscombe staat de (rationele) structuur van
de handeling centraal en zien we de
handeling niet slechts als een opeenvolging van causale gebeurtenissen.
‘Anscombe daagt ons uit radicaal an-

ders over handelingen na te denken.
Niet de omstander (…) is de autoriteit
als het gaat om onze handelingen. De
handelende persoon is de autoriteit.
Als ik wil weten welke handeling jij uitvoert, dan zet een analyse van je hersenprocessen of je lichaamsbewegingen maar weinig zoden aan de dijk. Ik
moet het aan je vragen, of op z’n
minst mijn aandacht richten op de rationale structuur van de handeling. Jij
weet wat je doet als je handelt, terwijl
ik als omstander bewijs moet verzamelen om te bepalen welke handeling jij
uitvoert en in het licht waarvan jij dat
doet.’ De opvatting van Anscombe
doet meer recht aan de menselijke ervaring dan de causale handelingstheorie. Daarom geeft Asma de voorkeur
aan deze opvatting, en nodigt ze de lezer impliciet uit hetzelfde te doen. Asma concludeert: ‘Handelen omwille
van redenen is geen schaars goed.’
Conclusie
Aan het eind van Mijn intenties en ik levert Asma eindelijk enige duidelijke

maatschappelijke implicaties van haar
bespreking van het vrijewildebat. Die komen neer op een oproep tot meer genuanceerd onderzoek naar de vrije wil, wat
een maatschappelijk betrokken lezer misschien enigszins teleurstelt, maar wat

wel past in de beschouwelijke toon van
haar hele boek. We doen er goed aan de
vrije wil niet weg te verklaren, zoals aanhangers van de causale handelingstheorie geneigd zijn te doen, maar de persoon
en hun intenties en keuzes beter te begrijpen. Aan het eind van haar boek doet Asma de prikkelende suggestie dat het ‘[i]n
sommige scenario’s, bijvoorbeeld in het
onderwijs, misschien de voorkeur verdient om een persoon wat te overschatten, terwijl het in de rechtbank wellicht
rechtvaardiger is de persoon te onderschatten’. Deze woorden hadden wat mij
betreft niet het einde van het boek moeten zijn. Ze maken namelijk nieuwsgierig naar een betoog waarin ze de betekenis van Anscombe’s handelingsopvatting voor de maatschappelijke praktijk
uiteenzet. Nu blijft de lezer gelukkig
niet met lege handen achter – we zijn
veel kennis rijker – maar dat cadeautje
hadden we toch op prijs gesteld.

Lieke Asma, Mijn intenties en ik. Amsterdam: Boom uitgevers, 2021.

DE VRĲE WIL MOET TERUG IN ZIJN HOK
In Waarom schurken pech hebben
en helden geluk. Een nieuwe filosofie van de vrije wil betoogt filosoof
en jurist Jurriën Hamer dat de
vrije wil terug in zijn hok moet. De
klassieke paradox van de vrije wil
blijft onoplosbaar, maar de pendule is in onze maatschappij te ver
naar de kant van de vrije wil gezwengeld. Tijd om het idee van een
vrije wil te vervangen door dat van
een reflectieve wil. Hamers filosofie is helder, prikkelend en overtuigend, al is het niet zo nieuw als de
ondertitel doet vermoeden.
Tekst: Marthe Kerkwijk
De reflectieve wil
De filosofie van de vrije wil is al eeuwen oud en in grote lijnen makkelijk
uit te leggen: natuurwetten bepalen al-

les wat er gebeurt, alles heeft een oorzaak. Maar als we een keuze maken,
een besluit nemen, ervaren we onze
wil als een vrije wil. Als we de keuze
tussen pindakaas of hagelslag overwegen, en uiteindelijk voor pindakaas
kiezen, kunnen we ons niet onttrekken aan de gedachte dat we ook hagelslag hadden kunnen kiezen. Deze keuze hebben we in vrijheid gemaakt,
niemand heeft ons ertoe gedwongen.
Maar is dat wel zo? Waar komt je wil
om pindakaas te eten vandaan? Die was
er gewoon. Onze ervaring van een vrije
wil is weliswaar sterk, maar toch een illusie, zeggen veel wetenschappers, en
met hen ook een hele rits filosofen zoals
Spinoza, Nietzsche en Schopenhauer.
Omdat onze wil oorzaken heeft die buiten onze macht liggen, treft ons ook
geen lof of blaam voor onze daden. Alles wat we doen is ons lot.

Aan de andere kant zijn er ook filosofen,
Sartre en Boëthius bijvoorbeeld, die betogen dat de wil juist het enige is in de
wereld dat zich aan alle oorzakelijk verband onttrekt. Je hebt geen controle
over je omstandigheden, maar alle controle over je wil. Zelfs als iemand je onder schot houdt of gevangen zet, is je
wil nog even vrij als altijd. Je kunt
kiezen hoe je over je situatie denkt. Zwelgen in het geluk of ongeluk van onze omstandigheden is een manier van zwakkelingen om de verantwoordelijkheid voor
ons eigen leven op het lot af te schuiven.
Tot slot zijn er de compatibilisten. Dit
zijn denkers, zoals Kant, die proberen
de vrije wil te verenigen met het determinisme. Zij erkennen dat de wil onderhevig is aan natuurwetten die je niet
kunt beïnvloeden. De wil is dus niet vrij
in de zin van ‘zonder oorzaak’. Toch is

de ervaring van de vrije wil betekenisvol
omdat we nu eenmaal dingen doen
waarmee we ons identificeren. We reflecteren op wie we zijn en welke keuzes
bij ons horen. Bovendien kunnen we de
toekomst niet kennen, en die onbepaaldheid maakt ruimte voor hoop en vrees,
en ook dat we ons best willen doen om
de juiste keuzes te maken voor een zo
goed mogelijke toekomst. Dat de vrije
wil objectief gezien een illusie is, maakt
daarvoor niet uit. Om betekenisvol met
ons leven en de wereld om te kunnen
gaan, moeten we de vrije wil veronderstellen, ook al weten we heus wel beter.
Hamer is zo’n compatibilist. Hij stelt
voor dat we de vrije wil vervangen door
de reflectieve wil, waarbij we de betekenis behouden, maar afstand doen van
het idee van straf en beloning.
Macht
Volgens Hamer is het idee van de vrije
wil een stok geworden om mee te
slaan, een instrument voor de sterken
om macht uit te oefenen op de zwakken. Met de vrije wil in de hand kun je

‘Als we gunstige omstandigheden scheppen, is
er meer ruimte voor weloverwogen keuzes:
de reflectieve wil op zijn best’

namelijk zeggen dat mensen zelf hun
succes verdiend hebben, en ook hun falen. Dat verslaafde, arme of ongelukkige mensen zelf verantwoordelijk zijn
voor de penarie waarin ze zitten en ook
zelf eruit moeten zien te komen. Dat rijke, succesvolle en gelukkige mensen
ook zelf hun geluk verdiend hebben en
niets hen in de weg mag zitten om er
onbekommerd van te genieten.
Met de vrije wil in de hand kun je mensen ongenadig straffen wanneer ze iets
verkeerd doen. Denk aan de afrekencul-

tuur op sociale media, waar mensen
die een scheve schaats rijden aan de
schandpaal worden genageld, en de
steeds strengere straffen die rechters
opleggen onder druk van een steeds
wraaklustiger maatschappij. Immers,
wie een fout begaat verdient straf, omdat hij het ook had kunnen laten.
Met de vrije wil in de hand kun je mensen
ook eindeloos belonen voor een prestatie.
Succesvolle ondernemers, sporters en artiesten verdienen miljoenen, roem en aanzien omdat zij op eigen kracht met hun ei-

gen talent en doorzettingsvermogen geweldige prestaties hebben geleverd.
Volgens Hamer ligt ons sterke geloof in
de vrije wil ten grondslag aan de groeiende ongelijkheid, het uithollen van de
publieke dienstverlening en de harde afrekencultuur. Als we dat anders willen,
moeten we anders gaan denken over
onze wil. We moeten het wetenschappelijke feit dat alles een oorzaak heeft, veel
serieuzer gaan nemen.
Vergelding
Het blijft niet bij kritiek: Hamer werkt
zijn alternatieve opvatting, de reflectieve wil, goed uit. Als we meer oog hebben voor de oorzaken van succes en falen, kunnen we ons af gaan vragen wat
écht werkt om misdaad te voorkomen
en maatschappelijke vooruitgang te boeken. Zo blijkt dat je misdaad beter kunt
voorkomen dan genezen. Een misdaadvrije maatschappij is een utopie, maar
er valt nog veel winst te behalen als we
wat doen aan de omstandigheden waarin mensen zoal het verkeerde pad op

gaan. Ook valt er veel meer succes te
boeken als we ons niet blind staren op
de prestaties van individuen, maar omstandigheden scheppen waarin mensen
goed kunnen samenwerken. Als we gunstige omstandigheden scheppen, is er
meer ruimte voor weloverwogen keuzes: de reflectieve wil op zijn best.
Een belangrijke rol in Hamers boek is
weggelegd voor zijn betoog tegen strafrecht als vergeldingsrecht en voor herstelrecht. Als we het idee van vergelding afzweren, krijgt straf een puur instrumentele rol. In plaats van de vraag
‘welke straf verdient de dader?’ vragen
herstelrechtfilosofen zich af: ‘wat is nodig om de pijn van alle betrokkenen zo
goed mogelijk te herstellen?’ Vergeving
en verzoening is dan het doel, in plaats
van vergelding. Dat klinkt mooi, maar
betekent volgens Hamer niet het einde
van straf als zodanig. Er zullen altijd
misdadigers zijn die zo beschadigd zijn
dat zij niet kunnen functioneren in een
maatschappij en een te groot risico vormen. Het is denkbaar dat opsluiting

dan een noodzakelijk kwaad is. Maar
een noodzakelijk kwaad is nog altijd
een kwaad, benadrukt Hamer, en straf
is altijd lelijk. Het is een tragedie, waarbij het belangrijk is om de gestrafte zo
min mogelijk te laten lijden. Ook een
moordenaar is een mens met waardigheid die gerespecteerd moet worden.
In een wereld waar de reflectieve wil
heerst is het belangrijk dat de misdadiger op zijn daden reflecteert en berouw toont, maar hij hoeft zich niet
schuldig te voelen. Slachtoffers hebben recht op alle ruimte en steun bij
de verwerking van hun boosheid en
verdriet, maar geen recht op wraak.
Rotte appel
Hamers betoog is overtuigend. Vakkundig ontleedt hij alle bezwaren en
laat hij zien dat de reflectieve wil betere uitzichten biedt dan de vrije wil.
Aanhangers van de vrije wil betogen
bijvoorbeeld vaak dat zonder vrije wil
geen moraal mogelijk is. Hamer
schetst daarop morele kaders die prima met de reflectieve wil zijn in te vul-

len. Ook is zingeving heel goed mogelijk zonder vrije wil: ook met een reflectieve wil kunnen we liefde invulling geven, hoop en vrees koesteren,
geruststelling verlenen, ons weren tegen doemdenken en betekenisvolle
projecten aangaan. Wil je na het lezen
van Waarom schurken pech hebben
en helden geluk nog de vrije wil hoog
in het vaandel houden, dan moet je
van goeden huize komen. Zo’n sterk
argument neerzetten in pakweg honderdvijftig pagina’s is een prestatie van
formaat, al moeten we Hamer daar niet
te veel om prijzen, want het is vooral te
danken aan zijn omstandigheden.
Hamers verhaal is genuanceerd. Hij
betrekt zijn pleidooi op allerlei voorbeelden uit de actualiteit, waardoor de
lezer telkens beseft wat er op het spel
staat en wat de consequenties zijn van
je opvatting van de wil. Toch zit hier
ook iets onbevredigends. Het is waar
dat Hamer tegen zijn tijdgeest in gaat,
maar van mij had het nog best een
tandje radicaler gemogen. Bijvoor-

beeld: Hamer stelt dat straf, in het bijzonder opsluiting, gerechtvaardigd
kan zijn op instrumentele gronden, zolang we de waardigheid van de misdadiger maar bewaren. Maar dat gaat
niet zomaar. Iemand als een rotte ap-

pel uit de mand halen is precies een
manifestatie van iemand niet waardig
genoeg achten om deel uit te maken
van de maatschappij. Je kunt simpelweg niet iemand wegstoppen én waarderen tegelijk. TBS is zo’n instrumentele maatregel, maar er is geen groter
stigma dan dat waaronder TBS’ers lijden. Dit argument is niet nieuw, maar
ontleen ik aan rechtsfilosoof Clara
Wichmann, die honderd jaar geleden
dit pleidooi uitwerkte.
Ook Hamers acceptatie van Rawls’
maximin-principe gaat me iets te gemakkelijk. Volgens de liberale filosoof
John Rawls is ongelijkheid in de samenleving alleen te verdedigen als die
ongelijkheid uiteindelijk de minstbedeelden ten goede komt. Als mensen
competitie en het vooruitzicht op een
mooiere auto dan de buurman nodig
hebben om hun best te doen en dus de
economie vooruit te helpen op een manier waar iedereen van meeprofiteert,
dan is dat een goede vorm van ongelijkheid. Hamer hoopt op ‘zoveel gelijk-

heid als de economie aankan’. Maar
die economie is een sociale realiteit
die gebaseerd is op menselijke gedragingen. Als mensen zich echt gingen
gedragen alsof ze de vrije wil in zijn
hok hebben gezet, dan zullen ze in de
economische sfeer ook niet meer gemotiveerd worden door grotere beloningen, en veranderen dus de economische modellen. Rawls’ maximinprincipe is gebaseerd op de vrije wil –
Rawls is niet voor niks een liberaal –
dus waarom betwijfelt Hamer die niet
net als al het andere? Ook dit verzin ik
niet zelf, maar ontleen ik aan de filosoof Gerald Allan Cohen.
Verzet
Ook roept het betoog over macht nog
vragen op. Hamer betoogt dat de vrije
wil vooral een instrument is om macht
over anderen uit te oefenen. Het lijkt
daarbij alsof macht per definitie iets
verkeerds is. Maar is dat wel zo? Er
zijn omstandigheden waarin machteloosheid juist de boosdoener is. Denk
aan situaties die vragen om verzet. We-

tenschappelijk gezien is de kans relatief groot dat kinderen van gewelddadige ouders hun kinderen ook weer met
geweld zullen opvoeden. Maar er zijn
er die erin slagen die cyclus te doorbreken. Om dat te kunnen doen, moeten
ze zichzelf begrijpen als handelende
personen die niet volledig bepaald
worden door hun verleden. Ook de
emancipatie van een politiek onderdrukte groep vereist dat zij zich niet
beschouwen als speelbal van het lot,
maar dat verzet mogelijk en zinvol is.
Volgens Albert Camus is verzet – het
vermogen ‘nee’ te zeggen – de fundamentele uitdrukking van de menselijke wil in een absurd universum. Hamers antwoord ligt voor de hand: ook
in die gevallen zijn de voorwaarden
die het verschil maken tussen vruchtbaar en zinloos verzet een kwestie van
omstandigheden, en voor het in eigen
hand nemen van je leven voldoet de
reflectieve wil. Ik kan me voorstellen
dat Hamer hierover een mooi betoog
kan afsteken, maar helaas komen dit
soort situaties slechts terloops ter

sprake in dit boek. Het boek had van
mij zeker vijftig pagina’s meer mogen
tellen – en dat is een compliment.
Waarom schurken pech hebben en helden geluk is een prachtig boek dat de
vloer aanveegt met vanzelfsprekendheden en er een uitstekend alternatief
voor in de plaats zet. Het is toegankelijk, fijn geschreven, actueel, prikkelend en overtuigend. Bovengenoemde
kritiekpunten tonen eigenlijk alleen
maar aan hoezeer Hamer je aan het
denken kan zetten met zo’n dun boekje, en dat is wat filosofie behoort te
doen. Helemaal nieuw is Hamers compatibilisme niet, maar de uitwerking
ervan is hedendaags, origineel en
broodnodig, en dat is meer dan voldoende. Hamer is de horzel die onze
samenleving hard nodig heeft.

Jurriën Hamer, Waarom schurken
pech hebben en helden geluk. Een nieuwe filosofie van de vrije wil.
Amsterdam:De Bezige Bij, 2021.

LIEVER GOED DOEN DAN CONSEQUENT ZIJN
Is het tijd voor een nieuwe filosofische levenshouding? Frank Meester wil in zijn boek Waarom we de
wereld niet rond kunnen krijgen.
Pleidooi voor inconsequentie zijn
lezers overtuigen om inconsequentialist te worden. In een vlot geschreven betoog dat afwisselend
klinkt als serieuze filosofie, amicale toogpraat en een snufje zelfhulp
lezen we waarom consequentie
een onbereikbaar ideaal is en hoe
we daarmee om kunnen gaan.
Tekst: Sanne Rombouts
Toen Frank Meester probeerde zijn bureau volgens een sluitende indeling op
te ruimen, manifesteerde zich het vermoeden dat het onmogelijk is om een
consequent verhaal over het leven te ver-

tellen. Dat vermoeden maakte hij tot de
hoofdstelling van dit boek.
Theorie van Alles
Allereerst richt hij zich op het bewijzen
van die stelling, die ontkracht zou worden wanneer iemand een sluitende ‘Theorie van Alles’ zou vinden. En met die
insteek stelt Meester de lezer meteen op
de proef. Hij schrikt er niet voor terug
om de logica en de natuurkunde in te
duiken. Dat er bij beiden (nog) geen volledige en consistente ‘Theorie van Alles’
is, versterkt Meesters vermoeden. Ook
wijst hij erop hoe er in alledaagse fenomenen als de muziek en de tijdsmeting
her en der iets is weggemoffeld, met
trucs als de wolfskwint en schrikkeldagen. Zijn vermoeden staaft hij verder
met de filosofie van Immanuel Kant, die
liet zien dat ‘het ons denkvermogen is

dat niet in staat is de wereld als een consistent geheel te begrijpen, terwijl het
dat juist wel steeds probeert’.
Een beetje van dit en een beetje
van dat
In het tweede deel van het boek gaat
Meester er vervolgens vanuit dat zijn
vermoeden klopt en werkt hij uit hoe
we dan nog tot kennis kunnen komen
en wat dit betekent voor hoe we moeten leven. Het inconsequentialisme
blijkt een vorm van pragmatisme te
zijn. ‘We kunnen gewoon doorbouwen
op onze overtuigingen (vermoedens of
kennis), zolang we maar bereid zijn
die overtuigingen bij te stellen op het
moment dat we merken dat ze niet
goed werken.’ Meester roept ertoe op
om te accepteren dat het net niet mogelijk is om de wereld rond te krijgen,

en die ene zekerheid tot kern van je
verhaal te maken.
Wat betekenen deze inzichten voor ons
ethisch handelen? Het inconsequentialisme blijkt een beetje plichtethiek en
een beetje consequentialisme te zijn.
Dat wil zeggen dat zowel de principes
achter handelingen als de gevolgen (consequenties) van handelingen van belang
zijn in het maken van ethische afwegingen. Meester erkent dat deze beetjevan-beide oplossing geen duidelijke
richtlijn geeft, maar stelt dat de werkelijkheid ook te gecompliceerd en ongrijpbaar is voor zo’n richtlijn. Dit roept wel
een vraag op, temeer omdat hij eerder
over de snaartheorie ook al zei dat deze
met haar twaalf dimensies het er niet
makkelijker op maakt. Is de werkelijkheid te gecompliceerd, waardoor het
moeilijk is om alles in een consistent
verhaal te vatten of is zo’n verhaal onmogelijk? Als het onmogelijk is, is het
niet meer van belang of het moeilijk of
makkelijk is. Dat Meester toch naar de
gecompliceerdheid van de werkelijkheid

verwijst, houdt de mogelijkheid open
van een weliswaar moeilijk maar consistent verhaal over de werkelijkheid.
Een heel erg zacht compatibilisme
Een mooi en origineel inzicht laat Mees-

ter zien wanneer het gaat over de belangrijke filosofische vraag of het bestaan
van de vrije wil en het determinisme
compatibel met elkaar zijn. Juist een
keuze die zich niets aantrekt van de keten van oorzaak en gevolg is, aldus
Meester, een keuze die je uit vrije wil
nooit zou maken. Volgens Meester is
‘(een zwakke vorm van) determinisme
zelfs een voorwaarde voor het bestaan
van (een zwakke vorm van) de vrije wil’.
Het inconsequentialisme is daarmee
‘een heel erg zacht compatibilisme’.
In het derde en laatste deel van het
boek zet Meester zijn filosofie af tegen
nog een aantal andere filosofieën, waarbij meestal blijkt dat het inconsequentialisme ‘een beetje’ of ‘een vorm van’ die
andere theorie is. Op het existentialisme is Meester erg kritisch. Sartres idee
dat het maken van een keuze het kiezen
is voor een wereld waarin die keuze
voor iedereen goed is, trekt Meester in
het absurde door te stellen dat wie pindakaas eet dan voor enorme nadelige
consequenties voor pindaplukkers en

mensen met pinda-allergie kiest. Hier
bedient Meester zich van het te consequent doordenken van de positie van je
(filosofische) tegenstander, een tactiek
die hij eerder in het boek nog bekritiseert waar het gaat om de kritiek van
Markus Gabriel op Immanuel Kant. Gelukkig brengt Meester de nuance snel
weer terug en pleit daarna voor een inconsequentialistische benadering van
het existentialisme.
Goed doen is belangrijker dan consequent zijn
Meester benadrukt in het laatste deel de
voordelen van het inconsequentialisme,
niet alleen voor de inconsequentialist
zelf maar ook voor alle andere wezens.
Het inconsequentialisme is niet alleen
een beschrijving van de kwaal – de inconsistente wereld – maar ook de manier om daarmee om te gaan. Het inconsequentialisme toont zich als een milde
leer die helpt om in een complexe wereld goed te doen. Het boek gaat hier
een beetje op de zelfhulp-achtige toer,
maar wel met een belangrijke bood-

Een complot vooronderstelt juist een rond,
sluitend verhaal. Meester wijst
erop dat dat niet kan.

schap: het is belangrijker om goed te
doen, dan om consequent te zijn. Met
alle hedendaagse dilemma’s rondom klimaatkeuzes en identiteitspolitiek is dit
een welkome insteek. Het helpt om je
niet af te vragen of je nog wel leren
schoenen mag kopen als je geen vlees
meer eet, maar in plaats daarvan je aandacht te richten op het goede wat je wel
doet of kunt doen. Zonder het al te vaak
expliciet te vermelden is dit boek ook
een sterk weerwoord tegen complotdenken. Een complot vooronderstelt juist
een rond, sluitend verhaal. Meester
wijst erop dat dat niet kan.

Een risico van het gebrek aan houvast
in de vorm van zekerheden is een verval in scepticisme. Meester verweert
zich hiertegen door te erkennen hoe we
als mensen wel steeds op zoek blijven
naar de illusie van een groot verhaal
over de betekenis van ons leven. Hij erkent zelfs dat die illusie glans aan ons
leven geeft, maar wijst erop dat we ons
moeten blijven realiseren dat dat grote
verhaal een truc is, zoals we ook bij de
illusionist weten dat wat hij ons voorspiegelt niet echt is. Meester sluit zijn
pleidooi voor het inconsequentialisme
af met de constatering dat we geen con-

sequent verhaal meer zouden moeten
willen. Dan zou er namelijk geen mogelijkheid van het nieuwe meer zijn. We
moeten erkennen dat we als een vogelbekdier zijn dat aan iedere categorisering weet te ontsnappen.
Inconsequentialist worden
Met Waarom we de wereld niet rond
kunnen krijgen wil Meester zijn lezers
overtuigen om inconsequentialist te
worden. In grote lijnen volg ik Meester in zijn denken en in die zin is dat
overtuigen in mijn geval gelukt. Het is
echter wel de vraag of het inconsequentialisme zo nieuw is als Meester
doet voorkomen. Niet alleen levert
een snelle online zoektocht al een verwijzing op naar ‘inconsequentialism’
die stamt uit 2010 en parallellen vertoont met Meesters theorie, ook in andere bewoordingen is de gedachte dat
de wereld niet in een vaste orde of
structuur te vatten is niet nieuw.
Lastig aan het inconsequentialisme is
ook dat het als filosofisch argument am-

per – of misschien helemaal niet – te
weerleggen valt. Doordat een van de
centrale ideeën is dat alles een beetje
mogelijk is, lijkt het met geen mogelijkheid volledig te weerleggen. En misschien is dat ook precies wat Meester
wil zeggen, de poging om de theorie te
weerleggen is waarschijnlijk een streven dat voortkomt uit de achterhaalde
wens om volledig consequent te zijn.
Schetsen op een bierviltje
Op de achterflap is te lezen dat volgens
Abdelkader Benali het betoog van Meester opvallend ‘consequent’ is. Toch denk
ik dat Meester hier ook een beetje met
de lezer speelt. Hij wijst er expliciet op
dat hij van de indeling drie delen met
vier hoofdstukken heeft gemaakt omdat
dat mooier is, en komt daarna met de
toevoeging dat er ook wel een overeenkomst in de hoofdstukken per deel is.
Dat lijkt op een poging om het geheel
rond te maken, een poging tot consequent zijn. En ik vermoed dat hij dit zo
bedoeld heeft, op deze manier laat hij
– consequent met zijn eigen theorie –

zien hoe we steeds weer streven naar
een consequent verhaal, terwijl dit net
niet helemaal klopt, of op zijn minst
ook anders had gekund.
Het boek leest prettig, het is bij vlagen
alsof je aan de toog zit en een vriend je
zijn theorie van het leven uit de doeken
doet, waarbij de door de schrijver zelfgemaakte schetsjes die je aan de bar op
een bierviltje zou verwachten niet ontbreken. Meester schrijft met humor en
tegelijkertijd komt er een flinke portie
filosofie aan te pas. De gedeelten over
logica en natuurkunde vond ik net wat
taaier om doorheen te komen, maar
het is de moeite waard omdat het boek
als geheel een overtuigende en sympathieke kijk op de wereld tentoonspreidt die past bij hedendaagse ontwikkelingen én daar een welkome
nuance en mildheid in brengt.
Frank Meester, Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Pleidooi voor inconsequentie. Utrecht:
Uitgeverij Ten Have, 2021.

OVER NIHILISTEN EN LIJFSVERACHTERS
De afgelopen decennia hebben
techniek en sociale media al behoorlijk wat kritiek naar het
hoofd geworpen gekregen. De
bezwaren zijn talrijk. Desalniettemin is de moderne mens nog altijd gekluisterd aan zijn beeldscherm. Volgens filosoof en
publicist Hans Schnitzler staan
we voor een culturele opgave. Hij
schreef eerder de werken Het digitale proletariaat (2015), Kleine filosofie van de digitale onthouding (2017) en voltooide eind
2021 het boek Wij nihilisten. Een
zoektocht naar de geest van digitalisering. In dit essay richt
Schnitzler de schijnwerpers op
de nihilistische nerd in ons allen.
Tekst: Dani Lensen

Nihilisten in de kroeg
In de trein, op het terras en aan de eettafel. Vrijwel overal zijn ze te vinden: nihilisten die zich tegoed doen aan het comfort
van de techniek. Even Facebook checken,
een tweet plaatsen of een snap sturen op
Snapchat. De gemiddelde moderne mens
besteedt onwijs veel tijd aan zijn
smartphone, gemiddeld twee en een half
uur per dag. Maar waarom? Tuurlijk, de
techniek biedt ons ontzettend veel voordelen, maar ook de nadelen zijn niet te omzeilen. Als ik voor mijzelf spreek, is het
overgrote aandeel van de tijd die we besteden aan sociale media onproductief. In
die zeventien en een half wekelijkse uren
zouden we zo veel meer kunnen doen. We
zouden een nieuwe taal kunnen leren spreken, piano kunnen leren spelen, een aantal goede boeken kunnen verslinden of
meer tijd aan onze familie en vrienden

kunnen besteden. Maar in plaats daarvan
verkwisten we al die kostbare uren vanwege onze smartphone. Het ergste is: we zijn
ons hier bewust van – we zijn allemaal
min of meer bekend met de kritiek op de
techniek en de nadelen van sociale media.
Waarom staan we dit dan toch toe? Is het
leven hier niet veel te kort voor?
In Wij nihilisten. Een zoektocht naar de
geest van digitalisering gaat Schnitzler
op zoek naar antwoorden. Hoe kan het
dat de moderne mens zijn kostbare tijd
verkwanselt aan de platformen van een
aantal techgiganten en zich laat reduceren tot en laat manipuleren door een
hoopje data? In zijn zoektocht wordt
Schnitzler bijgestaan door niemand minder dan de Duitse filosoof Friedrich
Nietzsche (1844-1900), die altijd wel
iets interessants te zeggen heeft.

Zijn wij Nietzsches laatste mensen?
Digitalisering en nihilisme, wat hebben
deze twee termen met elkaar te maken?
Wat maakt de sociale mediaverslaafde tot
een nihilist? Het aardse leven is vol lijden
– vaak zonder goede reden. In de woorden van Schnitzler tijdens de bespreking
van zijn boek: ‘Geboren zijn is ongemak,
leven is lijden en het doel ervan is de
dood.’ Na de dood van God was Nietzsche

zich hier uiterst bewust van. Nu de mens
het aardse lijden niet meer door goddelijke beweegredenen kan verklaren, zit hij
vol onbegrip. Het is een bijzonder moeilijke opgave om de zinloosheid van het aardse maar ‘gewoon’ te accepteren. Dus wat
doet de nihilist? Hij ‘verzint’ een werkelijkheid buiten de daadwerkelijke werkelijkheid die daarvoor in de plaats zal komen.
Voilà, daar hebben we het: nihilisme. In
de woorden van Nietzsche-kenner Paul
van Tongeren bedoelt Nietzsche met nihilisme ‘een objectiviteit die buiten de werkelijkheid zelf ligt, maar die maatgevend
wordt voor de werkelijkheid’. Maar wat is
er dan zo nihilistisch aan digitalisering?
De techniek geeft ons de mogelijkheden
onze werkelijkheid te creëren zoals wij dat
zelf willen; het biedt ons zo’n alternatieve
werkelijkheid. We kunnen onszelf voordoen zoals we willen, anderen laten weten
hoe ‘goed’ het met ons gaat en door middel van pornografie altijd een aantrekkelijke bedpartner vinden.

Volgens Schnitzler zijn dit Nietzsches
‘laatste mensen’. In het eerste gedeelte
van Nietzsches hoofdwerk Aldus sprak
Zarathoestra toont Nietzsche ons deze
laatste mensen. De laatste mens kenmerkt zich doordat het iedere vorm van
pijn en ongemak zal uitroeien. Veiligheid, geluk en gezondheid, daar draait
het om. ‘Een beetje gif af en toe: dat geeft
zoete dromen’. De laatste mens gaat ieder risico uit de weg. ‘We hebben het geluk ontdekt’, zeggen de laatste mensen.
Na een veilig en lang leven sterft de laatste mens ten slotte een zachte dood. Nu
kun je denken: ‘Is dit zo erg dan? Zo’n
leven klinkt anders behoorlijk aangenaam.’ Maar het zijn juist de dieptes en
de tegenslagen die het leven betekenis
geven. De mooiste dingen in het leven
ontlenen hun waarde aan het onheil,
de leed, de teleurstellingen en de beproevingen die er tegenover staan. Zonder de dalen is het leven vlak, eenzijdig, gemakkelijk, decadent.

De ontwikkeling van de techniek is erop
gericht ieder ongemak weg te nemen en
ieder onvervuld verlangen te verzadigen.

Transhumanisme
De Griekse filosoof Epicurus (341 v.Chr. 270 v.Chr.) heeft een belangrijke invloed

gehad op het denken van Nietzsche – met
name in wat de middenperiode van zijn
denken wordt genoemd. Nietzsche bewonderde in Epicurus dat hij het belang van
het leven weer terug naar de aarde bracht.
In plaats van goden te vereren of bezig te
zijn met een hiernamaals, moeten we ons
volledig richten op ons aardse leven – dat
is immers alles wat er is. Diegenen die
dit niet doen en in plaats daarvan het
aardse leven vol lijden enkel zien als een
korte lijdensweg voorafgaand aan een
eeuwig hiernamaals, noemt Nietzsche
‘verachters van het lijf’. Zij verachten
het aardse leven en verlangen naar een
bestaan zonder pijn of ongemak – zoals
de hiervoor besproken laatste mens.

en ‘gelukkig’ bestaan zonder lijden tegemoet treden. Het moge duidelijk zijn:
als we het hebben over verachting van
het lichaam, spant het transhumanisme
de kroon. Wellicht klinkt deze digitalisering enkel als een dystopie afkomstig uit
een roman, maar het is meer dan dat.
Zo beschrijft Schnitzler de bijzonder ambitieuze aanpak van de Amerikaanse uitvinder Ray Kurzweil, die verwacht dat
we ons aardse lichaam rond 2045 zullen
kunnen verlaten. Deze mensen zullen
een lang – mogelijk oneindig – leven leiden. Een leven zonder lijden; een leven
zonder dieptes – maar daarmee ook zonder hoogtes. Zonder de dood moet het
leven aan betekenis inboeten.

In een recente ontwikkeling binnen de digitalisering ontmoeten we de verachters
van het lijf bij uitstek: de zogenaamde
‘transhumanisten’. Deze aanhangers van
het ‘transhumanisme’ verlangen naar de
verlossing van het aardse lichaam om vervolgens volledig gedigitaliseerd te worden. Op deze wijze zullen alle biologische
beperkingen van de mens tot het verleden behoren en zal de mens een eeuwig

Bleibt der Erde treu!
Naar mijn opvatting is Wij nihilisten een
waardig genomineerde voor de Socratesbeker 2022 en staat het terecht op de
shortlist. Aan de hand van het denken
van Nietzsche wil Schnitzler ons vertellen over de negatieve gevolgen van de toenemende digitalisering. Het prikkelt, is
actueel en het maakt ons bewust van de
koers waarin we ons bevinden. Het over-

grote deel van de samenleving gaat ongehinderd mee in de stroom van digitalisering. We vinden het steeds normaler gereduceerd te worden tot data. Dat maakt
ons meetbaarder en maakt het leven gemakkelijker. We stevenen af op een wereld waarin we iedere vorm van lijden
vermijden. Nerds zullen al onze bugs oplossen. Geen paracetamol, maar op tijd
een update. Maar met dit lijden gaat ook
veel betekenis en waarde van het leven
verloren. Wellicht klinkt dit alles nog ver
weg en dystopisch, maar Schnitzlers essay zet je aan het denken. Aan de hand
van de actuele ontwikkelingen dwingt
Schnitzler ons tot bewustwording. Uiteraard staan we niet met lege handen.
Nietzsche laat ons niet in de steek. We
moeten het aardse leven weer omarmen
– inclusief al het lijden. Amor Fati: liefde
voor het lot. Nietzsches Zarathoestra
sprak zijn toehoorders toe: ‘Ik zweer u
broeders, blijf de aarde trouw.’

Hans Schnitzler, Wij nihilisten. Een
zoektocht naar de geest van digitalisering. Amsterdam: De Bezige Bij, 2021.

EEN FILOSOFISCH HANDBOEK VOOR PANDEMIEËN
De filosoof Slavoj Žižek stelt dat
de huidige tijd je dwingt om filosoof te zijn. Gezien het aantal filosofische coronaboeken lijkt hij ten
aanzien van de pandemie hierin
gelijk te krijgen. Desondanks viel
de kwaliteit vies tegen. Een aantal
boeken was puur uit opportunistische motieven geschreven terwijl
anderen onjuiste informatie recycleden. Daarbij vond ik de argumentatie vaak niet zo sterk, omdat
die inmiddels al sleets waren geraakt, nietszeggend waren, of enige realiteitszin ontbrak. Zo werd
Žižek bekritiseerd door zijn gebrek aan concrete oplossingen en
kon Agambens kritiek op het coronabeleid vooral rekenen op goedkeuring door viruswappies. De
goede boeken die naar aanleiding
van de coronacrisis verschenen,
richtten zich op denkfouten, radi-

calisering, en samenzweringstheorieën in het algemeen. Hierbij
diende de pandemie slechts als
voorbeeld van een groter verhaal.
Erg interessant, maar als lezer
diende je dan wel zelf een paar extra stappen te zetten om de huidige coronasamenleving te begrijpen. Kortom, een goed praktisch
filosofisch boek dat de pandemie
als uitgangspunt nam ontbrak nagenoeg. Dit gat wordt gevuld met
Patrick Loobuycks Met elkaar Voor elkaar: De kunst van het samenleven in crisistijd verscheen.
Tekst: Quintus Masius
Het kwam wel als een verassing dat
Loobuyck met een pandemieboek op
de proppen kwam. Hij is een Vlaamse
hoogleraar ethiek die zich in het publieke debat vooral heeft beziggehouden

met de multiculturele samenleving en
radicale islam. Hierin verdedigt hij
vooral een visie op goed samenleven
waarin hij – zoals Loobuyck zelf beweert – vooral een middenpositie inneemt tussen conservatisme, liberalisme en progressivisme. Loobuyck pleit
in deze boeken voor een hoge mate van
tolerantie en respect voor andersdenkenden binnen bepaalde grenzen. Om
dan niet te vervallen in algemeenheden, haalt Loobuyck daarom ook concrete maatschappelijke discussies aan.
In zijn redenaties doet hij vaak een
beroep op principes als het schadebeginsel, proportionaliteit, en behoorlijk bestuur, ofwel, principes die veelal in liberale kringen op steun kunnen rekenen.
Deze zelfde insteek gebruikt Loobuyck
ook in zijn nieuwe boek Met elkaar Voor elkaar: De kunst van het samenleven in crisistijd. Anders dan zijn vori-

ge boeken richt hij zich nu op maatschappelijke discussies die ontstaan uit
het Belgische coronabeleid. Net als in
zijn andere boeken toont Loobuyck in
Met elkaar - Voor elkaar aan dat filosofische concepten goed bruikbaar zijn
om optimaal beleid vast te stellen bij
actuele maatschappelijke dilemma’s.
Daarnaast introduceert Loobuyck een
visie op samenleven voor moderne
maatschappijen dat zich centreert rondom ‘goed burgerschap’. Waar het eerste zich vooral richt op beleidsmakers,
richt ‘goed burgerschap’ zich op individuen in een samenleving.
De spelregels
Net als in Loobuycks vorige boeken
start Met elkaar - Voor elkaar vanuit
een premisse. Loobuyck neemt aan
dat mensen verschillen in hun opvattingen van het goede, maar dat een
meerderheid elkaar vindt in een overlappende consensus omtrent een aantal essentiële waarden. Zo zullen velen
een bepaalde mate van vrijheid, autonomie en veiligheid centraal stellen in

hun opvatting van het goede. Ook zullen zij erkennen dat deze essentiële
waarden niet absoluut zijn: mijn vrijheid houdt bijvoorbeeld ergens op en
ook veiligheid mag niet ten koste gaan
van alles. Op deze redelijke groep richt
Met elkaar - Voor elkaar zich en sluit
figuren uit die deze essentiële waarden
niet onderschrijven of verabsoluteren.
Binnen het coronadebat zou je dan kunnen denken aan mensen die kwetsbare
groepen als ‘dor hout’ bestempelen of
die een waarde als vrijheid verabsoluteren. Zo wordt Willem Engel bijvoorbeeld expliciet uitgesloten omdat hij
opgeroepen zou hebben tot geweld.
Echter, het voorgaande houdt trouwens niet in dat deze figuren monddood moeten worden gemaakt. Op
grond van de vrijheid van meningsuiting mogen deze mensen hun mening
verkondigen, maar ze opnemen in het
publieke debat gaat Loobuyck te ver.
We kunnen analyseren wat hen drijft
en hoe ze tot zulke conclusies komen,

maar ze zijn gediskwalificeerd voor
deelname aan het publieke debat.
Deze regel volgen we echter niet altijd
en volgens Loobuyck komt het met name in de coronadiscussie voor dat zulke mensen als gelijkwaardige discussiepartners worden gezien. Loobuyck
hekelt die praktijk en Met elkaar Voor elkaar is dan ook niet voor hen
geschreven. Toch lijkt Loobuyck hierbij niet altijd zuiver te redeneren en
impliciet nog wel wat meer spelregels
binnen te smokkelen. Zo heeft Loobuyck de neiging om mensen die gebruikmaken van pseudowetenschappelijke inzichten ook buiten het debat te
sluiten, terwijl deze mensen best wel
de overlappende consensus zouden
kunnen onderschrijven. Ook bespreekt hij een aantal vooraanstaande
denkers – zoals Giorgio Agamben of
Ad Verbrugge – waarvan je kunt betwijfelen of ze Loobuycks consensuele
benadering overtreden. Hiervoor kunnen natuurlijk goede argumenten gegeven worden, maar deze volgen niet di-

rect uit de regels die Met elkaar Voor elkaar opstelt.
Met elkaar - Voor elkaar is dus geschreven voor degenen die consensus
hebben bereikt over een aantal kernwaarden en deze niet verabsoluteren.
Ondanks zulke consensus gelooft Loobuyck dat er situaties kunnen ontstaan waarin deze kernwaarden botsen. Dit gebeurt volgens hem ook bij
de coronamaatregelen waarin veiligheid botst met verschillende vrijheden. Volgens Loobuyck kunnen hier
filosofen een belangrijke rol spelen:
filosofen kunnen botsende waarden
opsporen en argumenten tegen elkaar
uitspelen. Als filosoof ziet Loobuyck
daarom ook een rol weggelegd voor
zichzelf. Gebruikmakend van principes als het schadebeginsel, kansberekening, proportionaliteit (“staat het
middel in verhouding tot het beoogde
doel?”), subsidiariteit (“is er geen minder ingrijpende maatregel voorhanden?”) en effectiviteit komt hij tot heldere conclusies en aanbevelingen.

Verfrissend in Loobuycks aanpak is dat
hij geen enkele kernwaarde voortrekt.
Waar anderen hun visie veelal ankeren
in één waarde blijft Loobucyk een agnost en laat de context en beste argumenten bepalen welke kernwaarde als
doorslaggevend geldt. Zo kan het dus
voorkomen dat Loobuyck op het ene mo-

ment veiligheid van doorslaggevend belang acht (bijvoorbeeld bij een hoge besmettingsgraad en mortaliteit), terwijl
deze veiligheid het op een ander moment dient af te leggen voor vrijheid (bijvoorbeeld bij een hogere vaccinatiegraad). Zijn redenaties hiervoor zijn
goed te volgen, gebaseerd op feiten en
maken gebruik van filosofische concepten. Dit maakt Met elkaar - Voor elkaar
prettig leesbaar en informatief. In zijn
analyse van het Belgisch coronabeleid
geeft Loobuyck een lesje praktische filosofie van een hoog niveau.
Burgerschap
Naast een kritische analyse van het coronabeleid ontwikkelt Met elkaar Voor elkaar een visie van goed samenleven dat met name voor multiculturele democratische samenlevingen van
toepassing moet zijn. Waar goed samenleven eerder door geloof, ideologie, of etniciteit kon worden afgedwongen, dient deze rol – volgens Loobuyck
– nu vervuld te worden door ‘goed burgerschap’. Allereerst houdt ‘goed bur-

gerschap’ in dat burgers zich – sommige uitzonderingen daargelaten, waarover later meer – aan de wettelijke regels houden. Naast respect voor de wet
volgen een aantal burgerlijke deugden
(civic virtues). Wat hij onder het laatste precies verstaat blijft lastig te duiden en Loobuyck baseert zich vooral op
familiegelijkenissen. Zo noemt hij afval
scheiden, stemmen, integreren in je
omgeving en een kritieke houding als
voorbeelden. Hoewel deze voorbeelden tot de verbeelding spreken, blijf ik
hierbij toch met vragen zitten. Onduidelijk blijft bijvoorbeeld hoeveel burgerlijke deugden er bestaan, wat hun
verhouding is tot andere deugden, en
of er grenzen zijn. Loobuyck lijkt hier
zelf ook nog vragen bij te hebben; zo
vraagt hij zich bijvoorbeeld af of op de
hoogte zijn van het nieuws een ‘burgerlijke deugd’ is. Omdat een heldere definitie ontbreekt, blijft dit ook voor de
lezer een open vraag.
Net als bij de kernwaarden ontstaan interessante discussies wanneer elementen van ‘goed burgerschap’ elkaar tegen-

spreken. Zo geeft hij het voorbeeld van
burgerlijke ongehoorzaamheid: het volgen van de wet wordt botst hier met een
kritische houding. Volgens Loobuyck
dient per geval afgewogen te worden
wanneer je burgerlijk ongehoorzaam
mag zijn. Zo is het toegestaan wanneer
de overheid een verkeerde waarde laat
prevaleren en dient de ongehoorzaamheid proportioneel, subsidiair en effectief te zijn. Op voorgaande gronden
heeft Loobuyck bijvoorbeeld sympathie
voor klimaatstakers, maar antipathie
voor groepsknuffelaars tijdens de pandemie. Hoewel burgerlijke deugden van
een andere orde zijn dan kernwaarden,
houden ze volgens Loobuyck wel de
maatschappij bij elkaar. Of negatief:
overtredingen zouden kunnen leiden tot
desintegratie. En waar religie of ideologie vroeger voor sociale cohesie zorgden, dient ‘goed burgerschap’ deze rol
nu te vervullen voor moderne maatschappijen. Toch blijft het gissen of zo’n
concept de oudere vormen kan vervangen. Zo boden religie en ideologie ook
zingeving, iets wat ik minder sterk naar
voren zie komen bij ‘goed burgerschap’.

Namen en rugnummers
Zoals eerder vermeld, leest Met elkaar Voor elkaar prettig. Daarbij is het verfrissend dat Loobuyck namen en rugnummers noemt en hun vindplaatsen
weergeeft. Zo bepleit hij bijvoorbeeld
voor een andere kanstheorie dan Maarten Boudry en Joël de Ceulaer voorstellen, hekelt hij de toepassing van het
schadebeginsel van ‘foucaultiaanse denkers’ als Giorgio Agamben, en bekritiseert hij de voorstelling van feiten zoals
Marli Huijer en Ad Verbrugge tijdens de
coronacrisis gaven. Desondanks blijft
hij respectvol en wijst op hun inconsistenties en denkfouten. Zo’n aanpak
geeft Met elkaar - Voor elkaar net wat
meer sjeu. Hoewel Loobuyck bijna alle
Nederlandstalige denkers erbij haalt,
geeft Loobucyk vooral het intellectuele
debat weer. Zoals eerder gezegd beperkt
Loobuyck zich tot degenen die de kernwaarden onderschrijven, maar is hier
niet altijd consistent in. Zo lijkt Loobuyck ook te eisen dat de wetenschappelijke consensus onderschreven dient te
worden en sluit hij een beetje zijn ogen
voor intellectuelen die een scheve

schaats rijden. Opvallend is ook dat Loobuyck vooral intellectuelen overtuigend
vindt. Bij een klagende brandweerman
of een ondernemer wordt al snel uitgegaan dat ze één belang voorstaan terwijl
academici deze kunnen overstijgen. De
waarheid ligt dus niet op straat.
Punten van kritiek
Ondanks dat Met elkaar - Voor elkaar
in mijn ogen als hét filosofische coronaboek gekroond mag worden, is het niet
perfect. Hierboven noemde ik al dat
Loobuyck niet expliciteert dat hij een
liberale visie vertegenwoordigt. Dit is
duidelijk in zijn keuze voor bepaalde
filosofen (zoals Locke, Rawls, Lafont),
kernwaarden en oplossingsmethodes.
Ook in zijn belangenafweging lijkt hij
vooral impartiële afwegingsprincipes te
hanteren zoals de principes die door
denkers als John Rawls in de vorige
eeuw zijn geïntroduceerd. Dat Loobuyck zo’n visie op hoog niveau uitwerkt staat buiten kijf en maakt Met elkaar - Voor elkaar daarom ook zo aantrekkelijk om te lezen.

Toch is dit succes ook een valkuil. Allereerst kun je je afvragen of maatschappelijke discussies conflicten van kernwaarden zijn, waarin deelnemers belangen op
een rationele wijze afwegen. Eén aspect
wat de pandemie heeft laten zien is dat
zo’n aanpak niet bij iedereen draagvlak
heeft. En waar Loobuyck de neiging
heeft deze mensen uit te sluiten van het
debat, kun je je ook afvragen of zo’n liberale aanpak dan wel de beste methode is.
Zo hebben denkers als Nussbaum en Sen
bijvoorbeeld zo’n aanpak bekritiseerd en
voorgesteld om meer naar behoeften te
kijken in plaats van belangen. Daarbij
heeft de pandemie laten zien dat een rationele discussie over de maatregelen ter
ziekteverspreiding ook tot politisering
kan leiden. De koppeling van maatregelen aan een botsing van kernwaarden
zorgde ervoor dat hele volksstammen
zich als ‘vrijheidsstrijders’ opwierpen.

op te zetten. Vooral ook omdat in landen waarin minder ruimte voor discussie was, de maatregelen relatief succesvol waren en breed gesteund werd door
de bevolking. Australië en Nieuw-Zeeland bewezen dat dit niet gepaard hoefde te gaan met een autocratie. Ten slotte worden een aantal beweringen niet
verder afgemaakt of spreken elkaar zelfs
tegen. Zo stelt Loobuyck bijvoorbeeld
dat wetenschappelijke inzichten aantonen dat consuminderen of schoner vervoer kiezen uiteindelijk niks uitmaakt in
de klimaatstrijd, maar rusten op een
quasireligieus geloof. Echter, verdere argumentatie ontbreekt vervolgens en ook
noemt hij geen ondersteunende bronnen. Grotere vraagtekens rijzen wanneer Loobuyck een paar pagina’s verder
de auto pakken om naar bakker te gaan
bestempelt als een voorbeeld van slecht
burgerschap. Mij ben je dan kwijt.

Hoewel in bijna ieder dilemma conflicterende waarden en belangen van toepassing zijn, blijft de vraag of we echt beter
af zijn om bij alles een normatieve bril

Patrick Loobuyck, Met elkaar - Voor elkaar: De kunst van het samenleven in
crisistijd, Kalmthout: Pelckmans, 2021.
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politieke en maatschappelijke implicaties van deze emoties. Met Martha Claeys.
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COLUMN RENÉ TEN BOS BENN
“De mens is niet eenzaam, maar
denken is het wel.”

Dit citaat haal ik uit een stuk van de
Duitse arts, dichter en essayist Gottfried
Benn (1886-1956) dat de sprankelende
titel ‘Pessimisme’ heeft meegekregen. In
het Duits staat er: ‘Der Mensch is nicht
einsam, aber Denken ist einsam.’
Wat bedoelt de beroemde en beruchte
schrijver? Hij legt uit dat treurnis of
rouw de mens niet eenzaam maakt,
want treuren en rouwen kunnen we
heel goed samen. Hij legt ook uit dat
‘primitieve’ volkeren misschien goed in
staat zijn geweest collectief te denken,
iets wat mogelijkerwijs bij roesverwekkende rituelen tot stand kwam. Maar of
het ‘witte ras’, zo duidde Benn de Westerse mens aan, tot dergelijke verheffing
in staat is, weet hij zo net nog niet. Het
denken van dat ras is, zo stelt hij, veroor-

deeld tot eenzaamheid en daarom, zo
luidt de stelling, ook tot pessimisme.
Het gekke is dat dit pessimisme, juist
omdat we ertoe veroordeeld zijn,
meestal verboden is geweest. Benn
wijst erop dat er ooit wel samenlevingen zijn geweest waarin pessimisme
een algemene gezindheid onder de
mensen was, iets waar niemand zich
voor hoefde te schamen. Die gezindheid kwam niet voort uit een verbolgenheid over een maatschappelijk onrecht of uit het onvrede over het verval der zeden, maar uit een collectief
ongenoegen met de existentie als zodanig. Het gaat dus om een ‘existentieel’
soort pessimisme dat van meet af aan
– en dit is het belangrijkste kenmerk
ervan – iedere ‘historische arbeid’, die

culmineert in staat of gemeenschap,
in de kiem wil vernietigen.
Pessimisme, ook als het collectief is, ontaardt in eenzaamheid. En als het eenmaal
is neergeslagen in het individu, is er ook
geen ontsnappen meer aan en blijft het
gemeenschappelijke voorgoed buiten bereik. De diagnose geldt alleen voor dat
‘witte ras’. Alleen daar is het pessimisme
een legitiem ‘zielsprincipe’, omdat dat ras
de mens is gaan begrijpen als een wezen
dat uiteindelijk helemaal aan zichzelf en
aan niets anders is overgelaten. De uitweg
van het collectief is er daarom niet meer.
Samen doen alsof het anders is, alsof er
wel degelijk historische arbeid verricht
kan worden, lukt niet voor dat aan zichzelf overgelaten individu. In dit existentiële pessimisme wordt, zou je kunnen zeggen, de tweede wet van de thermodynamica pas echt serieus genomen: alles tendeert naar entropie, naar chaos en naar
niets. Dit is een gedachte die je alleen als

enkeling kunt doorgronden. Je kunt dit
niet samen met iemand anders, je kinderen of je geliefde bijvoorbeeld, denken.
Maar waar kom je op uit als je in deze
spiraal van pessimisme en individualiteit gevangen zit? Nietzsche zag alleen
nog maar ‘eigenliefde en zelfmedelijden’ als ‘verlichtingsmiddelen’ voor het
wezen dat op zichzelf geworpen is. Een
behoorlijk pathetische oplossing, zo
vond ook Nietzsche zelf. Voor Benn
was eigenliefde en zelfmedelijden absoluut geen oplossing. Wat wel? De roes
misschien waar andere volkeren collectief toegang toe hebben? Ook daarvoor
is het te laat. Het enige wat voor Benn,
als lid van dat ‘witte ras’, nog werkte
was dichtkunst, precies zoals voor andere pessimisten muziek werkte als
troost. Dichtkunst dus. Zonder twijfel
een uitermate elitaire oplossing. Elitarisme is dan ook iets wat Benn, net als
Nietzsche, vaak verweten is.

Maar dichten kon hij. Als geen ander.
Laaft u daarom eens aan het Duits –
anders werkt het niet – in het gedicht
Nur zwei Dinge dat hij een paar jaar
voor zijn dood schreef:
Durch so viel Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du,
doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: wozu?
Das ist eine Kinderfrage.
Dir wurde erst spät bewusst,
es gibt nur eines: ertrage
- ob Sinn, ob Sucht, ob Sage dein fernbestimmtes: Du musst.
Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,
was alles erblühte, verblich,
es gibt nur zwei Dinge: die Leere
und das gezeichnete Ich.
En geef nu toe: dit is pure sedatiekunst,
niet alleen voor pessimisten.

DE URGENTIE VAN ORWELLS SCHERPZINNIGE OBSERVATIES
Twee jaar pandemie hebben verdeeldheid gezaaid: menigeen verwart waarheid te pas en te onpas
met mening, en lijkt vooral het
recht te claimen op een eigen
waarheid, al dan niet gebaseerd
op alternatieve feiten. Politici passen zonder blikken of blozen modellen en statistieken aan hun
eigen verhaallijn aan. George Orwell noemt dit moedwillige verdraaien van de feiten onoprecht.
En onoprechte mensen maken
gretig gebruik van gezwollen taal.
Zijn essaybundel Tegen totalitarisme. Essays over politiek en
literatuur blijkt een onvervalst pleidooi voor helderheid en oprechtheid in de politiek en literatuur.
Ik sprak met vertaler Thomas
Heij over het fenomeen Orwell,
de rol van een kunstenaar en het

belang van Orwells inzichten
voor onze tijd. Thomas is naast
vertaler vooral filosoof, vormgever en redacteur. Hij vertelt me
hoe hij de smaak te pakken kreeg
na de vertaling van Orwells
A Nice Cup of Tea, oftewel Een
lekkere kop thee. “Dat stuk is ergens heel grappig maar ook tekenend voor zijn tijd. Toen kwam
ik erachter dat Orwell nog heel
veel andere essays heeft geschreven en dat hij met zijn gevatte
Britse humor heel vermakelijk
over zware thema’s schrijft.”
Tekst: Kim Schreier
Waarom zou iedereen Tegen totalitarisme moeten lezen?
“Ik kan hiervoor drie redenen bedenken. Ten eerste kennen veel mensen

Orwell als auteur van 1984 of Animal
Farm. Er staan opmerkingen in de essays die ervoor zorgen dat je met een
andere blik naar deze boeken gaat kijken. Zodoende geven de essays een ruimer en dieper beeld van Orwell. Ten
tweede zijn de essays een afspiegeling
van de tijd waarin Orwell leefde, want
Orwell was in de wereld: hij werkte jarenlang in Birma, dat toen een provincie van Brits-Indië was, ging in het
noorden van Engeland de mijnen in
en vocht tijdens de Spaanse burgeroorlog in Barcelona tegen de fascisten.
Als geen ander wist hij zijn eigen tijd
te diagnosticeren en hierover heel treffend te schrijven. Ten derde doen deze
teksten nog altijd ertoe. Zijn regels
over het schrijverschap zijn tijdloos en
zijn ideeën over de verhouding tussen
taal en politiek, hoe taal wordt geïnstrumentaliseerd om gebeurtenissen
te framen, zijn nog altijd actueel.”

De kerngedachte die de essays
met elkaar en met het literaire
werk van Orwell verbindt, is taalgebruik. Taal als geraamte van het
menselijk denken en de schrijver
die de wereld bewust waarneemt,
beschrijft en hiermee zijn lezers
tot vrij denken aanzet. Hoewel
nooit echt uitgesproken vertellen
de essays ook over zijn worsteling
met de opgave van een schrijver.
Voortdurend lijkt hij de grens tussen ethiek en esthetiek te zoeken,
tussen inhoud en vorm. Heeft hij
daarin ooit een balans gevonden?
“Daarom die ondertitel Essays over politiek en literatuur, dat zijn de twee polen. In de inleiding vertel ik ook hoe Orwell op zijn sterfbed in een krabbeltje
aan zichzelf noteert dat je niet voor een
politieke partij moet gaan schrijven. Je
moet je schrijverschap puur houden.
Hij wenst politiek en literatuur gescheiden te houden maar ziet dat het niet altijd lukt. Zelf heeft hij ook meegewerkt
aan de propaganda van het Britse rijk
toen hij columns en nieuwsberichten

Orwell wenst politiek en literatuur gescheiden
te houden maar ziet dat het niet altijd lukt

schreef voor de radio van de BBC, die
erop gericht waren Brits-Indië bij het
VK te houden. Die worsteling maakt
hem super fascinerend en toont zijn
menselijke feilbaarheid.”
Orwells worsteling wordt zichtbaar in De grens tussen kunst en
propaganda. Hierin vertelt hij
hoe er een einde kwam aan puur
estheticisme en literatuur wel politiek moest worden. Anders zou
er sprake zijn geweest van onoprechtheid. In Vrijheid van de
drukpers levert hij met typisch
Britse understatements juist kri-

tiek op uitgevers die zwakke tot
middelmatige teksten publiceren
omdat deze inhoudelijk aansluiten bij de voorkeuren van de
Engelse intelligentsia. Is zijn uitspraak dat esthetische gevoeligheid noch politieke correctheid
voldoende zijn om schrijver te
kunnen blijven van fundamenteel
belang om Orwell te begrijpen?
“Dit sluit mooi aan bij de tweede reden
waarom je dit boek moet lezen: Orwell
heeft perfect door wat er in zijn tijd
speelt. Théophile Gautiers ‘l’art pour
l’art'-beweging, waarin politiek en

ethiek geen rol spelen in de kunst, was
iets van vóór de wereldoorlogen, Hitler
en de depressie van de jaren ’30. In Orwells tijd kan literatuur zich niet meer
afzijdig houden van wat er in de wereld
gebeurt. Hij weet dit prachtig in simpele
en duidelijke beeldspraak te vangen: ‘Je
kunt je niet louter esthetisch interesseren voor een ziekte waaraan je sterft; je
kunt je niet onpartijdig opstellen tegenover iemand die op het punt staat je
keel door te snijden.’ Dus ja, weer die
twee uitersten: je kunt je niet terugtrekken in de kunst, maar je mag ook niet je
kunst in dienst stellen van een politieke
partij, dan is het propaganda.”
Die voorzichtigheid wezenlijke
kenmerken van kunst te benoemen, is ook terug te vinden in het
huidige kunstfilosofische debat.
Daarin gaat het niet alleen om de
vraag wat kunst is, maar ook of we
iets kunnen leren door of met
kunst – als product of proces en of
een kunstenaar een morele verantwoordelijkheid heeft. Filosofen
als Martha Nussbaum betogen dat

narratieve kunstwerken ons karakter kunnen verbeteren en onze morele gevoeligheid verhogen. Hoe
zie jij dat? Neemt Orwell in zijn essays een bepaald standpunt in?
“Het lezen van literatuur op zich is natuurlijk een goede vaardigheid omdat je
je probeert in te leven in iemand. Toch
denk ik dat je moet oppassen met zeggen dat je van literatuur iets kunt leren
en van literaire werken een morele boodschap kunt opsteken. Want wat doe je
met boeken waar je het inhoudelijk niet
mee eens bent, maar die je toch goed
vindt? Deze vraag staat centraal in Orwells essay Politiek versus literatuur,
een beschouwing van De reizen van Gulliver geschreven door Jonathan Swift.
Orwell is geen katholiek en minder pessimistisch dan Swift, hij ziet de wereld
en de mens anders maar zegt dan niet
dat we van Swift niets kunnen leren.
Hoewel hij het oneens is met de morele
boodschap van De reizen van Gulliver
vindt hij het toch een geweldig werk,
vooral omdat Swift al een soort van
schets geeft van een totalitair regime. Er

is wel een los eindje in zijn visie. Want
zelfs een fascist zou volgens Orwell een
mooi boek kunnen schrijven maar iemand die bij de Ku Klux Clan zit of compleet de weg kwijt is niet. Waarom ligt
dan de grens precies daar?”
Ondanks zijn zorgvuldige stijl
heeft Orwell wel meer losse eindjes. Zo omschrijft hij uitvoerig wat
totalitarisme is zonder echt een
duidelijke definitie te geven. Misschien omdat het voor hem evident
is waar totalitarisme voor staat?
“Ik had dat zelf meer bij Wat is fascisme?, waarin Orwell eigenlijk geen antwoord op zijn eigen vraag geeft. Hij
wil ons alleen ervoor behoeden het
woord te breed te gebruiken, bijvoorbeeld als scheldwoord voor iedereen
die een andere mening heeft, omdat
het woord dan aan betekenis en daadkracht inboet. In Literatuur en totalitarisme somt hij uitvoerig de kenmerken op van totalitarisme. Hij wil het
niet reduceren tot louter nazi’s en communisten! Totalitarisme kan juist over-

al en altijd opduiken. Het gaat in de
kern om een staat die doordringt in allerlei sferen: in het persoonlijke leven,
in de literatuur, in alles wat mensen
voelen en denken. Dan probeert een
staat overal de macht over te hebben.”
Volgens mij geeft hij impliciet aan
dat de burger hieraan medeplichtig is, met name de academische
elite. Het totalitaire regime weet
zich door te zetten omdat burgers
hun plicht om kritisch en alert te
blijven verwaarlozen.
“Hij laat inderdaad zien dat je kritisch
moet blijven en hoe je taal en vooral
warrig taalgebruik kunt inzetten om
dingen te verdoezelen of anders voor
te stellen dan dat ze zijn. Bij Orwell
zijn oprechtheid en helderheid kernbegrippen. Helder schrijven en oprecht
blijven. Als dat er niet is, kunnen enge
dingen gebeuren. 1984 is in die zin
een waarschuwing.”
Tijdens de eerste lockdowns zag ik
vaker de bumpersticker COVID-

1984 voorbijrijden als uiting van
angst dat onze staat al veel te ver in
ons persoonlijke leven is doorgedrongen. Terecht? Of is dit een symptoom van de postfaktische tijd?
“Heb ik niet gezien. Je moet altijd kritisch zijn op de macht van de staat maar

zo’n bumpersticker zegt niet zo gek veel.
Gaat het om het gebrek aan vertrouwen
in de overheid? Angst dat we onze vrijheid niet meer terugkrijgen? Dat was
toen geen gekke gedachte maar dat lijkt
me moeilijk vol te houden omdat de beperkende maatregelen weer zijn teruggedraaid. 1984 gaat ook over de manier
waarop technologie wordt ingezet om
mensen te beïnvloeden en te bewerken.
Dat gebeurt nu overal door de grote
techbedrijven. Andere machtspartijen
zijn opgestaan waar we nu kritisch tegenaan moeten kijken. Voor wat betreft
het postfaktische doorzag Orwell de mechanismen die nu werkzaam zijn toen
al. Het eerste wat op de social media gebeurde, was het onderuitschoffelen van
het idee van waarheid. Zodra je verschillende waarheden accepteert laat je alternatieve feiten toe en dan is het hek van
de dam. Het gekke is dat we door technologieën als het internet juist de middelen hebben gekregen uitspraken te controleren maar we zijn niet echt geneigd
hiervan gebruik te maken. Mensen worden kwetsbaar omdat ze in een soort social mediabubbel terechtkomen. Hierin

zie je wat Orwell als nationalisme oftewel groepsdenken en tribalisme identificeert terug. Mensen zijn heel snel geneigd om dat voor waar aan te nemen
wat hun groep voor waar presenteert,
zelfs als ze weten dat het niet strookt
met de werkelijkheid. Zelfs als ze denken dat er iets niet klopt, zijn mensen
nog geneigd toch maar te vinden wat de
rest van de groep vindt.”
In Notities over nationalisme omschrijft hij nationalisme in de brede
zin van het woord als “zichzelf identificeren met een groep, die groep
voorbij goed en kwaad te plaatsen
en geen andere plicht te kennen
dan het behartigen van haar belangen”. Deze vorm van nationalisme
is wijdverspreid en heeft in het coronadebat nog net geen burleske
vormen aangenomen. Voor de partijen die hierin lijnrecht tegenover
elkaar staan, lijkt het uiteindelijke
doel het verwerven van meer
macht en prestige voor de groep
waarin de eigen individualiteit wegzinkt, zoals Orwell doeltreffend for-

muleert. Het zou mooi zijn als al
die nationalisten ook deze essaybundel zouden lezen!
Deze bundel heeft nog veel meer
te bieden, en het is leuk voor de lezer om dat zelf te ontdekken. Ter
afsluiting nog kort over Naar Europese eenheid. Het is bijna griezelig hoe accuraat hij het toekomstbeeld schetst met machtsblokken, een nucleaire crisis en
handelssancties. Hoe heeft Orwell
dit toen al kunnen voorzien?
“Orwell die het tegen het einde van zijn
leven expliciet opneemt voor de sociaaldemocratie en een verenigde staten van
Europa was voor mij dé grote verrassing. Dit gaat veel verder dan de huidige
EU. Hij beschrijft wat hij denkt dat zou
moeten gebeuren hoewel hij niet gelooft
dat het daadwerkelijk zal gebeuren. In
dat essay zie je ook weer de drie redenen waar we mee zijn begonnen. Het
geeft inzicht in 1984, waarin de wereld
is opgedeeld in drie grote superstaten
met kernwapens die in een soort schijn-

oorlog met elkaar verkeren. In het essay
gaat het over drie superstaten die zullen
ontstaan. Het was dus echt een angst
die Orwell had. Het geeft ook een tijdsbeeld van het ontstaan van het communisme in de Sovjet-Unie. En het is actueel, hoewel het voor Orwell ondenkbaar
was dat de Sovjet-Unie zou imploderen.
We dachten dat die tijden voorbij
waren, maar nu voert Rusland daadwerkelijk oorlog op Europees grondgebied.
Poetin begon zijn invasie met de belachelijke stelling dat het een ‘demilitarisatie’ van Oekraïne was. Dat is pure Newspeak, waar Orwell zich zo tegen
verzette. Orwell waarschuwt ook dat Amerika nooit zal toestaan dat er een Verenigde Staten van Europa zal ontstaan. Hij
voorspelt dat Amerika die zal proberen te
ondermijnen door het Verenigd Koninkrijk weg te trekken uit Europa. In 1984
hoort het VK bij Amerika. En toen dacht
ik, hebben we dat de afgelopen jaren niet
gezien nu Brexit een feit is?”

George Orwell, Tegen totalitarisme.
Leusden: ISVW uitgevers, 2021.

ISVW AGENDA
April
13/04

Denken over ‘ras’ en slavernij in de Verlichting (Online). Met Baukje Prins.

23/04

Start: Masterclasses Derrida. Met Jan Flameling en Laurens ten Kate.

23/04

Masterclass Derrida: Sjibbolet. Met Jan Flameling en Laurens ten Kate.

28/04

De lege hemel. Over eenzaamheid. Met Marjan Slob.

30/04

Crash Course: Filosofisch practicus. Met Harm van der Gaag.

Mei
02/05

Het raadsel van de tijd. Met Hein van Dongen, Renate Schepen, Douwe Draaisma en Laurens ten Kate.

11/05

De grote vragen van Kant (Online). Met Jabik Veenbaas.

14/05

Masterclass Derrida: Parergon. Met Jan Flameling en Laurens ten Kate.

15/05

Filosofisch café 15 mei 2022. Georganiseerd door De Vrienden van de ISVW.

15/05

Kidscafé 15 mei 2022. We filosoferen over het thema Tijd.

21/05

Crash Course: Indaba. Betrokken besluitvorming. Met Annette Nobuntu Mul.

23/05

De natuur was hier. Met o.a. Florentijn van Rootselaar, Henk Oosterling, René ten Bos en Lydia Baan Hofman.

23/05

De kunst van het vragenstellen. Met Hans Bolten.

25/05

Systeem en leefwereld volgens Jürgen Habermas (Online). Met Marthe Kerkwijk.

.

COLOFON
iFilosofie is het gratis digitale tijdschrift van de ISVW. Met een kleine
donatie (vanaf € 5,00) draagt u bij
aan de voortzetting van iFilosofie.

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

George
Orwell
€ 24,95

Hartelijk dank!

Redactie
Florian Jacobs (hoofdredacteur)
Marthe Kerkwijk (bureauredacteur)
Gert Jan Roskammer (eindredacteur)
Conny van der Meer (vormgever)
Merel Aalders
Lenna Bartens
Jessie Eickhoff
Mathijs Geurts

Met dank aan
Eef Gouw
Wil Heeffer
Dani Lensen
Quintus Masius
Sanne Rombouts
Kim Schreier
Sophia van Tol
Arthur Veenstra
Rogier van der Wal

© ISVW Uitgevers

Corbino AEG (portret René ten Bos)

