REDACTIONEEL
OUDE WOORDEN, NIEUWE PRESENTATIE

Het is met tijdschriften als met de geschiedenis: alles gaat
zijn gangetje, tot er iets gebeurt en alles anders is. iFilosofie
wist jarenlang precies waar het aan toe was onder de veilige
hoede van een allerbekwaamste vormgever, maar nu is
Conny weg en davert de redactie op haar grondvesten.
Het zal ook voor jou even wennen zijn, allerbeste lezer, maar
de geschiedenis leert dat alles wat niet te immoreel is altijd
went. Vooropgesteld dat onze nieuwe vormgever geen immorele hommeles introduceert, zal ook onze nieuwe uitstraling
hopelijk snel genoeg bekend ogen. De woorden staan gelukkig van links naar rechts en van boven naar beneden, en ook
verder hebben we geprobeerd om de geest van Conny in ere
te houden. Er verschuift immers al genoeg in de wereld.

Mark Leegsma. Hij heeft na zijn afzwaaien van deze post bepaald goed stilgezeten en heeft zowaar de dokterstitel in de
filosofie binnengehaald. Hulde aan Mark!
Wees gerust: tot zover de huishoudelijke mededelingen. Nu
kun je ook in deze nieuwste iFilosofie volop de filosofie induiken, te beginnen met twee Tractatus-vertalingen en twee
interviewboeken, vervolgens enige levenskunst uit meer
windstreken en kunststromingen dan je vermoedt, boeken
over een andere kijk op de natuur, boeiende Arendt- en Levinasstudies, een daverende column van René ten Bos, een
knappe filosofische graphic novel en een bezinnend interview met cultuurfilosoof Henk Smeijsters.
Lees en denk, denk en lees,

Op deze plek wil ik verder ook een ander oud en veel gewaardeerd iFilosofie-collega noemen, en wel oud-hoofdredacteur

Florian Jacobs (hoofdredacteur en beginnend vormgever)

iFilosofie #63
DE WENDING NAAR DE TAAL

FILOSOFISCHE BUNDELS

MYSTIEKE KUNST

Wittgensteins Tractatus

Visionaire denkers

Levenskunst in oost en west

En verder: HUMANISME en ecofeminisme; de werelden van HANNAH ARENDT; de PARA-DOXALE COLUMN van
René ten Bos; KWETSBAARHEID volgens Levinas; de filosoof, de HOND en de bruiloft; een interview met HENK SMEIJSTERS en de ISVW-agenda & colofon.

WITTGENSTEINS TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS
In december 1919 kwamen twee
filosofen bijeen in een hotel in
Den Haag om het manuscript te
bespreken van een boek dat de filosofie tientallen jaren zou bezighouden. De een kwam met zijn
minnares uit Engeland, als beroemd intellectueel en hoogleraar filosofie aan Cambridge. Dat
was Bertrand Russell. De ander
kwam uit Wenen met het manuscript, nadat hij in de wereldoorlog aan het front had gevochten
en krijgsgevangene in Italië was
geweest. Dat was Ludwig Wittgenstein.
Tekst: Thomas Heij
Wittgenstein had zijn manuscript eerder opgestuurd naar Karl Kraus en
Gottlob Frege. Kraus kreeg het waarschijnlijk nooit onder ogen en Frege

stuurde vooral veel vragen terug. Teleurgesteld vestigde Wittgenstein
daarna zijn hoop op Russell, zijn oude
mentor bij wie hij vóór de oorlog had
gestudeerd. Regel voor regel namen ze
in Den Haag de tekst door. In 1922 verscheen Tractatus logico-philosophicus met een voorwoord van Russell. Wittgenstein meende evenwel dat
Russell slechts een oppervlakkig begrip toonde van het boek.
In zijn eigen ogen had hij met dit beknopte boek niets minder bereikt dan
het oplossen van alle filosofische problemen. Filosofische problemen kwamen volgens Wittgenstein voort uit
een verkeerd begrip van de logica van
taal. Met de Tractatus probeerde Wittgenstein dus die verwarring weg te nemen en werkte hij een theorie uit van
de werking van taal en zijn verhouding

tot de wereld. Daarmee zette Wittgenstein de ‘linguistic turn’ in gang: een
wending naar de taal.

Nu Wittgensteins werk per 2022 in
Nederland in het publiek domein is beland, zijn er direct twee nieuwe Nederlandse vertalingen van de Tractatus
verschenen: een van Victor Gijsbers bij
Uitgeverij Boom en een van Peter
Huijzer en Jan Sietsma bij Octavo.
Hoewel Wittgenstein later terugkwam
op zijn grootse claim en zijn denken als
het ware opnieuw uitvond, geldt de
Tractatus nog steeds als grote klassieker in de filosofie. Maar de vraag is nu:
was er behoefte aan een nieuwe Nederlandse vertaling, en zelfs aan twee?
Een nieuwe stand van zaken
Bijna vijftig jaar lang was de vertaling
van Willem Frederik Hermans in Nederland de standaard. Hermans’ uitgangspunt was, zo schreef hij in 1974
in zijn nawoord: ‘Ik wilde een Nederlandse tekst verschaffen die zo veel
mogelijk gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke.’ Een vertaling voor de lezer die niet in staat was het Duitse origineel of de Engelse vertaling te lezen.

Hermans vatte de moeilijkheid van het
vertalen in het algemeen in deze mooie
spreuk: ‘Vertalen is altijd kiezen tussen gelijkwaardigheden die zelden geheel gelijkwaardig zijn.’ Maar bij het
vertalen van de Tractatus komen ook
specifieke moeilijkheden kijken. De
Tractatus staat bekend als een boek
dat maar heel weinig mensen volledig
begrijpen. Dat komt deels doordat
Wittgenstein veel technische termen
gebruikt en alledaagse woorden in een
technische zin inzet.
Hier ontstaat er ruimte voor een
nieuwe vertaling. Want de vertaaloplossingen die Hermans koos voor een
aantal van die technische termen zijn
door Nederlandse Wittgenstein-kenners niet overgenomen en schoten dus
tekort. Een voorbeeld dat Huijzer en
Sietsma in een noot noemen is
‘Sachverhalt’, dat Hermans vertaalde
als ‘connectie’. Hermans schreef in zijn
aantekeningen dat ‘stand van zaken’
verwarring zou scheppen, omdat het

Wittgenstein gaat om iets elementairs,
terwijl ‘stand van zaken’ in het dagelijks taalgebruik juist ‘zeer ingewikkelde feiten’ zou aanduiden. Maar was
dat bij Sachverhalt voor de Duitse lezer niet ook zo? In beide nieuwe vertalingen lezen we ‘stand van zaken’.

Zuiverheid of schoonheid?
Hermans schreef zelf al dat hij de beroemde laatste stelling – ‘Wovon man
nicht sprechen kann, darüber muß
man schweigen’ (7) – liever parafraseerde dan vertaalde, omdat een ‘letterlijke vertaling’ een lelijk vers op zou
leveren. Dat werd bij Hermans ‘Van
dat, waarover niet kan worden gesproken, moet men zwijgen.’ Alsof dat een
mooi vers is. In beide nieuwe vertalingen lezen we ‘Waarvan men niet kan
spreken, daarover moet men zwijgen.’
Gijsbers stelt in zijn nawoord dat
Tractatus-vertalers zich bewust moeten zijn van de spanning tussen enerzijds terminologische zuiverheid en
anderzijds stilistische schoonheid.
Maar aan de uitschieters in de vertaling van Hermans zien we dat schoonheid zonder zuiverheid helemaal niet
bestaat en iets oplevert dat de vertaler
zelf niet eens een vertaling durft te
noemen. Gelukkig corrigeren de

nieuwe vertalers dit. Ze brengen meer
zuiverheid en dus ook schoonheid.
Wat dat betreft zijn de nieuwe vertalers het eens, maar er zijn ook verschillen. Het begint al bij de titel. De uitgave van Octavo heet gewoon Tractatus logico-philosophicus. Maar Boom
kiest voor Tractatus. Logisch-filosofische verhandeling en dat is eigenlijk
niet de definitieve titel maar een combinatie van de bijnaam en de titel van

een vroegere versie van het boek. In
1921 was er in een tijdschrift al een versie van de tekst verschenen onder de
titel Logisch-philosophische Abhandlung. Die publicatie verscheen tegen
de wens van Wittgenstein, al had hij
die titel wel zelf bedacht en bleef hij
hem gebruiken om naar zijn tekst te
verwijzen.

Vertaalverschillen
In de tekst zelf zijn er vanaf de eerste
bladzijde kleine verschillen. Zo is ‘die
Gesamtheit der Tatsachen’ (1.12) bij
Gijsbers ‘geheel der feiten’ en bij Huijzer/Sietsma ‘de totaliteit van feiten’.
‘Geheel’ is iets beter Nederlands dan
‘totaliteit’, maar bij ‘Die gesamte
Wirklichkeit’ (2.063) lezen we bij
beide vertalingen toch ‘de totale werkelijkheid’ en zijn Huijzer en Sietsma
hier iets consequenter. Zo nauw luistert het dus vaak.
Een structureler verschil tussen de
nieuwe vertalingen is het gebruik van
bepaalde en onbepaalde lidwoorden –
het/een feit, het/een beeld, etc. Gijsbers kiest voor een bepaald lidwoord
waar Huijzer en Sietsma kiezen voor
het onbepaald lidwoord. De stellingen
van Huijzer en Sietsma zijn hierin ondubbelzinnig, maar waar Wittgenstein
zelf wisselt van bepaald naar onbe-

paald lidwoord, beweegt Gijsbers natuurlijk mee, dus ook zijn aanpak
werkt.
Dat het dit soort kleine verschillen zijn
die opvallen bij een vergelijking tussen
beide vertalingen, zegt iets over hun
kwaliteit. De Tractatus-vertaling van
Gijsbers is een grote prestatie. De
Tractatus-vertaling van Huijzer en
Sietsma is een grote prestatie. Ik vind
ze allebei inhoudelijk goed en denk
niet dat een van beide noemenswaardig beter is dan de ander. Zowel de vertaalkeuzes als de keuzes in uitvoering
zijn een kwestie van smaak. Beide vertalingen zijn preciezer en beter dan die
van Hermans en kunnen vermoedelijk
minstens zo lang mee.
Deze bespreking verscheen eerder op:
https://nexus-instituut.nl/review/tractatus-logico-philosophicus.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Vertaald door Peter Huijzer en Jan Sietsma, Amsterdam: Octavo, 2022.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus. Vertaald door Victor Gijsbers, Amsterdam: Boom Filosofie, 2022.

RADICAAL ANDERS, VOOR DE WERELD VAN MORGEN
Bundelingen van interviews zijn
populair, in Nederland bijvoorbeeld die van Fokke Obbema (De
zin van het leven en Een zinvol
leven) en Roek Lips (Wie kies je
om te zijn). Bij onze zuiderburen
treffen we de Pools-Belgische filosofe Alicja Gescinska, die in
Denkers van vandaag voor de
wereld van morgen mooie gesprekken voert. Nederland is een
mooi boek rijker, Radicaal anders, waarin Robbert Bodegraven met twaalf visionaire denkers praat.
Tekst: Rogier van der Wal
De levende dialoog
Gescinska noemt haar gesprekken een
illustratie van de ‘levende dialoog’ (ook
de titel van haar inleiding), volgens

haar de essentie van filosofie, vereeuwigd door de dialogen van Plato. Filosofen hebben die dialoog deels met
nog levende filosofen, maar ook vaak
met denkers die vroeger leefden en die
we ‘de klassiekers’ noemen. Helaas
zijn die dialogen tegenwoordig schaars
(Gescinska noemt ze “een grotere zeldzaamheid dan men zou denken”), terwijl ze ons zoveel te bieden hebben.
Maar volgens haar zijn we te jachtig
geworden en ook te veel gepolariseerd
om nog tot diepere gesprekken te komen, terwijl er wel een grote behoefte
is aan empathische luistervaardigheid.
Gescinska voerde haar gesprekken
voor een nieuw Vlaams tijdschrift,
Newsweek Belgium, en heeft die nu te
boek gesteld. Ze destilleert uit de gesprekken enkele hoofdthema’s: zorg
om klimaatverandering en om infantilisering (‘hoe simpeler, hoe beter’), een
noodzaak tot politieke betrokkenheid

en engagement, en tot dialogische bekwaamheid, “het vermogen naar elkaar te luisteren, de welwillendheid
van de ander te begrijpen, om beschaafd van mening te verschillen, om
je verbonden te voelen in verscheidenheid”, om zo tot evenwichtiger oordelen en meer zelfrelativering te komen.
Het eerste gesprek is met de Engelse
conservatieve denker Roger Scruton,
die destijds al ernstig ziek was en enkele maanden erna overleed. Scruton
verzette zich tegen de ‘heksenjachtcultuur’ in de (social) media en bleef ook
tijdens zijn ziekte op zoek naar
schoonheid, bijvoorbeeld in architectuur of muziek: “Zonder schoonheid
zou het leven onmogelijk zijn.” In
Scrutons ogen is schoonheid aan het
verdwijnen en zorgt dat voor vervreemding. Beeldend samengevat: de
toekomst kan in zijn ogen niet aan de

torenflat zijn. De oprukkende infantilisering kan (moet!) worden tegengegaan door de ontwikkeling van smaak
en oordeelsvermogen.
Een van de indringendste gesprekken
is dat met de Turkse Ece Temelkuran,
die in Turkije persona non grata is en
tegenwoordig in Zagreb woont. Zij
stelt dat ons tijdperk gekenmerkt
wordt door “het kwaad van de banaliteit”, een mooie en sprekende omkering van Hannah Arendts omstreden
banaliteit van het kwaad. Schaamteloze politici maken mensen apolitiek
en onverschillig, iets dat om vastberaden (tegen)actie vraagt van de intellectuelen. Haar boek Verloren land uit
2019 laat indringend zien hoe een land
(Turkije) vervalt van democratie tot
dictatuur.
Een mooi gezelschap
We zien een mooi gezelschap van vrolijke pessimisten en pathologische optimisten voorbijtrekken in dit boek:

enkele filosofen, zoals Susan Neiman
en Rosi Braidotti, de schrijver Lisa Appignanesi (“We leren van het verleden,
maar niet altijd de goede dingen”), de
dirigent Philippe Herreweghe, en jurist Geert Mak. Gescinska weet hen op

een hele soepele manier aan het praten
te krijgen, waarbij ze zichzelf soms tijdens het gesprek ook corrigeren. Zo
zegt Michael Ignatieff, van wie onlangs
een mooi nieuw boek uitkwam
(Troost): “Ik heb geen missie, wel een
passie. Vrijheid. Daar strijd ik voor.”
Om even later in het gesprek tot de
conclusie te komen dat hij tóch een
missie heeft, omdat die zin geeft aan je
leven. Vandaar zijn gedrevenheid voor
vrijheid, voor je kunnen uiten, voor
troost die te ontlenen valt aan muziek
en literatuur. Zijn nieuwe boek is daar
een fraaie illustratie van.
Af en toe komen er ook wrange observaties voorbij: Rosi Braidotti constateert met enige spijt dat de man aan
autoriteit wint bij het ouder worden en
de vrouw die juist verliest: “Het verlies
aan autoriteit bewijst dat patriarchale
structuren nog werken.” Tegen de
maatschappelijke stroom in vraagt
Theodore Dalrymple aandacht voor
het morele belang van níet-vergeven.

Onze compassie hoeft echt niet eindeloos en onvoorwaardelijk te zijn, zegt
hij. Sommige misdaden zijn té erg.
De dialoogpartners komen soms verrassend voor de dag. Zo vrolijkte Robert P. George zijn volgers op Twitter
in coronatijden dagelijks op met een
banjofilmpje: “De banjo is ook zo’n opbeurend instrument. Het is moeilijk
om droevig te zijn wanneer je er een
hoort.” Daarentegen ziet Wolfram Eilenberger filosofie als de kunst om je
eigen domheid te ontdekken. Maar ja,
hij geeft ook toe dat hij van nature geen
optimist is, al zegt hij er meteen bij dat
dat volgens hem voor de meeste filosofen geldt en bij de job hoort: “Pessimisten hebben een beter startpunt. Als je
vandaag de dag een optimistische filosoof bent, dan heb je weinig materiaal
om mee te werken.” En hij legt het verband tussen een cultuur van angst (zoals bij corona) en irrationaliteit.

De Australiër Peter Singer komt als
laatste aan het woord. Hij betoont zich
gedreven maar ook realistisch: “Het
lijkt mij te optimistisch om te denken
dat er een significant betere wereld zal
zijn na corona.” Het gesprek met hem
sluit af met de vraag: wat zullen onze
kleinkinderen van ons denken? Deze
bundel biedt voldoende aanknopingspunten om daar diepgaander over na
te denken.
Radicaal anders
In de andere bundel, Radicaal anders
van Robbert Bodegraven, sinds vorig
jaar directeur van het Humanistisch
Verbond, vinden we allerlei ideeën om
de wereldwijde klimaatverandering en
sociale ongelijkheid radicaal anders
aan te pakken. Want, zo vermeldt de
achterflap: “het gonst van de slimme
alternatieven voor het rampzalige neoliberale beleid.” Die worden ons aangereikt door twaalf inspirerende denkers.

Aanleiding is de klimaatcrisis, die tegelijk ook een ongelijkheidscrisis is, en
dan nog verergerd is door corona. De
verschillen tussen arm en rijk zijn alleen nog maar toegenomen. De gespreksronde begint in Europa, bij en-

kele scherpe politieke denkers. Chantal Mouffe roept op tot een nieuw
groen- en links-populisme, ten behoeve van gelijkheid en inclusiviteit.
Susan Neiman benadrukt de morele
dimensie van het handelen en vraagt
om nieuw idealisme. “Ja, het zal geld
kosten, maar de zorg over kosten is een
fundamenteel blasfemisch argument,
het mist de cruciale waarde die mensen motiveert om samen op te trekken
en iets aan de problemen te doen.”
Voor Ingrid Robeyns staat vast: hoe
rijker, hoe schuldiger. De allerrijksten
stoten meer dan 300 keer te veel CO2
uit! Dat vraagt om radicale nivellering
en dus om activisme, zoals ze ook al
bepleitte in haar mooie essay Rijkdom
(2019).
Echte verandering nodig
In Europa vragen meer denkers om
een ander economisch beleid, van onder andere de welbekende stereconoom Mariana Mazzucato. Het finan-

ciële systeem behoeft dringend hervorming, waarbij duurzame inclusieve
groei centraal moet komen te staan. In
datzelfde licht staat de Green New
Deal van Ann Pettifor, die in de VS is
opgepikt door Alexandria Ocasio-Cortez. Schulden zijn daarbij geen probleem: de geldpers mag aan, zegt Stephanie Kelton. Zoals nu kan het niet
langer. En Pettifor zegt: “Als de samenleving vermarkt wordt, komen de
mensen in opstand.” Dat verzet mogen
we niet negeren; het is daarom zaak
het te bundelen en er een maatschappelijke beweging van onderop van te
maken. En wat gebeurt er dan? “Als

mensen verandering willen, dan kan er
veel. Mijn hoop is dat de coronacrisis
de trigger is. Ik ben opgegroeid in
Zuid-Afrika, waar apartheid werd gezien als onveranderbaar. De witte Afrikanen zouden de macht nooit opgeven,
ze hadden alle touwtjes in handen en
bovendien een legermacht achter zich.
Tot het op een dag in elkaar stortte. Ik
maakte dat mee. Ik maakte de val van
de Muur mee. We zijn in staat tot ongelofelijke veranderingen.”
Ook elders zijn inspirerende en krachtige vrouwenstemmen te vinden, zoals

van de Costa Ricaanse Christiana Figueres, onder wier leiding het Klimaatakkoord van Parijs tot stand
kwam. Haar motto is: “niet buigen
voor de realiteit die zich aandient,
maar je richten op de toekomst die je
wenst.” Zij signaleert dat het kantelpunt om werkelijke transformaties op
gang te brengen ligt bij 3% van de bevolking – dat zou toch te doen moeten
zijn, denk je dan.
Een spirituele dimensie
Alessandra Korap uit Brazilië benoemt
ook een spirituele dimensie bij haar
verzet tegen de kap van het regenwoud, door te wijzen op de geesten die
de heilige plaatsen beschermen. Wie
daar geen respect voor kan opbrengen,
laadt een zware schuld op zich. “De
witte mensen voelen de geesten niet,
maar ze kunnen wel zien dat de natuur
protesteert. De rivieren vallen droog,
de grond is uitgeput. Toch gaan ze
door met het vernietigen van het mi-

lieu en verdrijven ze ons uit onze leefomgeving. Ze hebben geen idee wat ze
vernietigen, ze zijn verblind door hun
eigen opvattingen.” De eerdergenoemde Neiman wijst in dat verband
op de notie ‘eerbied’. Sommige Verlichtingsdenkers keerden zich fel tegen
godsdienst, constateert zij, maar de
meesten erkenden het belang van “verwondering en ontzag voor de dingen
die we niet kunnen begrijpen”. Bij
vraagstukken rondom het klimaat en
de planeet “is eerbied onontbeerlijk”.
Meerdere keren valt in deze gesprekken het begrip klimaatonrechtvaardigheid, waar de denkers zich welbespraakt tegen verzetten. Ze willen
graag een nieuwe generatie opleiden
met een ‘ecovriendelijk geweten’, zegt
Elisabeth Wathuti uit Kenia. Ook de
laatste gesprekspartner, Heleen de Coninck, beklemtoont het belang van
goed onderwijs.

In het nawoord trekt Bodegraven de
enigszins ontnuchterende conclusie
dat de oude orde nog stevig in het zadel
zit en dat de Grote Transitie een zaak
van lange adem wordt. En zoveel tijd
hebben we niet meer, gezien de horrorscenario’s van meer dan 1,5 meter
zeespiegelstijging. Toch is de grondtoon van deze waardevolle bundel die
van ‘koppig optimisme’ en van hoop,
van (dwars)denkers en verhalenvertellers die deel uitmaakt van de voorhoede. Hun verbeeldingsvermogen
kan bijdragen aan de gewenste maatschappelijke beweging van onderop.
Dat maakt ook dit boek inspirerend.
Robbert Bodegraven, Radicaal anders. 12 visionaire denkers over klimaat en rechtvaardigheid, Rotterdam: Lemniscaat 2021.
Alicja Gescinska, Denkers van vandaag voor de wereld van morgen,
Antwerpen: Davidsfonds 2021.

LEVENSKUNST VOOR CULTUURSNUIVERS
In Intimiteit en Onthechting. Levenskunst tussen oost en west
behandelt Michel Dijkstra de paradox van onthechting en intimiteit binnen relaties. Onthechten
kan leiden tot meer autonomie
en een relatie versterken, terwijl
symbiose juist bijdraagt tot grotere onthechting. Dijkstra koppelt het voorgaande aan een parabel van Dōgen: een regendruppel blijft autonoom, maar op een
heldere nacht omvat zijn reflectie wél de gehele omvang van de
maan. Uit deze these leidt Dijkstra vervolgens vier levensdeugden af die hij koppelt aan vier
kunstenaars die vooral na de
Tweede Wereldoorlog hun stempel op de cultuur drukten. Paul
Celan illustreert de herbronning
als deugd terwijl Claude Vivier

een representant is van compassie. Clarice Lispector koppelt
Dijkstra aan ‘vrijgevigheid’ en Alberto Giacometti aan succesvol
falen. Omdat Dijkstra door de jaren heen boeken heeft geschreven omtrent oosterse mystieke
tradities en Meister Eckhart, zet
hij – niet geheel verrassend –
deze bronnen ook in bij de interpretatie van deze kunstenaars.
Zo’n insteek is origineel, brengt
je op interessante plaatsen, maar
vraagt wel wat van de lezer.
Tekst: Quintus Masius
Wat allereerst opvalt bij Intimiteit en
Onthechting is de hoge saturatiegraad.
Naast een focus op intimiteit en onthechting bevat het boek een uiteenzetting over deugden en een exposé over
oost-westdenken. Al deze aspecten

zijn gekoppeld aan een kunstenaar die
steeds één eigen hoofdstuk krijgt. Het
geheel perst Dijkstra in iets meer dan
150 pagina’s die tevens citaten (gedichten en passages uit brieven plus
dagboeken), biografische gegevens, en
een uitgebreid notenapparaat herbergen. Tegen alle verwachtingen in lukt
het Dijkstra om al deze elementen
goed te plaatsen in een lopend verhaal.
Desondanks moeten er hierdoor wel
wat concessies worden gedaan. Zo bespreekt Dijkstra enkel werken die hem
raken en blijft een aantal deugden obscuur. Lispectors meesterwerk De passie volgens G.H. krijgt bijvoorbeeld
amper aandacht en een deugd als ‘herbronning’ blijft lastig te duiden. Dit ligt
ook aan mijzelf, want ik heb weinig
kennis van Paul Celan en Meister Eckhart; Todesfuge heb ik wel eens gelezen evenals wat cryptische zinnen van
de middeleeuwse mysticus, maar dat is

toch te weinig. Desondanks werkt
Dijkstra’s enthousiasme aanstekelijk
en duidt hij de teksten goed: zijn deskundigheid rondom middeleeuwse
mystiek en biografische kennis zijn
hier van meerwaarde. Echter, een duidelijke koppeling met herbronning, intimiteit, of onthechting kan ik moeilijk
maken. Hiervoor zou ik toch mij wat
meer moeten verdiepen in de aangehaalde bronnen. Een drang die het
boek zeker in mij aanwakkert.
Met uitzondering van Giacometti
staan al de gekozen kunstenaars bekend als moeilijk toegankelijk. Viviers
ijle composities zijn niet los te zien van
enige context, de gedichten van Celan
zijn hermetisch en Lispector speelt
met meta-niveaus. Lispectors Het uur
van de Ster betreft bijvoorbeeld een filosofisch verhaal over een zelfbewuste
mannelijke auteur die worstelt met het
schrijven van een narratief over het
precaire maar autonome leven van een
19-jarige arbeidster. Voeg daaraan een

vleugje magisch-realisme toe en je
krijgt een roman voor lezers met een
verworven smaak zoals Michiel Dijkstra en ik. Echter, Dijkstra’s analyse
van de roman fascineert. In plaats van
zijn tanden stuk te bijten op de complexiteit van het narratief, koppelt hij

de deugd vrijgevigheid aan het verhaal. Volgens Dijkstra ontvangen de
romanpersonages hier de liefde waar
zij tekort aan hebben. Maar deze vrijgevigheid werkt niet als een toverstaf.
De gegeven liefde is onvoldoende om
door te kunnen en geeft de personages,
volgens Dijkstra, slechts gratie en autonomie. In dit soort analyses werken
alle thema’s van Intimiteit en Onthechting op elkaar in als een Zwitsers
uurwerk. Als lezer ervaar je dan een
epifanie. Desondanks is het niet altijd
prijs. Zo vond ik het hoofdstuk
rondom Giacometti het minst sterk:
het hoofdstuk blijft te veel hangen in
anekdotes en de interpretaties zijn
vaak cryptisch. Een portret van Caroline Tamagno, een dertig jaar jongere
escortdame waar Giacometti een relatie mee had, wordt bijvoorbeeld omschreven als een combinatie ‘van een
Egyptische koningin en een zenmeesteres’. Bij een Egyptische koningin
denk ik dan aan een Asterix en Obelixstripfiguur terwijl mijn hoofd leeg

blijft wanneer ik aan een zenmeesteres
denk. Zulke beschrijvingen wekken
daarom weinig bij mij op.
Welke pet?
Tijdens het lezen van Intimiteit en
Onthechting had ik wat moeite om te
achterhalen welke pet Dijkstra nu op
wilde zetten: die van denker of kunstcriticus. Natuurlijk bestaan er geen ijzeren schotten tussen beide disciplines, maar enig onderscheid is hier wel
gerechtvaardigd. Zo zijn er denkers die
kunst gebruiken als metafoor om hun
denken kracht bij te zetten, maar zijn
er ook kunstcritici die een filosofische
boodschap uit een kunstwerk destilleren. Zo is Walter Benjamins gebruik
van Paul Klees Angelus Novus een
voorbeeld van het eerste terwijl Baudelaires interpretatie van Gustave
Flauberts Madame Bovary meer neigt
naar het tweede. Hoewel zowel Benjamin en Baudelaire beiden een kunstwerk als uitgangspunt nemen, blijft
hun modus operandi verschillen. Zo

destilleert Baudelaire ideeën uit het
kunstwerk zelf, terwijl Benjamin het
kunstwerk gebruikt als opstapje voor
de ontwikkeling van een eigen filosofie. Volgens mij neigt Dijkstra meer
naar de methode-Benjamin. Dijkstra
gebruikt de besproken kunstwerken
vooral als vehikel om zijn stelling over
intimiteit en onthechting te onderstrepen. Het bewijs haal ik uit de hoofdstukken omtrent Lispector en Giacometti. Het is onwaarschijnlijk dat de
oosterse filosofie een grote rol speelde
in het leven van beide kunstenaars,
maar Dijkstra koppelt hun werk tóch
aan concepten uit de oosterse filosofie.
Bij Giacometti lukt dit goed, maar bij
Lispector wringt het. Zo raken de invloeden die daadwerkelijk een rol hebben gespeeld in Lispectors leven –
Oost-Europese- en Joodse mystiek,
magisch realisme, westerse metafysica
– hierdoor wat ondergesneeuwd. Ik
had hier liever gezien dat Dijkstra de
modus operandi van Baudelaire had
gebruikt en meer het referentiekader

van Lispector zelf had uitgediept want
het blijft een fascinerende schrijver.
Selecties
Verwacht bij Intimiteit en Onthechting
geen overzicht van alle kunstwerken.
Het is zelfs geen bespreking van ‘the
greatest hits’. Celans Totesfuge wordt
niet behandeld en de focus bij Giacometti ligt bijvoorbeeld meer op zijn
tweedimensionale werk dan op zijn
kenmerkende beeldhouwwerken. Zo’n
selectiviteit is met name prettig omdat
Dijkstra hier bepaalde werken ook
echt de ruimte geeft om te ademen. Zo
geven de anekdotische gegevens
rondom de relatie tussen Paul Celan en
Ingeborg Bachmann een goede context
voor de besproken gedichten. Hier
helpt ook bij dat Dijkstra hele passages
uit brieven aanhaalt en ook de originele Duitse tekst opneemt in voetnoten. Door zo’n beperkte selectie kan
Dijkstra ook goed inzoomen op passages. Zo wordt bijvoorbeeld de zin “Ga
met de kunst naar je allereigenste

engte. En maak je vrij” door Dijkstra
geïnterpreteerd als een mystieke opdracht waarin innerlijke onthechting
plaatsvindt, vrijheid wordt hervonden
en een diepere laag wordt ontsloten.
Dit doet Dijkstra overtuigend met zijn
kennis van Meister Eckhart. Toch
heeft zo’n selectieve keuze ook nadelen. Met name wanneer je de besproken kunstenaar niet kent, kan dat tot
vreemde consequenties leiden. Zo
kende ik Lispector voorheen niet en
door Dijkstra’s beschrijving kreeg ik
een beeld van een mystieke cerebrale
auteur. Echter, nader onderzoek liet
ook toch wel andere kanten van haar
zien. Lispector was bijvoorbeeld ook
een kosmopolitische socialite, die door
haar schoonheid en intelligentie heel
wat harten heeft gebroken en ook luchtige kinderverhalen en geestige columns schreef. Omdat Dijkstra deze
kant van haar helemaal niet belicht
ontstond er bij mij toch een ander
beeld van deze auteur.

Fijnproevers
Ik denk dat Intimiteit en Onthechting
wel het meest persoonlijke boek van
Michel Dijkstra is. Als één aspect opvalt dan is het wel zijn enthousiasme
voor de geselecteerde kunstenaars,
middeleeuwse mystiek en oosterse filosofie. Toch denk ik dat variëteit van
kunstenaars en eclectische insteek niet
door iedere lezer gewaardeerd wordt.
Wanneer je weinig hebt met de kunstenaars, zijn de hoofdstukken moeilijker
door te komen. Ook moet je enige
liefde voelen voor oosterse filosofie of
middeleeuwse mystiek want dit zijn
praktisch de enige bronnen die Dijkstra toepast. Daarbij blijft het gegeven
van media een lastig punt. Met Viviers
werk kwam ik niet verder dan wat korzelige YouTube-filmpjes en met Giacometti’s werk moest ik het doen met
plaatjes via Google search. Daarbij
werden de hoofdstukken over Lispector en Celan duidelijker toen ik mij wat
meer in hun werk ben gaan verdiepen.

Toch raakt Intimiteit en Onthechting
bij mij wel een noot. Ik heb de meeste
kunstenaars hoog zitten en ben ook
niet vies van Dijkstra’s filosofische interesses. Met name omdat ik enige
moeite heb gedaan om de besproken
gedichten van Celan tot mij door te laten dringen, Lispectors romans ben
gaan lezen en Viviers werk heb beluisterd, zal Intimiteit en Onthechting altijd wel een plaats in mijn hart behouden. Aan de andere kant realiseer ik
mij ook dat zo’n commitment wel veel
vraagt van de gemiddelde lezer. Daarbij worden de koppelingen met de filosofische thema’s niet altijd helder. Het
boek heeft daarom ook iets meer weg
van een werkboek dan een boek voor
in je vakantiekoffer.

Michel Dijkstra, Intimiteit en Onthechting. Levenskunst tussen oost en
west. Amsterdam: Uitgeverij Boom,
2021.

HUMANISME EN ECOFEMINISME
De antropoloog Rik Pinxten
schreef met Humanisme in woelige tijden een boek over een herbezinning op oud-humanistische
opvattingen en levensinstelling.
Na een korte schets over het verleden omcirkelt hij nieuwe aandachtspunten. Daarnaast verscheen door schrijvers die verbonden zijn aan de denktank Oikos het essay Voor wie willen we
zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron. Daarin gaat het om de
vraag of politiek en economie
zich niet indringender op zorgethiek dienen te oriënteren.
Beide boeken zijn een pleidooi
voor een andere kijk op de natuur omdat het erop lijkt dat we
vergeten zijn daar zelf deel van
uit te maken.
Tekst: Wil Heeffer

Met zijn boek Humanisme in woelige
tijden zet Pinxten in op een herbronning van het humanisme zoals dat
vanaf de renaissance vorm kreeg. Hij
draagt niet direct oplossingen aan,
maar formuleert discussiepunten die
oproepen tot een intercultureel perspectief op het liberaal-democratisch
denken.
Pinxten vertrekt vanuit het humanisme als een humanitair bewogen
vrijheidsdenken zoals dat is ontstaan
in de zestiende eeuw. In Europa stelden rooms-katholiek geschoolde intellectuelen zoals Luther en Erasmus het
dogmatische en universalistische denken ter discussie. Naast hen waren er
velen die door hun kritische uitingen
als ketters of vrijdenkers de dood vonden op de brandstapel. Volgens Pinxten is in onze tijd dat vrijheidsdenken
– waarin God en mens in een ander

perspectief werden geplaatst – uitgelopen op een neoliberalisme waarin het
streven naar economische winst politiek en ethiek naar de achtergrond

deed verdwijnen. Deze ontwikkeling
ging gepaard met het uitdragen en opleggen van Europees universalistische
opvattingen in de rest van de wereld.
Europese missionarissen dwongen andere culturen in het keurslijf van westerse opvattingen over beschaving en
vooruitgang.
Die westerse visie op wat menszijn inhoudt – de mens als heerser over de
natuur – vormt tevens het uitgangspunt van het door Marie-Monique
Franssen, Philsan Osman en Dirk Holemans geschreven essay Voor wie
willen we zorgen? Ecofeminisme als
inspiratiebron. Zij vertrekken vanuit
een feminisme dat als vrijheidsbeweging een plaats verwierf in het maatschappelijke
emancipatiediscours,
maar trekken dat verder door naar de
achterstelling van de gekleurde vrouwelijke wereldbevolking op grond van
klasse, racisme en seksisme. Bij hen
gaat het niet om een herbronning zoals

bij Pinxten, maar om een her-inbedding: hoe kunnen we werk maken van
‘de democratische her-inbedding van
de economie’? Of zoals zij schrijven: ‘in
het hart van het democratisch debat
staat de vraag hoe we het werk en de
verantwoordelijkheid van zorg kunnen
verdelen, op basis van principes als
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.’ Zij opteren voor een zorgdemocratie op basis van een participatief democratisch model. Zorg omvat in hun
opvatting drie essentiële dimensies:
het concrete werk van levensonderhoud, het affectieve engagement en de
politieke betrokkenheid.
De auteurs verwijzen in dit boek naar
vrouwelijke denkers die zich bezig
houden met sociale rechtvaardigheid
en behoud van ecologisch evenwicht.
Het ecofeminisme vraagt om een eigen
stem in het koor van voornamelijk
mannelijke – blanke, westerse – humanisten. Of zoals de geciteerde Si-

mone de Beauvoir het zei: ‘De mensheid is mannelijk en de man definieert
de vrouw in verhouding tot zichzelf.’

Alles hangt samen met alles
Pinxten draagt omslagpunten voor die
hij vat onder de verzamelnaam:
NEED. De letters staan voor:
– NE, Niet-Europees. Hij zet zich af tegen een dominantie van het eurocentrisch denken omdat het Westen waarheidsaanspraken postuleert die kennis
van andere culturen miskent.
– E, Ecologisch denken. Het dualisme
mens en natuur heeft ertoe geleid dat
de mens die als schepsel Gods, de natuur ter ontginning en winning zag,
zijn hand heeft overspeeld. Ongelimiteerd ‘plunderen’ van de natuur en onvoldoende aandacht voor de regeneratiecapaciteit heeft ertoe geleid dat we
ten onder kunnen gaan aan wat de
mens zelf heeft voortgebracht. Hij memoreert bijvoorbeeld dat CO2 herstel
door omkappen van een bos en het
nieuw planten van bomen geen rekening houdt met verlies aan de in de tijd
ontstane biodiversiteit. In dat kader
verwijzen de drie auteurs van Voor wie

willen we zorgen? naar het denken
van Suzanne Simard over ecosystemen: als je een oude bosstructuur
vernietigt en er een nieuwe monocultuur van boompjes voor aanplant, verwoest je het ondergrondse ecosysteem,
de kilometerslange netwerken van
schimmeldraden dat bekend werd onder de naam van mycorrhizae.

– D, Duurzaamheid. Groene duurzaamheid is een begrip dat in alles en
overal wordt ingezet als iets dat moet
worden nagestreefd. Het gaat over
ecologisch evenwicht. Beter zou mijns
inziens het begrip instandhouding van
regeneratiecapaciteit kunnen worden
gebruikt. Want in feite gaat het
daarom. Duurzaamheid komt in de

context van een nieuw ecosociaal contract tevens terug in het essay van de
drie genoemde auteurs.
Bovenal gaat het in beide boeken om
onverbrekelijke samenhang. De drie
auteurs spreken over intersectionaliteit: een zorgethiek die ‘focust op de
onlosmakelijke verbondenheid die er
bestaat tussen de menselijke en de
niet-menselijke natuur en op een affectief engagement met de wereld
rondom ons’. Pinxten spreekt over interdependentie. In feite bepleiten
beide boeken een systeemdenken: het
basisgegeven dat alles samenhangt
met alles. Voor nu betekent dat in alle
urgentie dat aan de aarde rechten
moeten worden toegekend om de instandhouding van het aardse, natuurlijke ecosysteem intact te houden.
Want wie de natuur vernietigt, vernietigt zichzelf. We moeten aldus de auteurs af van een mechanisch wereldbeeld en toe naar een organisch wereldbeeld.

Voorbij de westerse hegemonie?
Zoals veel boeken over het ‘antropoceen’ wijzen beide boeken op een ontspoord kapitalisme als oorzaak. Liberalisme werd een neo-woord voor privébezit en privatiseren. Een kleine
overheid laat de maatschappelijke ontwikkelingen over aan de markt. Een
markt die geen ethiek of medemenselijkheid kent maar slechts gericht is op
consumeren, concurrentie en winstmaximalisatie. Zowel Pinxten als

Franssen, Osman en Holemans vragen
om aandacht voor hoe andere culturen
daarover denken. Pinxten doet dat
vanuit de ervaring die hij opdeed als
veldwerker bij de Navajo-indianen in
de Verenigde Staten. Zijn boek staat
daarmee tevens in de ‘traditie’ van de
dekolonisatie van het (westerse) denken. In dit verband wijst hij op enkele
hier minder bekende Latijns-Amerikaanse auteurs zoals Walter Mignolo
en Humberto Maturana. De drie au-

teurs vermelden het werk van Chileense econoom van Duitse afkomst
Manfred Max-Neef die onderzoek
deed naar noodzakelijke behoeftes.
Deze besprekingen van filosofen uit
andere tradities blijft echter helaas in
beide boeken oppervlakkig. Geen van
de auteurs geeft blijk van een grondige
kennis van de debatten die buiten de
westerse traditie plaatsvinden. Op zich
is het begrijpelijk dat westerse auteurs
beter bekend zijn met debatten in hun
eigen cultuur, want niemand kan zijn
eigen achtergrond overstijgen, maar
toch is hier nog een wereld te winnen.
De drie auteurs die schrijven vanuit
vanuit een ecofeministisch perspectief
wijzen onder de kop Onze woorden en
blik bepalen de wereld op de ontwikkelingen zoals die vorm kregen in Australië na de landing van de Britten op
de Australische kust. Hoe zij mensen
die daar al 50.000 jaar woonden als inferieur beschouwden en hun eeuwen-

oude kennis van de natuur als primitief zagen. Zij kijken helaas voorbij –
althans verwijzen daar niet naar – hoe
datzelfde al eerder in Zuid-Amerika
plaatsvond. Wel verwijzen zij net als
Pinxten naar de Navajo-indianen en
de manier waarop de filosoof John
Locke het landjepik sanctioneerde en
legitimeerde.
Worden we van deze boeken wijzer?
Is het lezen van deze boeken een must?
Brengen ze veel nieuws? Ik waag het,
voor zover het het soepel geschreven
boek van Pinxten betreft, te betwijfelen. Zijn boek valt te lezen als een oproep om humanistische idealen toe te
passen op vraagstukken van de huidige tijd, maar die idealen zijn op zich
niet nieuw. Daarentegen draagt het
boek van de drie auteurs inzichten aan
vanuit de visie van vrouwelijke denkers op maatschappelijk welzijn en
zorg. Ik denk dat hun boek over zorg-

ethiek belangrijk is omdat zij een ‘vergeten en geminachte’ stem laten horen
die te belangrijk is om niet gehoord te
worden. En wel omdat zoals Carol Gilligan het ooit formuleerde in haar boek
Een ander geluid (Bert Bakker, Amsterdam, 1985) ‘doordat we gedurende
eeuwen hebben geluisterd naar de
stem van mannen en volgzaam de ontwikkelingstheorieën die uit hun ervaringen voortkwamen voor waar hebben aangenomen, zijn we er pas recent
aan toegekomen om niet alleen aandacht te schenken aan de stilte van
vrouwen, maar vooral aan wat zij zeggen als zij spreken’.
Rik Pinxten, Humanisme in woelige
tijden, Antwerpen: Gompel&Svacina,
2021.
Dirk Holemans, Philsan Osman, Marie-Monique Franssen, Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme als inspiratiebron, Antwerpen: EPO, 2021.

WERELDEN DIE OPENGAAN
Joop Berding houdt zich inmiddels al zo’n twintig jaar bezig met
leven en werk van Hannah
Arendt. Hij schreef al eerder
over haar, maar heeft nu een
enorme krachttoer verricht door
haar hele werk te (her)lezen en
daar een boeiend boek over te
schrijven.
Tekst: Rogier van der Wal
Berding ging in oktober 2017 na een
lange onderwijscarrière met pensioen
en is daarna als auteur alleen maar actiever geworden. Zijn recente boek De
werelden van Hannah Arendt biedt
daar een fraaie illustratie van. In
twaalf hoofdstukken komen de belangrijkste werken van Arendt aan de orde.
Na een inleidend hoofdstuk met een
beknopte biografie van Arendt plaatst

Berding de werken in hun tijd en context en vat hij ze op hoofdlijnen samen.
Ook besteedt Berding aan het eind van
ieder hoofdstuk aandacht aan wat hij
de ‘lange lijnen’ noemt, thema’s die als
rode draden door het oeuvre van
Arendt lopen en waar ze steeds weer
bij terugkeert.
Een grondig overzicht
Om die lange lijnen te traceren is hij
grondig te werk gegaan. Zo heeft hij
zich door Arendts proefschrift over het
liefdesbegrip bij Augustinus uit 1928
heen geworsteld, wat hem niet meeviel, zo geeft hij toe in het nawoord.
Ook de complexe biografie die Arendt
schreef over de Duitse Rahel Varnhagen (eveneens nog niet vertaald) krijgt
een eigen hoofdstuk. Arendts promotor Karl Jaspers vond haar visie op Rahel liefdeloos, maar stelde dat het boek

eigenlijk meer over Hannah Arendt
zelf en haar Joods-zijn ging.

Een pareltje is het korte, samen met
Hanke Drop geschreven hoofdstuk
over het zeer persoonlijke essay ‘Wij
vluchtelingen’ dat Arendt in 1943 publiceerde. Ze had het, voor het steeds
verder oprukkende nazisme naar
Amerika gevlucht, daar als stateloos
burger niet gemakkelijk, maar het essay is heel direct en appellerend geschreven en laat aan duidelijkheid
niets te wensen over. Het begint (in
stijl) als volgt: ‘Allereerst stellen wij
het niet op prijs om “vluchtelingen” genoemd te worden. Wij noemen elkaar
“nieuwkomers” of “immigranten”.’ De
ironie waarmee Arendt dit essay
kruidde werkt zeer krachtig.
Met diezelfde ironie spande Arendt
haar boog later wat te strak in het boek
dat destijds enorm veel stof deed opwaaien: haar verslag van het geruchtmakende Eichmannproces dat in 1961
in Jeruzalem werd gehouden, waarbij
de in Argentinië opgespoorde nazi Rudolf Eichmann terechtstond. Zelden is

een term uit een ondertitel (‘de banaliteit van het kwaad’) zo in de handen
van een auteur ontploft. Het kostte
Arendt meerdere dierbare vriendschappen en ze kreeg een stortvloed
van kritiek over zich heen. Overigens
blijft de term voortleven en geregeld
opduiken, ook in creatieve varianten.

Zie mijn bespreking van het boek Radicaal anders van Robbert Bodegraven, elders in dit nummer, waar het
gaat over Ece Temelkuran en ‘het
kwaad van de banaliteit’.
Berding biedt een grondig overzicht
van vrijwel het gehele oeuvre van

Arendt, waarbij hij elk hoofdwerk op
drie niveaus bespreekt: context en ontstaan; inhoud; en de lange lijnen die
vaker terugkomen in haar werk. Je
kunt merken dat de auteur al meerdere
decennia studie maakt van het werk
van Arendt. Het boek ademt een grote
vertrouwdheid met haar werk.
Arendt voor nu
De werelden van Hannah Arendt is
meer dan alleen een leeswijzer voor
wie wegwijs wil worden in het werk
van Arendt. Berding laat zien dat haar
ideeën ook voor de maatschappij van
nu relevant zijn. Tegen het eind van
haar leven sprak Arendt zich uit over
de crises die zich in de Amerikaanse
politiek van de jaren zeventig voordeden, zoals de leugens van Nixon en
Watergate en de Vietnamoorlog. Berding trekt deze lijn door naar het heden, met Trump als ‘hogepriester van
de leugen’ die voor Nixon niet onderdoet. Hij laat mooi doorklinken dat hij

Arendt bijvoorbeeld ook graag had willen horen over de bestorming van het
Capitool begin dit jaar.
In een kort afsluitend hoofdstuk gaat
Berding dieper in op de betekenis van
Arendt voor de wereld van vandaag, en
hij doet dat aan de hand van haar leraarschap. Arendt huldigde een vrij
traditioneel, conservatief beeld van de
leraar, dat zich laat karakteriseren als
‘geven’. Als docente schonk Arendt
haar studenten haar kennis en eruditie
en de ruimte om zich een eigen oordeel
te vormen. Naast denken en willen was
oordelen volgens Arendt immers een

van de meest fundamentele activiteiten van de menselijke geest.
Dit boek vormt een monument voor
een zeer eigenzinnig denker, die een
divers maar nog altijd aansprekend
oeuvre naliet. Daarin is nog voldoende
te ontdekken – zo verscheen enkele jaren geleden postuum nog een teruggevonden essay van Arendt over ‘de vrijheid om vrij te zijn’ – en het boek van
Berding is daarbij een welkome gids.
Joop Berding, De werelden van Hannah Arendt. Lange lijnen in leven en
werk. Soest: Boekscout, 2021.

Advertentie

Masterclass Hannah Arendt. Denken buiten de orde

In haar laatste grote meesterwerk, de trilogie Het leven van
de geest, pleit Hannah Arendt (1906-1975) voor een andere
visie op de mens. We zijn geen individuen, maar leven in pluraliteit, en we zijn niet alleen maar Homo economicus, maar
we denken na over de zin van het leven en van de wereld. Al
denkend willen we die wereld vernieuwen en oordelen we
over haar.

In 2021 verschenen de drie delen van Het leven van de geest
in één boek bij Uitgeverij Ten Have. Hoog tijd om deze filosofische klassieker in te duiken! In de zesdelige Masterclass
Hannah Arendt. Denken buiten de orde leiden Laurens ten
Kate en vertaler en filosoof Dirk De Schutter je door deze
schitterende tekst heen.
Meld je aan

COLUMN RENÉ TEN BOS DUNS SCOTUS
“Individuum est verissime ens et
unum … quod est maxima substantia …”

Dit is een citaat van de middeleeuwse
filosoof Johannes Duns Scotus (12661308). Als je het citaat omzet in het
Nederlands, dan krijg je dit: “(Een) individu is op de waarachtigste wijze een
zijnde en een eenheid (…) omdat het in
de grootste mate substantie is.”
Ik kwam het citaat tegen op p. 134 van
Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen Ontologie van de Duitse filosoof
Hans Blumenberg (1920-1996). Dit
boek, dat pas in 2020 postuum werd
uitgegeven, is een gecorrigeerde versie
van een dissertatie die de grote Duitse
denker in 1947 voorlegde. Scotus is
voor Blumenberg een absolute sleutelfiguur in de geschiedenis van de filosofie. Ik wist dat al wel uit ander werk
van Blumenberg, maar hier, reeds in
zijn dissertatie, wordt bijzonder duidelijk waarom.

Wat is het probleem? Middeleeuwse filosofen hebben altijd problemen gehad om de antieke wijsbegeerte en het
christelijke gedachtengoed met elkaar
te verbinden. Nergens wordt dat zo
duidelijk als bij het zogenoemde individuatieprobleem. Voor Plato was het
algemene en niet het particuliere of
singuliere het werkelijke. De abstracte
ideeën hebben bij hem meer realiteit
dan al het andere. Hoewel Aristoteles
zeker morrelde aan die zonderlinge
voorkeur voor het abstracte, bleef hij
toch ook vasthouden aan het idee van
het wezen (ousia) of de vorm (morphe). Het individuele wordt bij hem
nog steeds begrepen vanuit het idee
van de vorm en niet als iets op zichzelf
staand.
Waarom was dit een probleem voor de
middeleeuwers? Ze konden die
Griekse neiging tot abstractie of hun

hardnekkig volgehouden “rationalistische vooroordeel ten gunste van de
vorm” (p. 119) niet goed verenigen met
het Christelijke idee van een God, die
alles wat hij geschapen had ook doorgrondde en kende. Natuurlijk, vaak
werd geprobeerd de Onbewogen Beweger van Aristoteles te zien als God,
maar het vervelende was dat deze aristotelische ‘god’ de wereld alleen maar
begreep vanuit zijn eigen pure actualiteit en dus vanuit zijn eigen pure vorm.
Blumenberg merkt op dat de oerstof,
die zuivere potentie die aan alles ten
grondslag ligt, zelf totaal niet begrepen
of besproken werd, alsof ze in haar
“mythische oorspronkelijkheid” (p.
118) wel ondoorgrondelijk moest blijven. De metafysica van Aristoteles
heeft derhalve de platonische voorkeur
voor het algemene en het abstracte nog
steeds niet overwonnen.

Dat was ronduit pijnlijk, want de christelijke mens begrijpt zichzelf sinds Augustinus niet vanuit het algemene,
maar juist vanuit het singuliere. Het
eigen heil, waar het de mens om gaat,
opent niet alleen een radicaal nieuw
soort zelfbegrip, maar in samenhang
hiermee ook een even radicaal nieuw
soort zijnsbegip. Als de metafysica van
het algemene plaatsmaakt voor een
metafysica van de “innerlijke ervaring”, dan zou dit moeten betekenen
dat het individuele niet langer afgeleid
wordt van het hogere en van het abstracte. Blumenberg stelt dat dit een
“volledige omkering van het gezichtspunt” betekent: “De vraag is niet langer hoe uit het algemene het concrete
enkelvoudige afgeleid wordt, maar
veeleer omgekeerd, met welk recht het
enkelvoudige nog begrepen kan worden vanuit het algemene” (p. 123). De
concrete existentie krijgt daardoor een
hogere ontologische status dan het algemene, het abstracte of het ideële. In

eenvoudigere taal: de concrete existentie is ‘echter’ dan de abstracte idee.
Omdat in de middeleeuwen Aristoteles
welhaast een onaantastbaar gezag had,
durfde men deze omkering van het
blikveld – ooit nog eens aangeduid als
een ‘omkering van Plato’ – niet te voltrekken. De ‘god’ van Aristoteles blijft
als Onbewogen Beweger op de actualiteit betrokken, waar de christelijke en
scheppende God zich richt op de existentie. Duns Scotus is de eerste die
hier, aldus Blumenberg, pas echt een
harde conclusie uit durft te trekken:
het individuele en het concrete worden
vanaf hem voor het eerst in de geschiedenis van het denken het reële en het
wezenlijke. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Scotus’ inzichten meteen alom
geaccepteerd werden, maar een eerste
stap naar een modern zijnsverstaan
was gezet.

IS DE TIJD MOREEL KWETSBAAR?
Jan Keij gebruikte de coronatijd
om het boek Tijd als kwetsbaarheid te schrijven, waarin de filosofie van de Litouws-Franse filosoof Levinas centraal staat. Dit
goed geschreven boek biedt een
fascinerende instap in de filosofie van Levinas en de filosofie van
de tijd. De claim dat de tijd moreel kwetsbaar is kun je echter
met een korreltje zout nemen.
Tekst: Arthur Veenstra
Levinas als ethisch ankerpunt
voor de mens?
Jan Keij gaf voor de coronapandemie
veel les, maar gebruikte de coronalacune om zich te bezinnen en een boek
te schrijven over de filosofie van Levinas: Tijd als kwetsbaarheid.

‘Tijd als kwetsbaarheid’ lijkt een contradictio in terminis. De tijd lijkt iets
onpersoonlijks dat onverstoorbaar
voortschrijdt. Hoezo kwetsbaar? Jan
Keij spreekt hier echter niet over de
tijd van de objectieve wereld, maar de
tijd zoals we die beleven. Keij probeert
uit te leggen dat die beleefde tijd een
ethisch principe bevat dat richting kan
geven aan ons handelen.
Levinas was een existentiële filosoof in
de traditie van Heidegger, de Beauvoir, Sartre en Husserl (in zijn latere
werk). Die existentiële filosofen analyseerden de structuur van ons bestaan
– de ‘existentie’ – om daaruit af te leiden of die structuur kon dienen als ankerpunt voor het handelen van de
mens. De eerste decennia van de 20ste
eeuw waren doortrokken van een onbestendig gevoel. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918), de griepepidemie

(1918), de beurskrach (1929) en de
Grote Depressie hadden opeenvolgende maatschappelijke schokgolven
veroorzaakt. Verder leek ook de bijzondere plek van de mens in de wereld
in het gedrang te komen als gevolg van
de evolutietheorie. De existentiële filosofen zagen dat alles als een gevaar.
Als we niet weten wat werkelijk betekenisvol is voor de mens, dan ontstaat
een gevaarlijke betekenisleegte. Ze
hadden geen ongelijk. De nazi’s maakten bewust gebruik van die betekenisleegte door de ‘natie’ te verheffen tot
het hogere betekenisgevende doel. Dat
is namelijk de centrale existentiële
claim van het fascisme: jouw betekenis
als individu bestaat eruit om deel te
zijn van een grootse ‘natie’ en een uitverkoren ‘volk’.
De existentiële filosofen analyseerden
onze bestaansstructuur en probeerden

daarin het nieuwe referentiepunt te
vinden voor de mens. Helaas bleek die
abstracte bestaansstructuur weinig of
geen ethische handvaten te bieden.
Het onderscheidende aan Levinas is
dat hij die existentieel-ethische dimensie wel heeft proberen uit te werken. Slaagt de filosofie van Levinas er
inderdaad in – zoals Keij suggereert –
om de mens een ankerpunt te bieden
in roerige tijden?
Wij zijn gemaakt van tijd
Keij citeert Thomas Mann om de discussie van de tijd openen: ‘wat is de
tijd? Een geheim – irreëel en almachtig.’ Hij beschrijft die tijd vervolgens
stap voor stap en concludeert dat ‘tijd
de substantie is waar wij van zijn gemaakt’. Wat betekent dat precies?
Om te beginnen benadrukt Keij dat de
mens leeft in het heden. We kunnen
ons weliswaar het verleden herinneren
en dromen over de toekomst, maar we
hebben alleen directe toegang tot het

steeds voortschrijdende nu. Dat heden
is dynamisch, het ontstaat steeds opnieuw en vergaat steeds weer. Wij zijn
dus continue een nieuwe creatie en
continue een vergaan. Die fundamentele structuur van ons bestaan is een
zogenaamde existentiële structuur. De
tijdsstructuur van onze ervaringen is

namelijk ‘absoluut’, ‘pre-verbaal’,
‘niet-theoretisch’ etc. Los van in welke
cultuur je bent opgegroeid, los van
welke woorden je gebruikt om de wereld te beschrijven, of je dit nu wilt of
niet, de ervaringsstructuur van ieder
mens bestaat uit die tijdsstructuur:
een heden dat continue ontstaat en
continu vergaat.
Maar wat is daar nu bijzonder aan?
Ditzelfde geldt toch ook voor alle materie? De microschakelaars van een
computer ondergaan de tijd, ze bevinden zich in de tijd, maar hoe ingewikkeld een computer ook mag zijn, die
microschakelaars zullen nooit de tijd
ervaren. Keij legt aan de hand van
Sartre uit dat bewustzijn of ervaring
bestaat uit een aanwezigheid bij alle
verschijnselen. Materie, of het nu een
computer of onze fysieke hersenen betreft, valt altijd met zichzelf samen.
Materie kan dus geen ervaring van iets
hebben. Dit geldt daarmee ook voor de
tijd. Een hersencel is continu in een

bepaalde staat waarmee die volledig
samenvalt; een neuron heeft geen ervaring van zijn verandering. Dat is het
fundamentele verschil tussen materie
en onze ervaringsstructuur. De materie van een computer of van hersenen
valt continu met zichzelf samen, kan
geen ervaring hebben van iets, en dus
ook niet van de tijd. De ervaringsstructuur van de mens bestaat juist uit de
ervaring van verandering, onze ervaring bestaat essentieel uit tijd. Of, zoals Keij het zegt: ‘wij zijn van tijd gemaakt.’
Keij bekijkt de tijd vanuit allerlei perspectieven. Dit levert tal van prachtige
inzichten op. Daarbij strooit hij met tot
de verbeelding sprekende citaten uit
de wereldliteratuur. Dat alles maakt
het lezen over de ‘almachtige’ tijd een
zeer tot de verbeelding sprekende ervaring.

Tijd als moreel principe?
Geleidelijk werkt Keij toe naar de centrale vraag van Levinas’ filosofie: ‘heel
zijn onderzoek draait om de vraag of
en hoe een mens [ethisch] verantwoordelijk kan zijn.’ Keij legt uit dat Levinas die verantwoordelijkheid verankert in de structuur van de tijd. Het is
de vraag of die cruciale stap haalbaar
is.

Levinas suggereert dat de mens ‘ten
diepste ethisch raakbaar is’. De morele
geraaktheid die wij ervaren – als we
bijvoorbeeld een ander mens zien lijden – zou iets fundamenteels zijn. Net
als de structuur van de tijd zou dit ‘morele appèl’ iets ‘absoluuts’ zijn dat is ingebakken in de structuur van de tijd
zelf. Net zoals we niet kunnen kiezen
om de tijd niet te ervaren, zo kunnen

we ook niet kiezen om niet moreel geraakt te worden. Keij claimt dus dat de
morele geraaktheid net als de tijd een
existentiële structuur is.
Om dit cruciale punt hard te maken,
gaat Keij in discussie met Nietzsche.
Dat is terecht. Nietzsche hamerde erop
dat onze moraliteit het resultaat is van
(veelal dubieuze) sociaal-culturele
constructen – en daarmee niet iets absoluuts. Om Levinas gelijk te geven
moet Keij laten zien dat Nietzsche ernaast zit. Hiertoe haalt Keij een fragment aan uit de notitieboeken van
Nietzsche. Nietzsche zegt daarin dat de
egoïsten, degenen die echt alleen aan
zichzelf denken, een uitzondering zijn.
Keij springt vervolgens naar de conclusie dat je wel in theorie het egoïsme
kan poneren, maar dat zelfs Nietzsche
accepteert dat dit in de praktijk onmogelijk is: morele geraaktheid is onontkoombaar. Dat is veel te kort door de
bocht. Nietzsche zegt in dat citaat helemaal niet dat morele raakbaarheid

iets absoluuts en onvermijdelijks is –
alleen dat er weinig echte egoïsten zijn.
Als je het citaat in de brede context
plaatst van Nietzsches filosofie wordt
duidelijk hoe je het wellicht beter kunt
begrijpen.

Egoïsme was namelijk een doorlopend
thema in Nietzsches werken. In De genealogie van de moraal schrijft Nietzsche bijvoorbeeld dat het egoïsme een
essentieel kenmerk is van nobele zielen en dat de negatieve connotaties van
egoïsme pas zijn ontstaan met de introductie van het christendom. Volgens Nietzsche is er – juist door de
onze moderne cultuur – een overschot

aan medelijden voelende ‘deugdmensen’, ‘het meest verschrikkelijke menstype dat er is’, en een tekort aan egoïsten. Het citaat dat Keij aanhaalt past
prima binnen dat doorlopende thema:
er zijn inderdaad weinig egoïsten, te
weinig! Maar ook los van wat Nietzsche precies bedoelde, moet Keij meer
doen om te laten zien dat het morele
appèl een existentiële structuur is.
Dat is niet gemakkelijk. In navolging
van de kritiek van Nietzsche wordt nu
breed erkend dat onze morele intuïties
cultuurrelatief zijn. De filosoof Susan
Neiman beschrijft in haar boek Moral
Clarity dat niet alleen onze ‘morele
overtuigingen’ door de eeuwen zijn
veranderd (die ‘morele overtuigingen’
bestaan inderdaad uit theoretische,
conceptuele ethische ideeën). Neiman
benadrukt juist dat ook onze ‘morele
sensibiliteit’ veranderlijk en cultuurafhankelijk is. In de 17de eeuw werden de
martelingen en executies op het stadsplein veelal werd gezien als een vorm

van vermaak terwijl nu onze maag ervan zou omdraaien. Neiman: ‘This is a
change … of moral sensibility; it’s
deep, and it’s visceral, and it’s not
three hundred years old.’ Botsingen
met andere culturen zijn vaak directe
confrontaties met andere morele sensibiliteiten. De Spaanse conquistador
Cortes verafschuwde de massale ceremoniële offers van mensen door de Azteken – die overigens geobsedeerd waren door de tijd en juist daarom mensen offerden. Cortes probeerde meerdere keren die slachtoffers te bevrijden, maar tot zijn stomme verbazing
waren die mensen vaak beledigd en
eisten alsnog te worden geofferd. Als
onze morele sensibiliteit in die mate
relatief is aan een bepaald tijdsperk of
cultuur, dan is het geen existentiële
structuur – het is niet absoluut, pretheoretisch, etc.

Een beroep doen op onze huidige morele intuïties, of een (discutabele) verwijzing naar Nietzsche, volstaat niet
om te laten zien dat het morele appèl
even onontkoombaar is als de tijd zelf.
Het lijkt er helaas op dat ook Keij/Levinas ons (nog) geen fundamenteel ankerpunt kan bieden voor ons handelen.

Om dat cruciale punt van Levinas’ filosofie overtuigend uit te leggen is meer
onderbouwend werk noodzakelijk.

Jan Keij, Tijd als kwetsbaarheid. In de
filosofie van Levinas, Amsterdam:
Boom, 2021.

Conclusie
Tijd als kwetsbaarheid is een erg interessante introductie in het denken van
Levinas en de filosofie van de tijd. Met
zijn heldere uitleg van de tijd en de vele
literaire citaten lukt het Keij om een
abstract onderwerp zeer tot de verbeelding te laten spreken. Het boek
lijkt niet te slagen in de grote ambitie
die Levinas voor ogen had, maar dat is
wellicht vooral een zwakke schakel in
het denken van Levinas zelf.

DE FILOSOOF, DE HOND EN DE BRUILOFT
Omstreeks 300 v. Chr. houdt de
rijke generaal Lysimachus een
diner. Onder de aanwezigen bevindt zich ook de cynische filosofe Hipparchia. Wanneer de sofist Theodoros van haar dreigt te
verliezen in een discussie, merkt
hij vilein op dat zij haar vrouwelijke plichten verwaarloost. Hipparchia dient hem van repliek en
zegt: “Dat klopt Theodoros, maar
vind je het echt zo kwalijk dat ik
mijn tijd aan mijn onderwijs heb
besteed in plaats van het te verspillen bij het weefgetouw?”
Deze anekdote uit Diogenes
Laërtius’ Leven en leer van beroemde filosofen toont Hipparchia als een eigenzinnige denker. Toch is er over haar weinig
geschreven. Zonde, vond striptekenaar Barbara Stok. Stok deed
vijf jaar lang onderzoek naar

Hipparchia om een geloofwaardig verhaal neer te zetten. Het resultaat is de graphic novel De filosoof, de hond en de bruiloft,
waarin zij het verhaal van Hipparchia hervertelt en de lezer
laat kennismaken met de cynische filosofie.
Tekst: Emma Trijsburg
Zwerfhonden en boekrollen
Hipparchia wordt geboren in de
Griekse stadstaat Maroneia rond 350 v
Chr. Ze komt uit een rijke familie en
groeit op in een tijd waarin een vrouw
wordt geacht te trouwen, kinderen te
baren en vooral geen lastige vragen te
stellen. Terwijl haar familie op zoek is
naar een huwelijkskandidaat, is er
voor Hipparchia slechts één grote
liefde: de filosofie. ‘s Nachts leest ze
stiekem de filosofische boekrollen van

haar broer en overdag filosofeert ze tegen een groep zwerfhonden. Een geslaagde grap, want cynicus betekent
letterlijk ‘hij die honds leeft’. Aan Hipparchia’s rustige leven komt een einde

als ze naar Athene reist om een huwelijkskandidaat te ontmoeten.
Crates en de cynici
Hier woont de cynicus Crates die leeft
volgens de natuur. In de praktijk houdt
dat in dat Crates lompen draagt, simpel eet en scheten laat wanneer hij wil.
Immers, luxe en sociale status leiden
tot onrust en daar houden cynici niet
van. Rijkaards zijn constant bang dat
ze hun rijkdom verliezen en ook een
goede naam kan je besmeuren. Door
hier afstand van te nemen ontdoet de
cynicus zich van angst en bereikt die
ataraxia, een staat van innerlijke rust.
Hipparchia is gelijk geboeid door de
dwarse Crates en woont stiekem zijn
lezingen bij. Maar wanneer haar huwelijk nadert staat Hipparchia voor een
dilemma. Geeft ze toe aan verwachtingen van haar familie of kiest ze haar eigen pad?

Cynisme voor de 21e eeuw
De filosoof, de hond en de bruiloft is
een speels boek dat de lezer op eenvoudige wijze laat kennismaken met het
cynisme. Het knappe is dat Stok moeilijk filosofisch jargon uit de weg gaat
en daardoor in staat is om de filosofie
begrijpelijk te maken. Een getekend
verhaal laat duidelijker zien wat een leven volgens het cynisme inhoudt dan
een droog theoretisch boekwerk. Daarnaast maken de vele grapjes het boek
luchtig. Deze luchtigheid doet gelukkig
niets af aan de filosofische overpeinzingen. In een maatschappij waarin
mensen kampen met burn-outs, stress
en andere mentale klachten kan het
cynisme een ander perspectief bieden.

Het enige puntje van kritiek is dat de
vraag waarom de cynicussen op zoek
zijn naar ataraxia onbeantwoord
blijft. Ook de Epicuristen en de Stoïcijnen houden zich bezig met het bereiken van innerlijke rust. Maar waarom
deze rust een belangrijk thema was tijdens Hipparchia’s leven wordt niet uitgelegd. Toch stoort dat weinig, De filosoof, de hond en de bruiloft is vooral
een prikkelend en grappig boek dat
Hipparchia de aandacht geeft die ze
verdient.
Barbara Stok, De filosoof, de hond en
de bruiloft. Amsterdam: Nijgh & Van
Ditmar, 2021.

MEER GENOEGEN MET MINDER
Henk Smeijsters werkte jarenlang als lector Vaktherapie en is
internationaal vermaard om zijn
bijdragen aan dit vakgebied.
Toen hij met pensioen ging
werkte hij acht jaar aan zijn boek
Doorlopen en stilstaan. Zoeken
naar het goede leven (ISVW Uitgevers, 2019). In dit boek onderzocht Smeijsters mogelijkheden
voor een goed leven en ontdekte
hij dat de sleutel lag in een juiste
balans tussen actie (doorlopen)
en contemplatie (stilstaan). Na
het schrijven van Doorlopen en
stilstaan raakte Smeijsters in de
ban van de klimaatcrisis en ongelijkheidsproblemen. In Grenzen
aan de vooruitgang. Op weg
naar een behoedzame levensstijl
koppelt Smeijsters daarom ook
deze problemen met zijn eerder
ontwikkelde theorie. Smeijsters

beargumenteert dat zijn eerder
ontwikkelde theorie van geestelijke zelfontplooiing de sleutel is
voor een noodzakelijke levensstijlverandering en een deugdenethiek. Volgens Smeijsters kan
dit ideaal tegengif vormen voor
het doorgeslagen consumentisme. Quintus Masius bezocht
Henk Smeijsters in Heerlen.
Interview: Quintus Masius
Je bent vooral bekend door je bijdragen aan de vaktherapie, maar
de laatste jaren draag je vooral
bij aan het cultuurfilosofische
debat. Nu is zo’n stap natuurlijk
niet geheel onlogisch, maar ik
ben wel geïnteresseerd welke filosofen van invloed zijn geweest
op je denken.

Als onderzoeker zat ik lange tijd aan de
kwantitatieve kant en was ook gecharmeerd van het logisch-positivisme. Later heb ik deze richting opgegeven voor
een meer ervaringsgerichte kwalitatieve benadering. Kort gezegd zet je bij
zo’n benadering iemands persoonlijke
ervaring en leefwereld centraal. Ondanks het subjectieve van de ervaring
stelt deze theorie dat die toch universeel herkend kan worden. Door hier
meer mee te werken kwam ik in aanraking met filosofen die de persoonlijke
ervaring centraal stellen zoals Aristoteles, Nietzsche, Heidegger en Sartre.
Is dit ook een andere manier van
kennis opdoen dan bijvoorbeeld
kennis uit gedragsobservatie of
hersenscans?
Ja, ik maak een onderscheid tussen
theoretische kennis en andere vormen
van kennis. De kennis die voortkomt

uit een ervaringsgerichte benadering
wordt niet bemiddeld via abstracties of
theorieën, maar op een andere manier.
Kunst werkt ook zo. Als je bijvoorbeeld
een symfonie van Beethoven hoort,
dan wordt je bewustzijn geprikkeld op
een niet-cognitief, niet-abstract niveau. Desondanks doe je waardevolle
kennis op die voor iedereen toegankelijk is. Je hebt als het ware een ‘kernzelf’ dat een onderscheid kan maken
tussen goed en slecht, mooi en lelijk et
cetera. Ook wanneer je dit niet onder
woorden kan brengen of theoretisch
onderlegd bent.
Toch bestaan er morele monsters en mensen met wansmaak.
Ik geloof dat ieder mens een voorkeur
heeft voor dit kernzelf. Om weer dat
voorbeeld van Beethoven aan te houden: wanneer je zo’n symfonie hoort,
ontdek je de meerwaarde hiervan. Helaas leven we nu in een tijd waarin
mensen zijn afgesneden van zulk contact. Mensen horen André Rieu en

denken dat dit echte klassieke muziek
is. Maar ik ben ervan overtuigd dat
wanneer je deze mensen écht in contact brengt met Beethoven, ze vanzelf
zullen ontdekken dat hier meer inzit.

Maar ik ken genoeg mensen die
ondanks Beethoven toch André
Rieu prefereren.
Ik denk dat een gebrek aan opvoeding
en tijd hierbij een rol speelt. Zo kwam
de vader van mijn vrouw bijvoorbeeld
uit een arbeidersmilieu, maar zong
haar vader de hele dag aria’s. Mijn
vrouw kwam zo automatisch in contact
met klassieke muziek en raakte geïnspireerd om dit te studeren. Natuurlijk
heeft niet iedereen het geluk om in
zo’n gezin grootgebracht te worden,
maar dan zou onderwijs hierin een rol
moeten spelen. Het vak schoolmuziek
gaat nu, bijvoorbeeld, over populaire
muziekvormen, maar bijna niet meer
over klassieke muziek. Ik vind het jammer dat klassieke muziek bijna geen
aandacht meer krijgt. Deze muziek
gaat ergens over: hoe wij in het leven
staan, wat is de toekomst van de muziek, de richting van onze beschaving,
et cetera. Nu ligt de focus te veel op
amusement. Ook neemt niemand
meer de tijd om zich te verdiepen in de

hogere kunsten. De ontwikkeling van
(sociale) media zie ik als schuldige;
wanneer je gefocust bent op zoveel
mogelijk liketjes dan blijft er weinig
tijd over om Der Zauberberg te lezen.
Kunnen we stellen dat het belang
van geestelijke zelfontwikkeling
een rode draad in je boek is?

Als consumeren niet gelukkig
maakt, waarom kiezen mensen
hier dan toch voor?

Min of meer. Het boek bekritiseert allereerst de ideeën dat economische
groei grenzeloos kan zijn, dat we de
baas zijn over de aarde en dat consumeren het hoogste levensdoel is. Daarbij stel ik dat als je de mens geïnteresseerd kan krijgen in geestelijke zelfontwikkeling deze vanzelf minder consumeert en behoedzamer met de aarde
omgaat. Geestelijke zelfontwikkeling
is beter voor het klimaat én voor het
geestelijk welbevinden. Consumerende mensen – met hun bucket-lijstjes, fast fashion, funshoppen – jagen
constant hun dopaminetoevoer achterna, maar worden niet gelukkiger.

Hier zit een systemische kant aan. De
huidige economische theorie houdt de
mensen continu voor dat ze individueel zijn en hun eigenbelang moeten
dienen. Ik vrees dat geestelijke zelfontwikkeling ook niet automatisch volgt
uit alternatieve vooruitgangsideologieën zoals het marxisme. Verbetering
van iemands materiële condities tot
een zeker niveau is een voorwaarde,
maar vervolgens moet er dan wél een
stap naar de geestelijke ontwikkeling
worden gemaakt.
Dus noch uit het neoliberalisme
noch uit het marxisme volgt zo’n

geestelijke zelfontwikkeling. Wat
moeten we dan wel doen?
Ik denk dat we op een substantiële manier de vraag moeten stellen wat nu
een goed leven is. Waar het neoliberalisme deze vraag procedureel beantwoordt – we laten iedereen vrij om dit
zelf in te vullen – stel ik voor om na te
denken wat een goed leven is, wat je
ervoor nodig hebt, en wie dat verdient.
Vervolgens moeten we de maatschappij zo inrichten dat deze omstandigheden zoveel mogelijk mensen toekomen.
Hoe kun je welgestelde mensen
overtuigen om hierin mee te
gaan?
Belastingontwijking zal je altijd hebben, maar de overheid heeft wel de

middelen om daar iets aan te doen en
om beleid op te stellen. Wij als burgers
zijn er om elkaar aan het denken te zetten en te inspireren. Dat is ook voor
mij de reden om dit op te schrijven. Ik
ben in goed gezelschap want denkers
als Aristoteles en Keynes en zelfs
Adam Smith hebben gelijksoortige gedachten. Daarbij denk ik dat we halve
dagen moeten gaan werken. Met
nieuwe technologie gooien we de productie omhoog, maar we blijven wel
dezelfde lange dagen werken waardoor
we te veel geld verdienen en dit aan
consumptie en amusement besteden.
Grenzen aan de vooruitgang
koppelt consumeren aan milieuvervuiling, toch zijn consumenten ongeveer 10 procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot.
Kunnen we ons niet beter op het
bedrijfsleven richten?
Je moet beide dingen doen, maar eigenlijk is het een onjuiste tegenstelling. Bedrijven produceren immers ten

behoeve van de consumptie. Je moet
met regelgeving bedrijven beïnvloeden, maar het consumentenaandeel
daarin is wel degelijk belangrijk. Daarbij lopen de berekeningen nogal uiteen, maar zelfs al zou het 10 procent
bedragen dan maakt dit wel degelijk
een verschil in CO2-uitstoot. Verder
vind ik de manier waarop geconsumeerd wordt typerend is voor een
zieke maatschappij. Zo’n maatschappij
moeten we sowieso niet willen, afgezien van hoeveel procent dat bijdraagt
aan de klimaatcrisis.

Het boek valt het ‘ecomodernisme’ of het ‘neomodernisme’
aan. Deze stroming stelt, kort gezegd, dat fundamentele veranderingen niet noodzakelijk zijn om
een klimaatcrisis te bezweren
maar technologische vernieuwingen, populatieafname of veranderende
voedingspatronen
deze veranderingen aanwakkeren. Wat is je voornaamste kritiek hierop?
Mijn voornaamste kritiek is dat, volgens de neomodernisten, het huidige

neoliberale kapitalistische systeem
met zijn grenzeloze economische groei
niet hoeft te veranderen en een levensstijlverandering ook niet nodig is. Zo is
één van hun heilige huisjes de
Kuznets-curve die laat zien dat, ten behoeve van economische groei, de milieuvervuiling eerst toeneemt, maar na
verloop van tijd genoeg geld verdiend
is om de technologie te ontwikkelen
die vervolgens alle rotzooi opruimt.
Dat staat diametraal tegenover mijn
denken. Dat deze curve overal en altijd
zou gelden is niet alleen door Kuznets
zelf, maar later ook door Piketty weerlegd. Zo houdt de Kuznets-curve geen
rekening met kantelpunten zoals een
kritiek smeltpunt voor ijskappen.
Wanneer deze optreden ontstaat onherstelbare schade. Daar komt bij dat
de technologische oplossingen om bijvoorbeeld het zonlicht tegen te houden
nieuwe, onvoorspelbare risico’s met
zich meebrengen. En zo kan ik nog wel
even doorgaan.

Maar uw kritiek gaat verder dan
een verschil van opvattingen.
Dat klopt. Ik heb ook moeite met hun
data-presentatie. De data die ze presenteren kloppen vaak wel, maar zijn
nogal selectief en zeggen mij niet veel.
Zo stelt het neomodernisme bijvoorbeeld dat het wel meevalt met de wereldpopulatie omdat alle wereldburgers naast elkaar passen in de zuidelijke provincies. Dat mag misschien
wel kloppen, maar dit soort feitjes
draagt weinig bij aan het debat. Ook

ontbreekt het hen aan de nodige zelfkritiek en vind ik ze nogal onbeschoft
naar hun critici. Deze worden op een
provocerende wijze naar beneden gehaald; zo krijgt Piketty bijvoorbeeld
het verwijt dat hij net zo weinig verstand van economie te hebben als Jezus.
Laten we een concreet voorbeeld
rondom het milieubeleid bespreken. De neomodernisten wijzen
op het succesverhaal van de her-

stelde ozonlaag. Waar jaren terug dit gat groter werd, hebben
beleid en technologie ervoor gezorgd dat de uitstoot van cfk’s teruggebracht werd en de ozonlaag
herstelde. Dit voorbeeld wordt
door de neomodernisten aangevoerd als bewijs dat het met technologie ook zal lukken om de
CO2-uitstoot te verminderen.
Dit is een onverantwoorde gevolgtrekking. Het terugdringen van cfk’s was
meer behapbaar dan de CO2-uitstoot.
Cfk’s werden geproduceerd in een
handvol fabrieken en waren aanwezig
in een paar producten, vooral spuitbussen en ijskasten. De CO2-uitstoot
wordt door bijna ieder wezen en productietechniek voortgebracht en is van
een veel grotere orde. Ook geven eerdere succesverhalen geen garantie
voor de toekomst. We hebben geluk
gehad dat in de ozonlaag nog geen
kantelpunt opgetreden was en we op
tijd maatregelen konden nemen. Stel
je voor dat we minder geluk hebben en

we de benodigde kennis niet op tijd
hebben kunnen ontsleutelen. Dan zijn
alle ijskappen al gesmolten.
In Grenzen aan de vooruitgang
pleit je voor een hersteleconomie
en de deugd van de matigheid.
Waarom zo’n oplossing?
Zoals ik heb aangegeven heb ik mijn
twijfels over de hypothese dat we elk
probleem technologisch op kunnen
lossen. Ik denk dat we er niet aan ontkomen onze levensstijl te veranderen.
Daartoe behoort minder produceren
en consumeren, producten herstellen
in plaats van afdanken en zoals meer
tijd vrijmaken voor geestelijke zelfontwikkeling. Ik hecht grote waarde aan
de klassieke deugd van de matigheid
zoals die door Aristoteles ontwikkeld
is. In mijn denken ontwikkel ik dit verder. Dus niet alleen geestelijke zelfontwikkeling, maar ook een op onze samenleving afgestemde deugdethiek
staat centraal in mijn boek.

Voor wat voor publiek is Grenzen
aan de vooruitgang geschreven?
Ik schrijf mijn boek voor twee groepen
mensen. Ten eerste de mensen die
voor een behoedzame samenleving
staan en in mijn boek bevestiging vinden. Ik wil deze mensen van meer argumenten voorzien en een hart onder
de riem steken. Daarnaast schrijf ik dit
boek voor mensen die er anders tegenaan kijken. Ik wil deze mensen meenemen naar een andere manier van kijken. De vaste columns die ik schrijf in
De Limburger worden ook door verschillende mensen gelezen. Ik probeer
daarom altijd zo genuanceerd mogelijk
te schrijven. Ik onderstreep bijvoorbeeld dat vooruitgang ons veel heeft
gebracht, maar wil ook de vraag opwerpen of we niet tegen grenzen oplopen.
Henk Smeijsters, Grenzen aan de
vooruitgang. Op weg naar een behoedzame levensstijl. Leusden: ISVW
Uitgevers, 2021.
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