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Hooggeleerde commentatoren noemen het ook wel het an-
nus mirabilis, het jaar 1922. Onder andere James Joyce, Vir-
ginia Woolf, Ludwig Wittgenstein, Rainer Maria Rilke en 
T.S. Eliot publiceerden werken die de loop van de geschreven 
geschiedenis veranderden. Met name over T.S. Eliot, mis-
schien wel de meest filosofisch geschoolde dichter, ver-
scheen dit jaar een ontzagwekkende hoeveelheid schrijfsels. 
We lopen de oogst likkebaardend langs. 
 
Het interbellum zag ook de opkomst van de fenomenologie 
(een woord dat overigens niet te typen is zonder mis te 
slaan), waarover Corijn van Mazijk een goed leesbare inlei-
ding schreef, en de wordingsjaren van Hannah Arendt, over 
wie Hans Achterhuis een mooi boek heeft geschreven. We 
bespreken beide boeken lovend. 
 
Meer bijdetijds zijn de filosofisch-maatschappelijke be-
schouwing van André Nusselder, een filosofisch voetbal-
kletsboek van Peter Henk Steenhuis en René ten Bos, en een 

boek over kunst en pornografie van Petra Van Brabandt en 
Hans Maes. Inderdaad, filosofen houden zich doorgaans best 
aardig aan de tractatusmantra dat we onze klep mogen hou-
den, maar we schrijven over van alles en nog wat meer! 
 
Miljaar, een volgende bespreking heet zelfs ‘Filosofische 
waarzeggerij’. Laat Ludwig het maar niet horen. 
 
Tot slot kun je je laven aan belangrijke nieuwe filosofieverta-
lingen en een perfect kerstboek over Reves De Avonden, een 
mirakel van een boek dat dit jaar precies 75 jaar bestaat. 
 
Leve Reve, 
 
Florian Jacobs 
(hoofdredacteur iFilosofie) 

  

REDACTIONEEL 
1922 
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Het lijkt wel T.S. Eliot-jaar. In de 
voorzomer verscheen het tweede 
deel van de biografie van Robert 
Crawford, Eliot After The Waste 
Land, dat samen met het eerste 
deel, Young Eliot (2016), nu al 
geldt als de standaardbiografie 
van de grote filosofische dichter. 
Andere appetijtelijke boeken 
staan dit najaar op stapel. Toe-
vallig is alle heisa rondom Eliot 
niet: precies honderd jaar gele-
den verscheen zijn baanbre-
kende gedicht The Waste Land. 
 
Tekst: Florian Jacobs  
 
De filosofische dichter  
Eliot studeerde filosofie aan Harvard, 
de Sorbonne en de Universiteit van 
Oxford; hij gold als een briljant stu-
dent. Evenwel koos Eliot niet voor een 

leven als academisch filosoof. Zijn 
proefschrift (over de Britse filosoof  
F.H. Bradley) zou wel zijn meest om-
vangrijke werk blijven. Crawford is de 
eerste biograaf die toegang kreeg tot 

alle brieven van Eliot, en het resultaat 
van zijn speurwerk is even omvangrijk 
als smulwaardig, even eerlijk als volle-
dig. Crawford geeft je heel Eliots leven 
mee, in alle warboel waarin dat ge-
stalte kreeg. Alcoholmisbruik, een im-
mens intellect en taalgevoel, liefdes-
problemen en -vreugde, oorlogshom-
meles, uitgeven in het hart van Lon-
den, welhaast tussendoor de diepste 
poëzie: Eliot After The Waste Land 
leest – mede dankzij de vlotte schrijf-
stijl van Crawford, zelf ook een gevierd 
dichter – als een klassieke roman. En 
het meesterlijke boek is nog een 
koopje ook: leve de vrije val van het 
pond. 
 
Meer prestaties  
Er staan Eliot-liefhebbers dit jaar zelfs 

EEN EEUW T.S. ELIOT 
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nog twee vermoedelijk onmisbare 
boeken te wachten: eentje van Lyndall 

Gordon over de 1131 brieven van Eliot 
aan Emily Hale, die pas in 2020 wer-
den onthuld door de bibliotheek van 
de Universiteit van Princeton, en een 
volledige ontstaansgeschiedenis van 
The Waste Land, geschreven door 
Matthew Hollis. Een mooi overzichts-
artikel over alle recente publicaties 
omtrent T.S. Eliot in het Engels stond 
even geleden in The New Yorker.  
 
Daarenboven vierde Ralph Fiennes de 
afgelopen jaren succes in de Engelse 
theaters met zijn voordracht van Four 
Quartets; zijn optreden verscheen dit 
jaar als film. In Nederland wist een an-
dere grote vertolker een mijlpaal te be-
reiken: met zijn vertaling van Four 
Quartets, Vier kwartetten, heeft verta-
ler Paul Claes alle bekendste gedichten 

van Eliot vertaald naar heerlijk rit-
misch Nederlands. Een prestatie van 
formaat. 
 
Nederlandse nuance  
Een andere Nederlandse toevoeging 
aan de omvangrijke Eliot-bibliotheek 
werd geleverd door Rob Hartmans, die 
bekendstaat als goed geïnformeerde 
en prettig schrijvende journalist. Van 
hem verscheen T.S. Eliot. De vele ge-
zichten van een conservatieve moder-
nist. In dit boek schetst Hartmans in 
acht hoofdstukken Eliots leven en 
werk. Dat doet hij weliswaar niet mee-
slepend uitvoerig als Crawford of knap 
becommentariërend als Claes, maar 
Hartmans heeft dan ook niet de pre-
tentie om een inleidende biografie of 
een ‘zoveelste interpretatie van Eliots 

 
Je onderdompelen in de machtige taal van Eliot is een 
van de overweldigendste literaire ervaringen. 

https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/03/the-shock-and-aftershocks-of-the-waste-land
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poëzie’ te presenteren. Hij meandert 
langs enkele bekende of beruchte feit-
jes over Eliot – zoals diens stijfheid, 
conservatisme, vermeende vrouwen-
haat en antisemitisme – en wil zowel 
een extreem positief als een extreem 
negatief beeld van Eliot nuanceren. 
Dat lukt Hartmans heel aardig (spoi-
ler: ‘Eliot was dus eigenlijk een heel ge-
woon mens, en daarnaast een geniale 

dichter’) en tussen de nuanceringen 
door krijg je heus enige biografie, in-
leiding, interpretatie en talloze weetjes 
mee. 
 
Zo lezen we onder meer dat Eliot ‘ter 
ontspanning bij voorkeur detectives 
las, naast die van zijn broer vooral de 
verhalen die Georges Simenon schreef 
over de Parijse rechercheur Maigret’. 
Dat Eliot beïnvloed was door menig fi-
losoof en klassieke dichter, wordt zijn 
lezer al snel duidelijk. Maar dat hij zich 
graag vermeide met moderne detecti-
ves, werpt een heel nieuw licht op zijn 
werk. Misschien kunnen we wel een 
vergelijking maken tussen het afgeme-
ten proza van Simenon en dat van 
Eliot. Voer voor nader onderzoek! 
Hartmans stelt zich weliswaar be-
scheiden op, maar heeft stiekem wel 
alles van en over Eliot gelezen. Erudi-
tie is moeilijk te verbergen.  
 
Leve Eliot!  
Al met al staat ‘de paus van Russell 

Square’ nog altijd in het middelpunt 
van de literaire belangstelling. Dat is 
volkomen terecht: je onderdompelen 
in de machtige taal van Eliot is een van 
de overweldigendste literaire ervarin-
gen. Wie de hele mens Eliot wil leren 
kennen, leest Crawford. Wie de dichter 
Eliot wil leren kennen, pakt Claes er-
bij. Wie een fijn boek in het Neder-
lands zoekt om af te tasten of Eliot 
aanspreekt, leest Hartmans.  
 
Deze bespreking verscheen eerder op 
de website van het Nexus-Instituut. 

 
Robert Crawford, Eliot After The 
Waste Land. Londen: Jonathan Cape, 
2022. 
 
Rob Hartmans, T.S. Eliot. De vele ge-
zichten van een conservatieve moder-
nist. Amsterdam: Spectrum, 2022. 
 
T.S. Eliot, Vier kwartetten. Vertaald 
door Paul Claes, Amsterdam: Kopper-
nik, 2022.  

https://nexus-instituut.nl/review/t-s-eliot
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
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Fenomenologie, de studie van al-
les wat aan ons verschijnt, heeft 
veel invloed gehad op het denken 
in de twintigste en eenentwintig-
ste eeuw. Edmund Husserl ont-
wikkelde de fenomenologische 
methode, die later op eigen wijze 
omarmd werd door denkers als 
Martin Heidegger, Jean-Paul 
Sartre en Maurice Merleau-
Ponty. Corijn van Mazijk, univer-
sitair docent wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, 
schreef een goed leesbare inlei-
ding tot deze filosofische me-
thode: De wereld als verschij-
ning. Fenomenologie en de twin-
tigste eeuw. 
 
Tekst: Dani Lensen 
 
 

Zu den Sachen selbst 
Terwijl de exacte wetenschap bijzon-
der succesvol was gebleken, bleef de fi-
losofie aan het begin van de twintigste 
eeuw in haar immens grote schaduw 
achter. De natuurkundigen wisten de 
wereld steeds accurater te beschrijven, 
terwijl de filosofen nog zaten te sukke-
len met speculaties over zingeving, 
normen en waarden – aldus de heer-
sende opinie. De Oostenrijks-Duitse 
denker Edmund Husserl maakte zich 
zorgen over de opvatting dat de rede 
enkel zinnige dingen zou kunnen zeg-
gen over de objectieve feiten en met de 
fundamentele vragen van het mensen-
leven geen raad wist. Theorieën over 
zingeving kunnen niet natuurweten-
schappelijk bevestigd worden, en wer-
den daarom als speculatief en zinloos 
afgedaan. Volgens Husserl was er 

sprake van een ware crisis in de zinge-
ving, die leidde tot nihilisme en relati-
visme in de Europese cultuur. 

 

EEN KORTE ONDERDOMPELING IN DE 
BESTUDERING VAN DE FENOMENEN 
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Intussen werd Duitsland in toene-
mende mate antisemitisch, en werd de 
zingevingsvraag juist steeds belangrij-
ker. De Joodse Husserl koesterde hoop 
voor een filosofische methode die wel 
degelijk zinnig kon spreken over zinge-
ving. Hij kwam uit bij de fenomenolo-
gische methode. Die methode begint 
bij de terugkeer naar ‘de zaken zelf’. 
We moeten teruggaan naar de fenome-
nen: de dingen zoals die aan ons ver-
schijnen. Als je nu op een stoel zit, is 
de stoel voor jou een fenomeen, net zo-
als het scherm waarop je dit leest en 
deze recensie zelf: het zijn allemaal fe-
nomenen. De fenomenologie gaat om 
de bestudering van alles wat aan ons 
verschijnt, zonder inmenging van al-
lerlei wetenschappelijke theorieën 
over die dingen. Husserl verlangde een 

wetenschappelijke bestudering van 
het innerlijk bewustzijn waarin zinge-
ving en morele normen en waarden 
wel degelijk bestudeerd worden.  
 
Husserls kinderen 
Husserls fenomenologie heeft een aan-
zienlijke invloed gehad op verschei-
dene beroemde denkers. Martin Hei-
degger, een van Husserls assistenten, 
is wellicht de bekendste. Heidegger 
ontwikkelt een fenomenologie die in-
zet op de bestudering van het zijn. La-
ter in de twintigste eeuw krijgt de feno-
menologische methode ook grip op 
denkers zoals Jean-Paul Sartre, Eugen 
Fink en Maurice Merleau-Ponty. Meer 
dan bij voorgaande denkers krijgt bij 
Merleau-Ponty het lichaam een be-

langrijke rol toegeschreven. Wij erva-
ren de wereld fenomenologisch gezien 
altijd lichamelijk. Het lichaam wordt 
in de empirische wetenschappen vaak 
louter als object begrepen, naast an-
dere objecten in de wereld. Maar dat is 
niet hoe wij ons lichaam beleven. Ons 
lichaam bevindt zich ruimtelijk gezien 
anders in de wereld dan de objecten 
om ons heen. Het zelf is een beli-
chaamd zelf. Terwijl ik deze recensie 
schrijf rust mijn linkervoet op mijn 
rechterbovenbeen. Mijn rechterboven-
been voelt een gewicht rusten en zo er-
vaar ik de voet als object. Tegelijkertijd 
ervaar ik ook hoe mijn voet rust op het 
bovenbeen. Ik ervaar de voet ook sub-
jectief. De voet hoort bij mij. Ik heb 
niet alleen een lichaam, ik ben ook een 

Ik heb niet alleen een lichaam, ik ben ook een lichaam. 
De ervaring vertelt ons dat het lichaam zowel object als 

subject is. 
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lichaam. De ervaring vertelt ons dat 
het lichaam zowel object als subject is.  
 
Fenomenaal 
Er was nood aan een goede Neder-
landstalige inleiding tot de fenomeno-
logie. De fenomenologie is niet weg te 
slaan uit de huidige continentale filo-
sofie, maar de hoofdwerken binnen 
deze stroming zijn vaak moeilijk te 
doorgronden. Om deze kloof te over-
bruggen komt een inleiding zoals deze 
als geroepen. Het is een geschikt op-
stapje om met hoofdwerken als De cri-
sis van de Europese wetenschappen 
en de transcendentale filosofie en Zijn 
en tijd aan de slag te gaan. Corijn van 
Mazijk schetst steeds de nodige ach-
tergronden bij de denkers die hij be-
handelt en laat verwarrende informa-
tie achterwege – zoals het een ge-
schikte inleiding betaamt. De denkers 
worden eerst op een biografische wijze 
geïntroduceerd, wat altijd prettig is 
wanneer we met een denker te maken 
krijgen die we nog niet kennen. Door 

informatie te krijgen over Heideggers 
persoonlijke leven begrijpen we al iets 
beter hoe en waarom zijn filosofische 
project tot stand komt. Maar na kort 
ondergedompeld te zijn in het per-
soonlijk leven van Heidegger wordt de 
lezer ook de diepte in gesleurd. 
 
Corijn van Mazijk gaat moeilijke be-
grippen niet uit de weg en weet deze 
begrippen luchtig te verhelderen aan 
de hand van voorbeelden en tekenin-
gen. Na Sartre als een elitair knulletje 
te hebben ontmoet vertelt De wereld 
als verschijning ons ook wat er nu pre-
cies wordt bedoeld met bekende feno-
menologische concepten als het in-
zichzelf, het ego als transcendentaal 
object en de kwade trouw. 
 
Overigens is het geen werk dat je één 
keer leest en waarvan je vervolgens het 
merendeel zult onthouden. Het kan 
goed als inleiding dienen of als naslag-
werk bij het lezen van een van de pri-
maire werken wanneer je denkt: hoe 

zat dat ook alweer? Na iedere para-
graaf volgt een handig spiekbriefje 
waarin Van Mazijk een overzicht geeft 
van de belangrijkste ideeën en termen 
uit het hoofdstuk. Wellicht is het boek 
het vruchtbaarst voor lezers die al wat 
algemenere introducties in de filosofie 
hebben gelezen of die al wat meer 
voorkennis hebben. Het boek vereist 
geen voorkennis in de fenomenologie 
maar een globale kennis van de ge-
schiedenis van de filosofie is een pre. 
Dit inleidend werk komt beter tot zijn 
recht als de lezer ook kennis heeft van 
de tradities waartegen fenomenologen 
zich afzetten. Dan komt de relevantie 
en het belang van deze stroming ten 
volle aan het licht.  
 
 
 
 

Corijn van Mazijk, De wereld als ver-
schijning. Fenomenologie en de twin-
tigste eeuw. Amsterdam: Boom Uitge-
vers, 2021. 

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
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Hannah Arendt is een van de 
grootste namen in de twintigste-
eeuwse filosofie. Ze is niet meer 
weg te denken uit het politieke en 
maatschappelijke debat. Als vol-
waardig en erkend Hannah 
Arendt-kenner is de man met de-
zelfde initialen, Hans Achter-
huis, de uitgelezen persoon om 
haar denken op nieuwe wijze te 
tonen. Hij was al bevangen door 
haar filosofie voordat zij popu-
lair werd in Nederland. Dat be-
gon toen hij haar werk Eichmann 
in Jeruzalem tweedehands op-
pikte en op slag verliefd was, zo-
als hij vertelt in zijn boek Ik wil 
begrijpen. Achterhuis neemt de 
lezer mee langs het leven, de wer-
ken en filosofie van Hannah 
Arendt en past haar denken toe 
op actuele situaties zoals de om-
gang met ons koloniaal verleden, 

racisme en nepnieuws. Iedereen 
die Hannah Arendt kent, denkt te 
kennen of die kritische en ver-
nieuwende inzichten wil opdoen, 
heeft aan dit boek een goede. 
 
Tekst: Manouk Hogebrug  
 
De invloed van een echtgenoot 
Filosoof en theoloog Hans Achterhuis, 
van 2011 tot 2013 de eerste Denker des 
Vaderlands, is groot Hannah Arendt-
kenner en -liefhebber. In Ik wil begrij-
pen gaat Achterhuis aan de slag met 
drie thema’s die tot dusver onderbe-
licht zijn geweest in de aan Hannah 
Arendt gewijde studies. Hij richt zijn 
schijnwerper om te beginnen op de 
eerste echtgenoot van Hannah Arendt, 
Günther Stern, beter bekend als schrij-
ver en filosoof Günther Anders. Ach-
terhuis gaat in op zowel de biografi-
sche aspecten van het huwelijk tussen 

Arendt en Anders als op hun weder-
zijdse beïnvloeding. Hij beschrijft hoe 
Arendt na haar relatie met Heidegger 

ONDERBELICHTE ARENDT IN DE SCHIJNWERPERS 
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trouwde met Anders en dat ze samen-
werkten aan onder andere Arendts 
dissertatie. Eén van de thema’s waarin 
de wederzijdse beïnvloeding naar vo-
ren komt, is de waarheid. Zowel in het 
werk van Anders (Achterhuis be-
spreekt De catacombe van Molussië) 
als in Arendts hele oeuvre ziet Achter-
huis dit thema terugkomen. Achter-
huis onderbouwt deze bevinding, die 
hij naar eigen zeggen nergens anders 
kon vinden in de secundaire literatuur, 
grondig. Arendt en Anders maken 
korte metten met het idee dat het spre-
ken van waarheid vooral zou gaan om 
de waarachtigheid van de spreker. Het 

gaat hen om de werkelijkheid. Achter-
huis is kritisch op schrijvers die dit on-
derwerp in het oeuvre van Arendt ach-
terwege laten. Hijzelf gebruikt uitvoe-
rige onderbouwingen en voorbeelden 
waardoor dit onderbelichte deel van 
Arendts leven en werk wel de aandacht 
krijgt dat het verdient.  
 
Joodse gesitueerdheid  
Het tweede grote onderwerp dat Hans 
Achterhuis uitlicht is het belang van de 
Joodse traditie voor de filosofie van 
Hannah Arendt. Hij beschrijft dat ook 
hij eerst meeging met de gebruikelijke 
opvatting van haar werk: Athene en 

Rome zouden van groter belang zijn 
dan Jeruzalem. Nadat hij kennis heeft 
genomen van Arendts Joodse essays, 
denkt Achterhuis daar anders over. De 
gebruikelijke opvatting vindt hij een 
miskenning van de Joodse gesitueerd-
heid van het denken van Arendt. Hij 
stelt dat we haar werk kunnen typeren 
als een existentiële en intellectuele 
strijd met de positie van het Joodse 
volk in de moderne tijd. Toch wil Ach-
terhuis haar geen Joodse denker noe-
men. Ze zou te veel verschillen van col-
lega’s die over het algemeen als Joodse 
denkers worden beschouwd en haar 
persoon en ideeën worden bovendien 

 
Arendt en Anders maken korte metten met het idee dat het 

spreken van waarheid vooral zou gaan om de waarachtigheid 
van de spreker. Het gaat hen om de werkelijkheid. 
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vaak afgewezen door de Joodse ge-
meenschap. Toch geeft Arendt vanuit 
haar Joodse ervaring haar filosofie 
vorm. Achterhuis weet ook dit thema 
verrassend en uitgebreid te tonen. Zo-
wel beginnende filosofielezers als 
doorgewinterde kenners van haar 
werk steken wat op van dit onderwerp. 
Haar Joodse gesitueerdheid klinkt 
door in het hele denken van Hannah 
Arendt en je kan deze, zoals Achter-
huis terecht aanhaalt, niet achterwege 
laten als je het over haar filosofie hebt. 
 
Opnieuw banaliteit van het kwaad 
Wie Hannah Arendt zegt, zegt de ba-
naliteit van het kwaad. Zij muntte de 
term in de ondertitel van haar werk 

Eichmann in Jeruzalem, waarin ze 
verslag doet van de berechting van de 
nazimisdadiger Adolf Eichmann. In 
een boek dat over de onbekende Han-
nah Arendt gaat is dit thema onver-
wacht. Er zijn immers al talloze wer-
ken over dit onderwerp verschenen. 
Achterhuis geeft aan eigenlijk niet over 
dit uitgekauwde thema te willen schrij-
ven, maar de foutieve interpretaties 
die hij bleef tegenkomen schokten 
hem zo erg dat hij er toch een flinke 
portie van zijn boek aan wijdt. Volgens 
Achterhuis bedoelde Arendt met de 
banaliteit van het kwaad dat het kwaad 
niet altijd in de vorm van een monster-
achtig persoon voorkomt, maar zich 

ook in heel gewone mensen kan mani-
festeren. Dat wil niet zeggen dat er in 
iedereen een nazimisdadiger schuilt. 
Toch is dit vaak de opvatting die wordt 
beargumenteerd. In een boek dat be-
weert over de onbekende Arendt te 
gaan steekt dit thema schril af tegen de 
rest van de onderwerpen. Ook biedt 
Achterhuis niet de meest vernieu-
wende lezing van dit onderwerp. Als je 
weinig van Arendt kent, spoort de be-
spreking van Achterhuis wel aan om 
Eichmann in Jeruzalem te lezen. Als je 
al bekend bent met de banaliteit van 
het kwaad, vind je in Ik wil begrijpen 
niet de vernieuwende invalshoek die 
Achterhuis belooft.  
 

 
Met Arendt in de hand bespreekt Achterhuis feilloos en 
uitvoerig onderwerpen als postkolonialisme, racisme, 
revoluties, en waarheid en leugen in de politiek. 
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Actuele Arendt  
Het laatste en meest relevante onder-
werp waar Achterhuis licht op werpt is 
de moderne toepassing van de filosofie 
van Arendt. Met Arendt in de hand be-
spreekt hij feilloos en uitvoerig onder-
werpen als postkolonialisme en kolo-
niaal geweld, racisme, revoluties, en 
waarheid en leugen in de politiek. Hij 
laat Arendts filosofie onder meer los 
op Donald Trump, nepnieuws, het co-
ronadebat en de toeslagenaffaire. Ach-
terhuis stelt dat de inzichten van 
Arendt uit Totalitarisme relevant zijn 
voor de hedendaagse politiek. Wan-
neer Achterhuis over voorbije revolu-
ties schrijft, spaart hij zijn eigen ge-
dachtegoed niet. De Chinese Culturele 
Revolutie van Mao Zedong, waar hij 
ooit positief over schreef in zijn boek 
Filosofen van de derde wereld, kostte 
miljoenen mensen het leven. Achter-
huis neemt openlijk afstand van zijn 
vroegere positie en kijkt kritisch naar 
zijn eigen gedachtegang en de maat-

schappij ten tijde van zijn vroegere en-
thousiasme. Deze kritische houding 
naar zichzelf en de wereld is verfris-
send. Durven toegeven dat je fout zit is 
één. Kritisch onderzoeken waarom is 
een tweede. Wanneer Achterhuis over 
nepnieuws en waarheden praat, blijkt 
opnieuw dat Arendts filosofie nog al-
tijd van toepassing is. Het is nog steeds 
‘gemakkelijk om feitelijke gegevens als 
gewoon een andere mening te minach-
ten’, zo citeert hij zijn grote held. Kijk 
maar naar Poetin of Trump en hun 
omgang met waarheid. Ook de coron-
apandemie blijkt een bron van actuele 
toepassingen van Arendts ideeën over 
burgerparticipatie, pluralisme en de 
rol van deskundigen in de praktijk.  
 
Aanstekelijke liefde  
Hans Achterhuis heeft met Ik wil be-
grijpen een boek geschreven dat des-
kundigheid uitstraalt, dat nieuwe en 
onderbelichte onderwerpen aanhaalt 
en dat een persoonlijk tintje heeft. De 

hoeveelheid onderwerpen, achter-
grond, verwijzingen, kritieken en on-
derbouwingen zorgen voor een inte-
ressante leeservaring die de indruk 
achterlaat dat Achterhuis meer kwijt 
wilde dan hij in één boek kon. Verwij-
zingen naar onderwerpen waar hij niet 
aan toe is gekomen of waar geen plek 
voor was maken nieuwsgierig naar wat 
Achterhuis nog meer te vertellen heeft. 
Begeef je je als nieuweling op het ge-
bied van de filosofie van Hannah 
Arendt? Dan haal je uit dit boek een 
goede inleiding in haar leven en werk. 
Ben je een meer ervaren Arendt-lezer 
of zelfs -kenner? Dan tref je verras-
sende onderwerpen in een nieuw licht. 
De liefde en vriendschap die Achter-
huis voor Arendt voelt verrijken de 
leeservaring en zijn zelfs licht aanste-
kelijk. Lees Ik wil begrijpen en je 
wordt ook een beetje verliefd op 
Arendt.  
 

Hans Achterhuis, Ik wil begrijpen. De 
onbekende Hannah Arendt. Rotter-
dam: Lemniscaat, 2022.  
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In Grootse dromen beschrijft fi-
losoof André Nusselder de val-
kuilen van het individualisme. 
Hij stelt dat het individualisme 
verband houdt met diverse maat-
schappelijke problemen. Indivi-
dualisme vervreemdt ons van de 
ander. Dit manifesteert zich in 
steeds extremer wordende con-
flicten tussen groepen mensen in 
de samenleving en het groeiende 
wantrouwen tegen de overheid 
en nieuwsmedia. Hoewel dit 
geen boek is dat een kant-en-
klare-oplossing biedt voor deze 
maatschappelijke problemen, in-
troduceert de auteur een nieuwe 
vorm van denken om het heden-
daagse ongenoegen het hoofd te 
bieden. Dit nieuwe denken wordt 
gevormd door de filosofie van 

Hegel, de psychoanalyse van Sig-
mund Freud en Jacques Lacan, 
en het levensverhaal van voetbal-
ler Memphis Depay. 
 
Tekst: Ruwan van der Vaart 
 
Het individu betwist 
De vrijheid om zelf te bepalen wie je 
wilt zijn is de hoeksteen van de wes-
terse samenleving. Hoewel de auteur 
de voordelen van het individualisme 
niet ontkent, beschrijft hij op heldere 
wijze de valkuilen ervan. Nusselder 
stelt dat we minder autonoom en vrij 
zijn dan we denken. De paradox is dat 
het individu steeds vrijer is geworden, 
maar tegelijkertijd gebukt gaat onder 
enorme druk om te voldoen aan het 
verwachtingspatroon van de samenle-
ving, zoals ‘ik moet genieten’, ‘ik moet 
succesvol zijn’ of ‘ik moet gelukkig 

zijn’. Wie los probeert te komen van 
die verwachtingen komt bedrogen uit. 
Vroeger was het gemakkelijk om los te 
komen van de eisen van de dominee: je 

EEN MEDICIJN TEGEN HET HEDENDAAGSE ONGENOEGEN 
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zei het kerklidmaatschap op. Maar het 
is veel moeilijker de eisen die je jezelf 
oplegt als gevolg van de verwachtingen 
in de samenleving te negeren. De veel-
eisende en opdringerige beelden van 
gelukkige en succesvolle mensen op 
social media helpen niet: het probleem 
is dat mensen depressief raken als ze 
niet voldoen aan het ideaalbeeld. Niet 
zelden gebruiken mensen medicatie of 
gaan zelfs onder het mes om toch 

enigszins aan het verwachtingspa-
troon te kunnen voldoen. 
 
Op de weg naar een succesvol en ge-
lukkig leven zijn we onze medemens 
niet gaan zien als een reisgenoot, maar 
als een concurrent. Zo zijn mensen 
met een Nederlandse achtergrond en 
mensen met migratieachtergrond el-
kaar steeds meer als rivalen gaan zien 
op de woningmarkt en staan de ‘Blok-

keerfriezen’ lijnrecht tegenover de-
monstranten van ‘Kick Out Zwarte 
Piet’. De onderlinge rivaliteit, wan-
trouwen en agressie die hieruit ont-
staan blijken een voedingsbodem voor 
populisme. Het gevolg is dat het indi-
vidu nog meer tegenover de ander 
komt te staan. Nusselder weet een ori-
ginele verbinding te leggen tussen de 
huidige maatschappelijke problemen 
en de pijnpunten van het individua-
lisme.  

 
Het probleem is dat de verwachtingen van de samenleving 
het individu gevangen houden – ook al denkt het individu 
dat deze verwachtingen van haarzelf komen. 
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Hoe de ander het individu be-
vrijdt 
Nusselder schrijft dat zijn boek geen 
kant-en-klare oplossing biedt voor de 
worsteling van het individu en de 
maatschappelijke problemen. De au-
teur ontwikkelt wel een nieuwe vorm 
van denken om deze kwesties in een 
ander licht te plaatsen. Dit nieuwe 
denken kenmerkt zich door een her-
waardering van de (wereld)gemeen-
schap en de taal van de ziel. 
 
Het individu verlangt naar vrijheid en 
betekenis. Het probleem is dat de ver-
wachtingen van de samenleving het in-
dividu gevangen houden – ook al 

denkt het individu dat deze verwach-
tingen van haarzelf komen. Nusselder 
beschrijft dat het individu pas echte 
vrijheid kan ervaren in de relatie tot de 
ander. Hij beschrijft aan de hand van 
de meester-slaafdialectiek van Hegel 
dat de mens de erkenning van de ander 
nodig heeft. De ander kan het individu 
bevrijden van haar eigengerichtheid. 
Op deze wijze verandert de onderlinge 
agressie en rivaliteit in verbonden-
heid. Zo beschrijft de auteur dat Mem-
phis Depay gebukt ging onder zijn be-
roemdheid en rijkdom. Toen Depay in 
contact kwam met arme kinderen uit 
Ghana werd hij bevrijd van zijn eigen-
gerichtheid. De erkenning van de an-
der rekende af met zijn ego. Aan de 

hand van de filosofie van Hegel en het 
verhaal van Depay wil de auteur laten 
zien dat de mens niet slechts een indi-
vidu is. De mens verlangt ernaar om 
erkend te worden en deel uit te maken 
van een (wereld)gemeenschap – een 
gemeenschap die familiebanden en 
vriendschappen overstijgt. Dan zijn we 
in staat om vrijheid en betekenis te er-
varen. 
 
De taal van de ziel. Euh… wat? 
In de tweede plaats laat Nusselder zien 
dat de mens verlangt naar betekenis in 
de wereld. De mens is niet slechts op 
zoek naar rijkdom en succes, maar ver-
langt naar meer. Om dit verlangen 

 
De mens verlangt ernaar om erkend te worden en deel uit 

te maken van een (wereld)gemeenschap – een gemeen-
schap die familiebanden en vriendschappen overstijgt. 
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naar betekenis te duiden zoekt Nussel-
der naar een andere taal. Een taal die 
naar de psychoanalyse van Freud en 
Jung geen uitleg van de wereld biedt 
zoals de wetenschap doet, maar een 
symbolische, ofwel poëtische taal 
waarin de mens zichzelf ontmoet in de 
wereld. Dit noemt Nusselder ook wel 
de taal van de ziel. Helaas mist het 
boek hier wat helderheid. De auteur 
gebruikt veel vage begrippen om de 
taal van de ziel uit te leggen, zoals het 
symbolische, poëtische, mythen en ri-
tuelen. Daarnaast gebruikt hij te veel 
voorbeelden om zijn punt duidelijk te 
maken, wat juist averechts werkt. In 
dit boek verwacht je dat de auteur de 
taal van de ziel helder uitlegt. Toch 
komt dit niet uit de verf. Volgens Nus-
selder is de seculiere mens de taal van 
de ziel verloren en daarom kan zij deze 
taal moeilijk verstaan. Dat zou het ge-
val kunnen zijn, maar dat ontslaat hem 
als filosoof niet van de plicht om deze 
taal verstaanbaar te maken. De auteur 

geeft de taal van de ziel geen handen 
en voeten en dat is een gemiste kans.  
 
Voor in het medicijnkastje 
Dit boek is geschreven voor mensen 
die willen begrijpen hoe de wereld kil 
en afstandelijk is geworden en verlan-
gen naar een nieuwe taal om de wereld 
op een andere manier te duiden. In een 
wereld die kil en afstandelijk is gewor-
den wakkert Nusselder ons verlangen 
naar betekenis en verbondenheid weer 
aan. Origineel en toegankelijk gebruikt 
hij de filosofie van Hegel en de psycho-
analyse van Sigmund Freud en Jacques 
Lacan om de keerzijde van individuele 
vrijheid aan de kaak te stellen. Als een 
echte publieksfilosoof weet Nusselder 
oude filosofische en psychoanalytische 
theorieën tot leven te wekken door ze 
op originele manier te verbinden met 
diverse maatschappelijke kwesties, zo-
als de impact van social media, nep-
nieuws, de zwartenpietendiscussie, 
complotdenkers en het groeiende 
wantrouwen tegenover de overheid. 

Op deze manier laat Nusselder zien dat 
filosofie relevant en behulpzaam is om 
maatschappelijke problemen te door-
gronden. Dit maakt het boek bijzonder 
lezenswaardig en uiterst actueel. 
 
Ondanks dat Nusselder in het laatste 
deel aan helderheid verliest, nodigt hij 
ons uit om ons leven op een andere 
manier vorm te geven. Midden in een 
tijd van maatschappelijke spanningen, 
agressie en polarisering helpt Grootse 
dromen ons om de ander te zien staan. 
Het boek doet een appèl op ons verlan-
gen naar verbondenheid en betekenis 
en is daarom een waardevolle toevoe-
ging aan je medicijnkastje om het he-
dendaags ongenoegen enigszins het 
hoofd te bieden.  
 
 
 
André Nusselder, Grootse dromen. 
Identiteit, gemeenschap en het ver-
langen naar vrijheid. Amsterdam: 
Boom, 2022.  
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Het wereldkampioenschap voet-
bal brengt ook filosofen aan de 
praat. Te midden van alle moreel 
verhitte woorden verschijnt ook 
Hooghouden. Denken over voet-
bal, een interviewboek van jour-
nalist Peter Henk Steenhuis en 
filosoof René ten Bos. Zij laten 
zien hoe een voetbalpraatpro-
gramma van filosofisch niveau 
eruit zou zien.  
 
Tekst: Florian Jacobs  
 
Een filosofisch feest voor de voet-
balliefhebber 
De inleiding zet de lijnen uit: ‘[M]en-
sen luisteren liever naar het gelul over 
voetbal dan naar het gelul over politiek 
of wetenschap.’ Ja, op de eerste vier 
bladzijden tref je vijf keer het woord 

‘gelul’. Hooghouden past dan ook pre-
cies in het verlengde van ‘het oeverloze 
gelul’ dat voetbal omringt. Dat kun je 
vermijden, net zoals menigeen het WK 

vermijdt, maar je kunt het ook op een 
net wat hoger plan tillen, en dat is wat 
Steenhuis en Ten Bos doen. Beiden 
zijn voetballiefhebbers en houden van 
een goed gesprek, zoveel is duidelijk. 
Hun gesprek voert hen onder meer 
langs een kleine geschiedenis van de 
veranderingen in het voetbal, de bete-
kenis van amateurvoetbal, de verwon-
dering die alle media-aandacht op-
roept en de mooiste goal die Ten Bos 
ooit scoorde. Het geheel leest heel ge-
makkelijk weg, en is zeker voor voet-
balliefhebbers met een zwak voor filo-
sofie (en andersom) een heerlijk (ca-
deau-)boek. 
 
Denken is ronddwalen  
Ten Bos mag graag uitweiden, met uit-
stapjes naar de meest afgelegen plek-
ken in de filosofie, waarover hij steeds 

VOETBALGELUL, MAAR DAN ANDERS 
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weer enthousiast en met kennis van 
zaken weet te vertellen. Steenhuis 
houdt Ten Bos bij de les, met verdui-
delijkende vragen en concretiseringen 
van ietwat te abstracte meanderingen. 
Het resultaat is een boek waar je door-
heen roetsjt als door een spannende 
wedstrijd. Je steekt er nog wat van op 
bovendien, tussen de rake woordgrap-
pen (‘Vergeleken met handen zijn voe-
ten enorm onhandig’) en de mooie 
beelden (‘Bij voetbal horen gedachten 

in grijze luchten.’) door. Als geen an-
dere denker weet Ten Bos je ertoe te 
verleiden eens een ander perspectief in 
te nemen, bijvoorbeeld dat van het 
weer, de keeper of, jawel, de bal. 
 
Beter dan bitterballen  
Aan het eind van Hooghouden kun je 
net een stukje beter geïnformeerd 
meelullen aan de bar, tussen het gelal 
en de lol van een WK-wedstrijd door. 
Of je hebt een extra reden om niet naar 
het WK te kijken: je hebt immers een 

vermakelijk boek te lezen. Misschien is 
dat nog wel de beste reden om Hoog-
houden te lezen: Steenhuis en Ten Bos 
laten zien dat filosoferen vermakelijk 
is. Misschien zelfs wel vermakelijker 
dan voetbal.  
 
 
 
 
René ten Bos en Peter Henk Steenhuis, 
Hooghouden. Denken over voetbal. 
Amsterdam: Boom, 2022.  

 
Aan het eind van Hooghouden kun je net een stukje beter 

geïnformeerd meelullen aan de bar. 
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Zijn kunst en pornografie ver-
enigbaar? Onder de conservatie-
ven in de kunstfilosofische tradi-
tie is het antwoord nee. Porno-
grafie zou te basaal, te oncreatief 
en moreel gebrekkig zijn. Petra 
Van Brabandt en Hans Maes de-
len een andere mening in Kunst 
of pornografie?: er bestaat zoiets 
als pornografische kunst. Maar 
wanneer is iets eigenlijk porno-
grafie? Is dat wel zo makkelijk te 
definiëren? 
 
Tekst: Gert Jan Roskammer 
 
Een kwestie van criteria 
Om de vraag ‘Is dit kunst of is het por-
nografie?’ te kunnen beantwoorden 
moeten we eerst een aantal criteria 
vaststellen. Dat doen Van Brabandt en 
Maes aan de hand van filosofen die 

pornografie uit het domein van de 
kunst willen weren. Ze ontdekken in 
de kunstfilosofische mijmeringen van 
onder meer Roger Scruton, Jerrold Le-
vinson en George Steiner de criteria 
van wat kunst wél is en kan doen, en 
wat pornografie absoluut níet is en 
nooit kan worden. 
 
Kunst zou bijvoorbeeld altijd sugges-
tief zijn en pornografie zou enkel ont-
hullen. Kunstenaars proberen niets 
voor te kauwen, terwijl het tegenover-
gestelde waar is bij pornografie. Kunst 
zou altijd complex zijn, pornografie 
steeds simpel. Pornografen hebben 
daarnaast als doel om één oeremotie 
op te wekken, terwijl echte kunste-
naars nooit aan onze lustgevoelens 
zouden appelleren. 
 

Het rapport van de door Van Brabandt 
en Maes geciteerde kunstcritici is: 
kunst en pornografie moeten we te al-
len tijde van elkaar scheiden. Er is 
geen midden: wat we zien is of kunst of 
pornografie. Die twee zijn per definitie 
onverenigbaar. 
 
Kunst én pornografie 
Van Brabandt en Maes laten al gauw 
merken dat ze het oneens zijn met de 
conservatieve kunstfilosofen. Een 
harde scheiding tussen kunst en por-
nografie betekent dat er absoluut geen 
tussenruimte is, terwijl deze overdui-
delijk bestaat. Van Brabandt en Maes 
gebruiken hun boek om de scheiding 
tussen kunst en pornografie tegen te 
spreken, met wisselend succes. 
 
Het succesvolste argument van Van 
Brabandt en Maes is dat er genoeg 

PORNOGRAFIE VOOR DE KUNSTCONNAISSEURS  
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kunstwerken bestaan die behoren tot 
de westerse kunsttraditie en die por-
nografischer zijn dan ze lijken. Neem 
het werk Susanna en de ouderlingen 
van Tintoretto. In dit schilderij zien we 
een zich ontkledende vrouw die naar 
een spiegel kijkt. Haar rondingen zijn 
geaccentueerd en de lichtval in het 
schilderij dwingt ons om haar alle aan-
dacht te geven. In de donkere hoeken 
van het schilderij zien we twee man-
nen die de onwetende vrouw begluren. 
 
Dit werk laat zien waarom een hard 
onderscheid tussen kunst en porno-
grafie zo moeilijk is. Het begluren van 
een naakte vrouw is nauwelijks moreel 
wenselijk – wat voor de conservatieve 
kunstfilosoof juist van groot belang is 
– en toch gluren we mee met de man-
netjes. Het kunstwerk laat weinig aan 

de verbeelding over. In de context van 
de tijd, midden zestiende eeuw, was 
het kunstwerk ook dermate onthul-
lend dat het seksueel opwindend was. 
Toch beschouwen de kunstfilosofen 
die Van Brabandt en Maes aanhalen 
een werk als Susanna en de ouder-
lingen niet als pornografisch en maken 
ze van Tintoretto geen pornograaf, ter-
wijl zijn werk voldoet aan behoorlijk 
wat criteria die ook voor pornografie 
gelden. 
 
Pornografische kunst 
Wat doen we met een kunstwerk dat 
pornografische elementen heeft? Van 
Brabandt en Maes lossen het probleem 
op door pornografie een plek te geven 
binnen de kunst. Om kunst en porno-
grafie voortaan te kunnen verenigen 

introduceren de auteurs een subcate-
gorie: pornografische kunst. Het is een 
kunstvorm waarin kunstzinnige ele-
menten, zoals esthetiek, verhaal en 
vorm een rol spelen, en waarvan het 
doel pornografisch is: seksuele opwin-
ding. 
 
Pornografische kunst heeft niet de 
simpliciteit van ‘mainstreamporno-
grafie’. Mainstreampornografie gaat 
voor relatief weinig geld de wereld in, 
is voor evenveel geld tot gratis op het 
internet te vinden en de creativiteit 
spat niet bepaald van het scherm. In de 
kritieken van de kunstfilosofen die de 
auteurs bespreken lijkt deze vorm van 
pornografie de enige te zijn. Main-
streampornografie is wellicht de meer-

Wat doen we met een kunstwerk dat pornografische ele-
menten heeft? Van Brabandt en Maes lossen het probleem 

op door pornografie een plek te geven binnen de kunst. 
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derheid van wat er op de markt te vin-
den is, maar we kunnen wederom een 
tussenruimte opzoeken. 
 
Van Brabandt en Maes noemen bij-
voorbeeld Japanse Pink-films als A 
Woman Called Sada Abe (Noboru 
Tanaka). Deze films zijn seksueel ex-
pliciet en waren oorspronkelijk zelfs 
bedoeld als pornografie. Toch hebben 

ze genoeg artistieke kwaliteit om een 
opwaardering te krijgen bij kunstcon-
naisseurs en worden ze veelvuldig ge-
draaid in filmtheaters. Ook attenderen 
Van Brabandt en Maes ons op feminis-
tische en queer pornografie. De focus 
ligt in deze genres niet alleen op seksu-
ele opwinding, al hebben ze opwinding 
wel als doel. De kunstenaars/porno-
grafen maken gebruik van onconven-
tionele verhaallijnen, contexten en 
materialen: je krijgt meer te zien dan 
alleen seks. Veel werken van deze gen-
res belanden in musea ondanks hun 
seksuele aantrekkingskracht. 
 
Het intentieprobleem 
Helaas zijn de auteurs niet altijd over-
tuigend in het bestempelen van iets als 
pornografische kunst. Van Brabandt 
en Maes gebruiken voor hun argument 
namelijk intentie: iets is pornografie 
als de kunstenaar/pornograaf de in-
tentie heeft om het publiek seksueel op 
te winden. 
 

Het moment dat het woord intentie 
valt, haal ik mijn wenkbrauwen op. 
Wanneer we spreken over de intentie 
van een kunstenaar, gissen we over 
een moment in het verleden. We weten 
simpelweg niet altijd wat de intentie 
van de auteur was. We kunnen het, zo-
als de auteurs terecht aangeven, wel-
licht hebben over de context van een 
kunstwerk: wat waren de artistieke 
conventies? Wat is de sociale context? 
Deze vragen kunnen we onderzoeken 
naar aanleiding van een kunstwerk. De 
intentie van een individuele kunste-
naar an sich blijft echter moeilijk te 
ontdekken. 
 
Van Brabandt en Maes bestempelen 
bijvoorbeeld de niet-gesimuleerde 
seksscènes in Lars von Triers The Idi-
ots niet als pornografie, terwijl Von 
Triers intentie toch zeker opwinding 
zou kunnen zijn. We kunnen de seksu-
ele handelingen en de context waarin 
ze plaatsvinden niet aantrekkelijk vin-
den. We kunnen ook kijken naar de 
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plaatsing van de scène in de rest van de 
film en de context van het werk bestu-
deren. Maar als het gaat om intentie, 
kan de niet-gesimuleerde seks in Von 
Triers films nog altijd pornografisch 
zijn: wij kennen de intentie niet; dat 
wij niet opgewonden zijn, betekent 
nog niet dat de intentie er niet was. 
 
Hetzelfde geldt ook voor kunst die de 
auteurs wel als pornografisch bestem-
pelen. Zo noemen de auteurs bijvoor-
beeld Mieke Maaike’s obscene jeugd 
van Louis Paul Boon pornografische 
kunst, terwijl de intentie enkel provo-
catie had kunnen zijn. Ook noemen ze 
Interior Scroll van Caroline Schnee-
mann een werk met pornografische 
elementen, terwijl het oplezen van 
tekst op een boekrol die de kunstenaar 
al lezende vanuit haar vagina omhoog-
trekt mijns inziens eerder een politiek 
statement is dan iets dat tot opwinding 
moet leiden. Deze werken hoeven niet 
pornografisch te zijn bedoeld, al kun-
nen we dat zo wel opvatten. 

Als het onderscheid tussen kunst en 
porno vooral ligt in de artistieke of 
pornografische intentie, dan moet de 
aanschouwer oordelen of iets als por-
nografie is bedoeld. Dat probleem er-
kennen de auteurs: zij wijzen ons er 
bijvoorbeeld op dat obsceniteitswetten 
vaak gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde 
mens’; zou die iets als obsceen, porno-
grafisch en onzedelijk beschouwen? 
Wie is deze ‘gemiddelde’ persoon? Be-
staat deze persoon überhaupt, en is het 
niet oneerlijk om ons op een hypothe-
tisch oordeel te baseren? Datzelfde 
probleem schuilt achter het zoeken 
van de intentie van de kunste-
naar/pornograaf. De vraag of iets por-
nografisch is of niet, blijft liggen bij het 
publiek. En misschien is dat ook juist 
de bedoeling. 
 
Conclusie 
Kunst of pornografie? biedt een goede 
inleiding in het argument tegen de 
tweesplitsing van kunst en pornogra-

fie. Het boek biedt een duidelijk over-
zicht van een kunstfilosofisch argu-
ment tegen de inclusie van pornografie 
in kunst. Ook bieden Van Brabandt en 
Maes een mooi overzicht van kunst en 
literatuur die we kunnen bekijken en 
lezen om zelf verder op onderzoek uit 
te gaan. 
 
Het boek had echter aan kracht kun-
nen winnen door pornografische kunst 
duidelijker te definiëren en de intentie 
van de kunstenaar/pornograaf daarbij 
niet te centraal te zetten. Een sterkere 
definitie van pornografische kunst had 
het boek en het argument goed ge-
daan. Pornografie is net als de mense-
lijke seksuele ervaring te complex om 
van één onderscheidende factor afhan-
kelijk te zijn.  

 
 
 

Petra Van Brabandt en Hans Maes, 
Kunst of pornografie? Een filosofische 
verkenning. Antwerpen: ASP, 2020.  

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
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“Tegenwoordig weten we dat op 
het meest fundamentele niveau 
alle levende wezens fotonenstro-
men uitzenden, of het nu in het 
zichtbare spectrum is of als ultra-
violet licht.”  
 
Tekst: René ten Bos  
 
Dit citaat haal ik uit het net bij uitgeve-
rij Octavo verschenen en door Ineke 
van der Burg vertaalde boek Het 
voortleven van de vuurvliegjes van de 
Franse kunsthistoricus en filosoof Ge-
orges Didi-Huberman (geb. 1953). 
Didi-Huberman is in Nederland een 
nagenoeg onbekende denker, maar 
hopelijk komt daar door dit boek ver-
andering in.  
 
Vuurvliegjes zijn merkwaardige we-
zens. In de nacht kun je ze soms zien, 

maar je hebt tegelijkertijd nooit de in-
druk dat ze permanent bestaan. We le-
zen in dit boek dat ze vluchtig en broos 
zijn, dat ze niet anders dan vuur zijn 
maar dat het vuur in hen zit en vooral 
ook dat het oplichten niet zozeer be-
doeld is om vijanden af te schrikken 
maar om soortgenoten te verleiden. 

Het oplichten moet je dus zien als een 
balts die gemeenschappelijkheid on-
der vuurvliegjes bevordert.  
 
Dit zijn slechts een paar kenmerken 
van vuurvliegjes, maar ze zijn voor 
Didi-Huberman belangrijk genoeg om 
van vuurvliegjes een metafoor te ma-
ken voor alles wat, ondanks alles, nog 
sprankelt van hoop en verlangen. Het 
idee komt niet van hemzelf, maar 
wordt ontleend aan het denken van de 
Italiaanse cineast Pier Paolo Pasolini 
(1922-1975) die het op zijn beurt weer 
ontleend had aan De hel van Dante. 
Pasolini roept het beeld van voortle-
vende vuurvliegjes op in een brief die 
hij in 1941 aan een vriend schrijft. Er-
gens is er, in weerwil van het domi-
nante fascisme van zijn tijd, nog steeds 
aanleiding voor een blijvende hoop. 
Mensen, vooral mensen uit het volk, 
lichten net als vuurvliegjes nog steeds 

COLUMN RENÉ TEN BOS DIDI-HUBERMAN 
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op. Kijk maar eens naar Napolitanen. 
Pasolini’s liefde voor gewone, alle-
daagse mensen, mensen die hij overi-
gens ook liet acteren in zijn vele films, 
is legendarisch. Hoe bedrukkend de 
tijden ook zijn, in het gelaat van een 
rokende en koffiedrinkende Napoli-
taan valt altijd iets te zien dat nog iets 
van een ontsnapping suggereert. Je 
ziet het niet steeds. De fonkeling is, net 
als het oplichten van echte vuurvlieg-
jes, slechts schokkerig en trillerig waar 
te nemen, maar ze is er niettemin. Ze 
staat voor levensvreugde, voor anders 
denken en ook voor verzet, juist op het 
moment dat het alles verschroeiende 
licht van de grote totalitaire systemen 
de kleine lichtjes onzichtbaar lijkt te 
maken. 
 
Didi-Huberman signaleert bij de jonge 
Pasolini dus een onverwoestbaar opti-
misme, niet het optimisme van de uto-
pist of de communist, maar het opti-
misme van iemand die ervan overtuigd 

is dat de vitaliteit en de verbeeldings-
kracht van mensen nooit zal uitdoven, 
ook al lijkt dat soms zo. Hij contras-
teert de jonge Pasolini daarna met de 
53-jarige Pasolini, die een paar maan-
den voordat hij op gruwelijke manier 
vermoord zou worden te kennen geeft 
dat het fascisme echt totaal is gewor-
den en dat er in de spektakelsamenle-
ving nergens nog vuurvliegjes te vin-
den zijn. De hele inzet van Didi-Hu-
berman wordt dan duidelijk: wat is er 
met mensen als Pasolini – maar bij-
voorbeeld ook met een denker als 
Giorgio Agamben, die overigens ac-
teerde in één van de films van de grote 
cineast – gebeurd dat ze hun jeugdige, 
weliswaar wankelbare en schokkerige, 
maar desondanks onverwoestbare op-
timisme-ondanks-alles inruilden voor 
een bodemloos en gitzwart pessi-
misme? Het boek laat zich lezen als 
een kritiek op dit pessimisme: 
“Waarom vergist Pasolini zich zo wan-
hopig en drijft hij zijn wanhoop op die 
manier op de spits? Waarom heeft hij 

het verdwijnen van de vuurvliegjes 
voor ons verzonnen?” (p. 49) De au-
teur gelooft niet dat die vuurvliegjes 
verdwenen zijn en probeert met be-
hulp van filosofen als Georges Bataille, 
Walter Benjamin en Hannah Arendt 
maar ook met behulp van kunstenaars 
als Laura Waddington de onvaste con-
touren te schetsen van een vuurvlieg-
denken dat niet anders kan dan, on-
danks alles, toch optimistisch te blij-
ven. Kennelijk zijn alle filosofen en 
kunstenaars niet genoeg, want ook de 
wetenschap – zie het citaat boven aan 
dit stuk – wordt er nog bijgehaald: als 
bioluminescentie inderdaad univer-
seel is, waarom zouden we dan rede-
nen hebben om ons over te geven aan 
pessimisme? Niet iedereen zal door de 
argumentatielijn overtuigd worden, 
maar het boek van Didi-Huberman 
sprankelt van inzichten en ideeën die 
we hard nodig hebben in duistere tij-
den.   
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In Nederland koppelen we meta-
fysica en epistemologie veelal 
aan de continentale traditie. Zo 
zal bij velen eerder een lichtje 
branden bij Levinas of Heidegger 
dan bij Chisholm of Lewis. Dat is 
jammer, want ook de analytische 
metafysica en epistemologie is 
rijk en charmant. De zinnen zijn 
helder, de voorbeelden aards en 
de werken zijn kort: een paper of 
af en toe een handzaam boek. 
Desondanks zijn de onderwer-
pen niet lichtvoetig. Zo wordt er 
ook hier gefilosofeerd over de 
dood, identiteit of God. René van 
Woudenbergs De toekomst is 
geen vreemde. Waarom er meer 
zeker is dan wij denken past in 
het rijtje van analytische filosofie 
die zich bezighoudt met grotere 
onderwerpen: het boek onder-
zoekt de betrouwbaarheid van 

toekomstvoorspellingen. Zijn hel-
dere analyse levert heldere in-
zichten maar ook discussie op.  
 
Tekst: Quintus Masius  
 
René van Woudenberg staat in de tra-
ditie van protestants-analytisch filoso-
fen. Hij is hoogleraar metafysica en 
epistemologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en leidt daar het Abra-
ham Kuyper Centre for Science & Reli-
gion. Binnen de protestants-analyti-
sche traditie vallen twee aspecten op: 
de common-sensefilosofie en de Ne-
derlandse inslag. De common-sense-
traditie leunt sterk op de methodiek 
van de Schotse Verlichtingsfilosoof 
Thomas Reid. Deze methodiek stelt 
dat enkele fundamentele beginselen 
zoals causaliteit of logica inherent zijn 
aan alle mensen en hierom als filoso-
fisch uitgangspunt dienen te worden 

genomen. De waarheid ligt op straat, 
maar deze wordt volgens deze traditie 
geperverteerd door filosofen die haar 
problematiseren; als voorbeeld noemt 
Reid Descartes’ demon of Hume’s ra-
dicale scepticisme.  
 
Ten tweede valt de Nederlandse in-
steek op. Zijn het niet de Nederlandse 
achternamen van de belangrijkste ver-
tegenwoordigers (Plantinga, Van In-
wagen, Frankena, Jellema), dan is het 
wel hun betrokkenheid bij Neder-
landse protestantse universiteiten. 
René van Woudenberg past moeite-
loos in dit rijtje. Ook Van Woudenberg 
neemt de common-sensefilosofie van 
Reid als uitgangspunt. Vanuit dat per-
spectief probeert Van Woudenberg 
iets concluderends te vertellen over 
betrouwbare toekomstvoorspellingen.  
 

FILOSOFISCHE WAARZEGGERIJ 
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Engeland bestaat niet 
In Tom Stoppards toneelstuk Ro-
sencrantz and Guildenstern Are 
Dead betwijfelen de hoofdpersonen of 
Engeland wel bestaat en niet ‘just a 
conspiracy of cartographers’ is. Waar 
ik voorheen moest gniffelen om dit 
soort scepticisme, hebben dit soort fi-
guren vandaag – als ze het een beetje 
goed aanpakken – een succesvol Tele-
gram-kanaal of een academische 
carrière als sceptisch filosoof. Van 
Woudenberg gruwt van dit soort 
waanideeën en beargumenteert tegen-
over deze Shakespeareaanse bijfiguren 
dat ze op grond van common-senseon-
derzoek erachter kunnen komen dat 
Engeland bestaat en ook in de nabije 
toekomst hoogstwaarschijnlijk zal be-
staan. Natuurlijk kan Engeland mor-
gen worden opgeslokt door de zee of 

qua naam veranderd worden in 
‘Limeyland’, maar die kans is verwaar-
loosbaar klein. Ontkennen dat Enge-
land bestaat is volgens Van Wouden-
berg niet alleen epistemisch onwense-
lijk, maar ook moreel verwerpelijk, 
omdat je jezelf een gevoel of houding 
toe-eigent die niet passend is. Nu zal 
de ontkenning van Engeland weinig 
morele consequenties hebben, maar 
de ontkenning van de CO2-problema-
tiek, de Holocaust, een groeiende in-
komenskloof of een epidemie hebben 
die natuurlijk wel. Andersom bepalen 
waarheden wél wat mensen als zeker 
mogen ervaren. Wanneer er bijvoor-
beeld een wiskundig bewijs wordt ont-
dekt (een waarheid), dan mogen men-
sen aannemen dat dit bewijs ook in de 
toekomst geldt (een zekerheid).  
 

Volgens Van Woudenberg zijn de 
waarheid (het empirisch bestaan van 
een eiland) en conventies (een stuk 
land dat we ‘Engeland’ noemen) niet 
de enige bronnen voor toekomstige ze-
kerheden. Naast de waarheid stelt Van 
Woudenberg dat zekerheden ook op 
andere bronnen gestoeld kunnen wor-
den. Zo stelt hij dat op grond van prin-
cipes, waarschijnlijkheden en beloftes 
ook zekerheden kunnen ontstaan. Met 
enige zekerheid kun je stellen dat de 
Holocaust ook in de toekomst als mo-
reel afkeurenswaardig wordt be-
schouwd, kleding van vandaag morgen 
ook nog wel past, en mijn verjaardag 
volgende maand gevierd gaat worden. 
Maar Van Woudenberg beargumen-
teert ook dat de ene kans de andere 
niet is: zo is, bijvoorbeeld, de zeker-
heid dat ik in juni 2023 mijn ouders 

De ontkenning van Engeland zal weinig morele consequenties hebben, 
maar de ontkenning van de CO2-problematiek, de Holocaust, een 

groeiende inkomenskloof of een epidemie hebben die natuurlijk wel. 

https://www.goodreads.com/book/show/18545.Rosencrantz_and_Guildenstern_Are_Dead
https://www.goodreads.com/book/show/18545.Rosencrantz_and_Guildenstern_Are_Dead
https://www.goodreads.com/book/show/18545.Rosencrantz_and_Guildenstern_Are_Dead
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nog respecteer groter dan dat de aan-
gekondigde Europese tour van Iron 
Maiden van start gaat. Interessant 
blijft om te lezen hoe Van Woudenberg 
deze nuances in kaart brengt en met 
aansprekende voorbeelden komt hij 
hier tot een goed navolgbaar epis-
temologisch systeem.  
 
Kritiekpunten 
Toch overtuigen Van Woudenbergs 
analyses niet altijd. Zo stelt hij dat wet-
ten puur beschrijvend zijn, weinig ver-
oorzaken en daardoor enige zekerheid 
geven. Zo’n rechtspositivistische op-
vatting is controversieel. Allereerst 
steggelen juristen over zowat elk 
woord binnen een rechtsregel en kun-
nen interpretaties waar voorheen con-
sensus over heerste veranderen. Daar-
bij zijn wetten veelal politieke uitdruk-
kingen die ook telkens veranderen. 
Dat Nederlanders, bijvoorbeeld, hun 
hypotheekrente mogen aftrekken van 
hun belastbaar inkomen geeft de in-

tentie van de overheid weer (e.g. hui-
zenbezit stimuleren, huizenbezitters 
privilegiëren), als wel de gewenste 
(e.g. middeninkomens die huizen ko-
pen) en ongewenste effecten (e.g. hoge 
huizenprijzen). Daarbij vind ik zijn be-
schrijving van Reids ‘zekere metafysi-
sche principes’ soms problematisch. 
Hoewel sommige principes overtuigen 
(e.g. dat het verleden is niet verander-
baar is), heb ik twijfels ten aanzien van 
andere opgevoerde metafysische prin-
cipes. Zo introduceert Van Wouden-
berg het principe van de toereikende 
grond dat, kort gezegd, inhoudt dat 
niets ontstaat zonder oorzaak. Hoewel 
dit misschien op common-senseni-
veau logisch lijkt, stellen zowel de wes-
terse als Arabische metafysica dit prin-
cipe in vraag. Nu er ook kwantumthe-
orieën zijn die deze stelling problema-
tiseren, is zo’n principe minder geluk-
kig gekozen. Ten slotte mag Van Wou-
denberg de ethische dimensie wel wat 
sterker neerzetten. Hij behandelt in 

welke situaties een zekere toekomst-
houding gepast is en wat we op grond 
hiervan mogen verwachten of hopen. 
Toch zijn dit niet de enige disposities 
die kunnen volgen uit toekomstige ze-
kerheden: je zou bijvoorbeeld ook am-
bities kunnen vormen of kiezen om on-
verschillig te zijn. Omdat De toekomst 
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is geen vreemde hierover geen duide-
lijk ethisch standpunt neerzet, blijft 
het voor de lezer gissen waarom ver-
wachtingen en hoop Van Wouden-
bergs voorkeur genieten. Dit levert 
vooral vragen op bij de maatschappe-
lijk relevante voorbeelden in het boek. 
Zo is het een toekomstige zekerheid 
dat het ten koste zal gaan van de pla-
neet als we onze omgang met fossiele 
producten niet veranderen. Deze ze-
kerheid ontkennen wijst Van Wouden-
berg af, maar onduidelijk blijft het 
welke dispositie dan wel de voorkeur 
zou moeten hebben. Zo verwacht of 
hoopt de ene burger dat de politiek 
met een oplossing komt, terwijl de an-
der een ambitie ontwikkelt om te min-
deren met fossiele producten, en een 
laatste onverschillig blijft. Welke voor-
keur de beste is, wordt bepaald door 
ethische discussies en deze ontbreken 
veelal in De toekomst is geen vreemde. 
 
 
 

Een sterk boek 
Ondanks bovenstaande kritiekpunten 
is De toekomst is geen vreemde een in-
teressant boek. Het betoog is goed te 
volgen en Van Woudenberg argumen-
teert helder. Omdat Van Woudenberg 
voorbeelden uit zijn eigen leven in-
voegt, leest het boek bovendien als een 
persoonlijke zoektocht. Dit is aantrek-
kelijk, maar kan soms ook voor aan-
sluitingsproblemen zorgen. Als niet-
gelovige zegt een voorbeeld van David 
en Batseba mij niet zoveel en deelt niet 
iedereen Van Woudenbergs respect 
voor ARP-voorman Pieter Sjoerds 
Gerbrandy. Maar deze kritiekpunten 
zijn klein bier. Van Woudenberg steekt 
zijn onderzoeksvraag vanuit een pro-
testants-analytische traditie in. Dat is 
niet verrassend gezien Van Wouden-
bergs achtergrond, maar daardoor laat 
hij wel andere tradities die over toe-
komstzekerheden gefilosofeerd heb-
ben achterwege.  
 

Sympathiek aan De toekomst is geen 
vreemde is dat Van Woudenberg zijn 
betoog koppelt aan actuele onderwer-
pen zoals het klimaat en inkomenson-
gelijkheid. Toch ligt de kracht van het 
boek meer in de conceptuele analyses. 
Je merkt dat Van Woudenberg hier op 
zijn plek is omdat hij met veel flair en 
sprekende voorbeelden zijn argumen-
tatie weet op te zetten. Hiermee weet 
hij moderne metafysica en epistemolo-
gie binnen de analytische traditie toe-
gankelijk te maken voor een breed pu-
bliek. Toch is het boek geen inleiding, 
maar blijft het een verdediging van een 
metafysische stelling. De combinatie 
van toegankelijke schrijfstijl en filoso-
fische rigiditeit maakt van De toe-
komst is geen vreemde een boek dat 
zowel buitenstaanders als deskundi-
gen kan aanspreken.   
 
René van Woudenberg, De toekomst is 
geen vreemde. Waarom er meer zeker 
is dan wij denken. Utrecht: Kok Boe-
kencentrum, 2022.  

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-66


30 

Bij EPO verscheen onder de titel 
De vrouw als zondebok de eerste 
Nederlandse vertaling van een 
werk van Sylvia Federici. Fede-
rici is een academica met een 
lange loopbaan binnen de auto-
noom feministische, marxisti-
sche traditie. Ongeveer tezelfder-
tijd verscheen bij De Geus de ver-
taling van Discours sur le coloni-
alisme, een klassieker van de 
hand van Aimé Césaire, ingeleid 
en vertaald door filosofe Grâce 
Ndjako. Ook bij Césaire gaat het 
over vrouwen en mannen met 
verminderde rechtstatus en is 
huidskleur de blikvanger die de-
humaniseert. 
 
Tekst: Wil Heeffer 
 
Eenmaal zwart, altijd zwart  
Het eerste dat opvalt als je Discours 

sur le colonialisme, dat in het Frans 
verscheen in 1950, in vertaling gaat le-
zen, is dat het complex is geschreven. 
Over het kolonialisme leest niet lekker 
weg. Het is stug en weerbarstig van 
taal, net als het onderwerp waarover 
het gaat. Er zijn veel verwijzingen naar 
onbekende schrijvers en intellectuelen 
die hedendaagse lezers nauwelijks of 
niet kennen. Wat wel duidelijk is, is 
dat Césaire het opneemt voor de ach-
tergestelden, de mensen die gedwon-
gen werden hun eigen cultuur te min-
achten en zich dienden te uiten in de 
taal van de kolonisator. Zijn vertoog 
doet voelen wat het betekent gegeseld 
te worden door de zweep van de kolo-
niale mogendheden.  
 
Om erbij te horen maar nooit te wor-
den zoals zij – de Europeanen – ging 
Aimé Césaire, zoals velen uit Afrika, 
studeren aan een westerse universiteit. 

Nog meer dan in het gekoloniseerde 
Martinique werd hij zich bewust van 
zijn Zwarte identiteit, zoals hij het met 

VERTOGEN OVER KNECHTING EN KERSTENING 
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een hoofdletter schrijft. Die bewust-
wording vormt het begin van identi-
teitsvorming die hij La Négritude 
noemde. Dat ideeëngoed legde de ba-
sis voor een literaire en ideologische 
stroming van Franssprekende intellec-
tuelen zoals Césaire.  
 
Christelijk geloof  
Het waren niet alleen economische be-
langen die voor Europese kolonisators 
de aanleiding waren voor het zich ei-
genmaken van Afrikaanse gebiedsde-
len. Net zoals elders in de wereld deed 
ook de kerk een duit in het zakje en 

keek ze weg van mensenrechtenschen-
dingen. We lezen daarover bij Césaire, 
en het citaat geeft meteen iets weer van 
wat ik weerbarstige taal noemde: ‘Mijn 
analyse voortzettend, stel ik dat de hy-
pocrisie van recente datum is, en dat 
noch Cortés, die Mexico ontdekte van-
uit de hoogte van de grote teocalli, 
noch Pizarro voor Cuzco (en Marco 
Polo voor Cambaluc nog minder) ver-
klaarden de voorbode van een superi-
eure beschaving te zijn. Ik stel dat zij 
die doden, zij die plunderen, zij die in 
het bezit zijn van helmen, lansen en 
hebzucht, dat de goedpraters later zijn 

gekomen. Dat de christelijke waan-
wijsheid de grote verantwoordelijke is 
op dit gebied, doordat die oneerlijke 
vergelijkingen heeft opgesteld: chris-
tendom = beschaving, heidendom = 
wilde staat. Daaruit konden slechts af-
schuwelijke kolonialistische en racisti-
sche gevolgen voortvloeien waarvan de 
indianen, de “Gele” Volkeren en de 
Nègres het slachtoffer zouden wor-
den.’ En verderop: ‘Vooruitgang be-
staat er dan uit dat het vandaag de dag 
de bezitter van ‘‘christelijke deugden’’ 
is die dingt naar de eer om de over-
zeese gebieden te besturen naar de 

Net zoals elders in de wereld deed ook de kerk een duit in 
het zakje en keek ze weg van mensenrechtenschendingen. 
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werkwijzen van vervalsers en folte-
raars en dit nog voor elkaar krijgt ook.’ 
Beide citaten laten voelen hoe de 
woede zich door Over het kolonialisme 
een weg baant. Een weg die zoekt naar 
een gelijkwaardigheid die in onze tijd 
nog altijd niet is waargemaakt.  
 
Opium voor de man  
Sylvia Federici schreef De vrouw als 
zondebok. Het is een eerste Neder-
landse vertaling van een werk van haar 
en dat maakt de vertaling relevant. Fe-
derici werd vooral bekend met haar 
boek Caliban and the Witch, waarin zij 
net als in De vrouw als zondebok een 

link legt tussen de heksenjacht, de on-
derdrukking van vrouwen en landont-
eigening. Ze plaatst machtige mannen 
tegenover machtige vrouwen die als 
heks worden afgeschilderd, een woord 
dat alle facetten van het kwaad bevat.  
 
Zoals zij het stelt, disciplineert het ka-
pitalisme mensen en bovenal vrouwen 
tot louter productiekracht. Door de re-
belse vrouw te demoniseren werd het 
mogelijk de helft van de mensheid te 
disciplineren tot het hebben van maar 
één recht: het aanrecht. Na de middel-
eeuwen werd de vrouw gereduceerd 

Door de rebelse vrouw te demoniseren werd het mogelijk 
de helft van de mensheid te disciplineren tot het hebben 
van maar één recht: het aanrecht. 
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tot louter lichaam, een lichaam dat ge-
deseksualiseerd moest worden, waarin 
de geest moest worden gedood om 
zelfstandig denken te voorkomen. Het 
gaat bij Federici vooral om ongelijk-
heid en niet om gender. Zij schrijft: ‘De 
heks was de communist en terrorist 
van haar tijd en er was een “bescha-
vingsdrang’’ nodig om de nieuwe “sub-
jectiviteit’’ en seksuele arbeidsverde-
ling te produceren waarop de kapita-
listische arbeidsdiscipline zou steu-
nen.’ Anders gezegd: hekserij was een 
afreageren van (mannelijke) economi-
sche frustratie op vrouwen en leidde 
tot de ‘vervrouwelijking van de ar-
moede’. In de vrouw komen de drie K’s 
van het kapitalisme samen: kolonia-
lisme, kerstening (opleggen seksuele 
moraal) en knechting.   
 
Verouderd of actueel  
Waarom moet je Césaire lezen? Om 
vanuit een historisch oogpunt zicht te 
krijgen op hoe racisme en achterstel-
ling zijn ontstaan en voortleven. Als 

het om minachting gaat, is nog altijd 
niets sneller dan het afwijzend oog. De 
Black Lives Matter-beweging laat zien 
dat er nog veel moet gebeuren. Voor 
hedendaagse politici blijft het moeilijk 
om in de spiegel te kijken als het gaat 
over het maken van excuses voor wat 
slavernij mensen heeft aangedaan.  
Waarom moet je Federici lezen? Om-
dat zij de achterstelling van zeker de 
helft van de wereldbevolking volop in 
het daglicht zet en historisch ontleed. 
We zien grensoverschrijdend gedrag 
telkens weer opduiken. De #MeToo-
beweging springt er voor in de bres. 
Verkrachting van vrouwen lijkt ‘nor-
maal’ in oorlogssituaties en politici zo-
als Donald “grab ’em by the pussy” 
Trump komen er nog altijd lacherig 
mee weg.  
 
Om de complexe teksten van Césaire 
en Frederici bij de lezer te introduce-
ren zijn beide uitgaven voorzien van 
goede inleidingen. Daarmee zijn deze 
edities waardevol materiaal voor wie 

meer wil weten over de geschiedenis 
van racisme en onderdrukking in het 
algemeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aimé Césaire. Over het kolonialisme, 
Amsterdam: De Geus, 2022. 
 
Sylvia Federici. De vrouw als zonde-
bok, Berchem: EPO, 2022.  
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Gerard Reves meesterwerk De 
Avonden verscheen deze maand 
precies 75 jaar geleden. ISVW 
Uitgevers presenteert ‘We zijn 
vanmiddag ongewoon diepzin-
nig’, een filosofisch werk over de 
klassieker. In dit boek onder-
zoekt filosoof en reviaan Mathieu 
Berteloot de filosofische implica-
ties van enkele hoofdthema’s uit 
De Avonden, zoals de betekenis 
van wetenschap, humor, gekte en 
de vraag of God alles ziet. iFiloso-
fie presenteert het voorwoord. 
 
Tekst: Mathieu Berteloot  
 
Ik presenteer u allen een boek dat ge-
rust mag doorgaan voor het ultieme fi-
losofische werk over Gerard Reves 
klassieke roman De Avonden uit 1947. 

Dit winterverhaal heeft een buitenge-
wone status in de Nederlandse lette-
ren: besproken, aanbeden, verfilmd en 
zelfs zin per zin herwerkt tot graphic 
novel. Zo veroorloof ik mij enkel een 
beknopte situering van het boek ter in-
leiding. 
 
De held van de geschiedenis heet Frits 
van Egters. Hij is een jongeman uit 
Amsterdam die de laatste tien dagen 
van het jaar 1946 beleeft met het ou-
derlijke huis als uitvalsbasis. In die 
tien hoofdstukken vernemen we deze 
indrukken van een verteller die Frits 
op de voet volgt. Handelingen worden 
beschreven. Gedachten worden woord 
voor woord weergegeven. Dialogen 
met familie en vrienden worden over-
genomen. Wat het verhaal zo bijzon-
der maakt, is dat het in feite over niets 
gaat. Niets schijnt Frits werkelijk te 

beleven. Hij onderneemt nagenoeg 
niets meer dan wat in de dagelijkse 
routine past. Enkel banale gebeurte-
nissen overkomen hem. Hij onder-
houdt simpele gesprekjes om de lege 
ogenblikken van elke samenkomst op 
te vullen. De stroom aan gedachten 
vormt een zakelijke commentaar op de 
situaties. Zo wordt gezegd dat de ver-
veling het eigenlijke onderwerp is van 
het boek. Als men het al zo wil noe-
men, de plot van het verhaal is Frits die 
voor tien dagen lang het gevecht met 
de verveling aangaat.  
 
Maar aan alles wat in modus van ver-
veling gedaan, gezegd en gedacht 
wordt, plakt er op zijn minst iets van 
inhoud vast. Enerzijds wordt bij ge-
wichtige opmerkingen de toon snel 
ironisch. Wanneer Frits een gracht 
aanschouwt zegt hij: ‘Heerlijk, het lijkt 
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wel of de mist uit het water dampt. 
Schijn en werkelijkheid. We zijn van-
middag ongewoon diepzinnig.’ (X, p. 
230) Anderzijds werpt het boek in 
mijn lezing pertinente filosofische vra-
gen op. Enige onderwerpen zijn mij 
niet onopgemerkt gebleven: humor, 
zwakzinnigheid, moderne weten-
schap, taalstructuur, Gods alwetend-
heid, het noodlot, de zondigheid, 
ziekte en verderf, verveling, dieren-
mishandeling en kaalhoofdigheid. 

Mijn bedoeling is om hierover essenti-
ele vragen te formuleren en volgens 
mijn beste kunnen te beantwoorden. 
 
Wat mijn boek niet wordt, is een exe-
gese van de filosofie van Gerard Reve. 
Reve is geen filosoof, of beter gezegd 
tracht ik geen coherent denkstelsel te 
reconstrueren volgens wat in De Avon-
den en andere klassiekers te lezen 
staat. Het wordt dus niet zoiets als: 
‘Gerard Reve over humor’, ‘over zwak-

zinnigheid’, ‘over moderne weten-
schap’, enzovoort. Ik zeg niet dat zo’n 
soort boek niet mag bestaan. Ik zou het 
zelfs met groot plezier lezen. Maar 
vooral is De Avonden een zeer dank-
bare aanleiding om over zulke onder-
werpen te schrijven. Gerard Reve de-
monstreert hier als geen ander hoe de 
zware thema’s van het leven tot in de 
grootste onnozelheden doordringen. 
De verbeelding van De Avonden 
schenkt de eerste toegang tot deze on-
derwerpen. Zeg maar dat zonder dit 

Gerard Reve demonstreert als geen ander hoe de 
zware thema’s van het leven tot in de grootste 
onnozelheden doordringen. 
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proza mijn wijsgerige kunde er nooit 
bij zou geraakt zijn. Voor al wie slim-
mer wil worden door een boek te lezen, 
zowel De Avonden als mijn filosofische 
beschouwing strekt tot de aanbeveling. 
 
Ik moet nog af van twee mededelingen. 
Ten eerste maak ik het breed qua filo-
sofische thematiek. Het moet een ze-
ker overzicht bieden van wat de wijs-
begeerte bestrijkt. Mijn essays raken 
bijna alle velden aan. Ik begeef me in 
wetenschapsfilosofie, taalfilosofie, 
epistemologie, metafysica, ethiek en 
wijsgerige psychologie.  
 
Ten tweede wilde ik niet eigenzinnig 
zijn of op zoek gaan naar controverse. 
Ik ga veeleer inleidend of zelfs stich-
tend te werk. Voor elk essay beroep ik 
mij op gangbare begrippen en denkka-
ders als de basis voor onderzoek, na-
drukkelijk uit de twintigste-eeuwse fi-
losofie. Ik ga wel steeds een richting 

uit. Het blijven argumentatieve tek-
sten. Verwacht je mogelijks aan een 
meningsverschil, maar neem het op als 
vriendschappelijk debat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mathieu Berteloot. ‘We zijn vanmid-
dag heel diepzinnig’. Filosoferen over 
De Avonden. Leusden: ISVW Uitge-
vers, 2022.  
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Advertentie 
 

 
 

10e FREDERIK VAN EEDENLEZING: LEA YPI 
16 januari 2023 

 
Lea Ypi groeide op in communistisch Albanië, waar nieuwe 
vrijheden hun intrede deden na de val van het regime. Maar 
is kapitalistische vrijheid echte vrijheid? Voor Ypi is vrijheid 
noch de vrijheid van opgelegde verplichtingen, noch de vrijheid  
 

om te doen waar je zin in hebt. Vrijheid is morele vrijheid: de 
vrijheid om het juiste te doen. Tijdens de 10e Frederik van 
Eedenlezing legt Ypi uit hoe we morele vrijheid kunnen ver-
wezenlijken in de maatschappij. 

 

  

Meld je aan 
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38 

 
 ISVW-AGENDA
 
December 
 
17/12 Inleiding in de filosofie: Het schone met Jan Flameling 
27/12 Murakami en filosofie met Ype de Boer 
 
Januari 
 
07/01 Masterclass Hannah Arendt. Willen II met Dirk De Schutter en Laurens ten Kate 
09/01 De kunst van het vragenstellen met Hans Bolten 
11/01 Seneca Online met Dennis de Gruijter 
14/01 Inleiding in de filosofie: De samenleving met Jan Flameling 
14/01 Weg van God. Filosofische en mystieke visies op het goddelijke met o.m. Michel Dijkstra 
15/01 Kidscafé met Brenda Raa 
16/01 10e Frederik van Eedenlezing met Lea Ypi 
25/01 Emil Cioran en het boeddhisme Online met Peter Huijzer 
 
 
Naar de ISVW-agenda
  

https://isvw.nl/activiteit/inleiding-filosofie-schone/
https://isvw.nl/activiteit/murakami-filosofie/
https://isvw.nl/activiteit/arendt-willen-2/
https://isvw.nl/activiteit/kvhv-jan-2023/
https://isvw.nl/activiteit/seneca-online/
https://isvw.nl/activiteit/inleiding-filosofie-samenleving/
https://isvw.nl/activiteit/weg-van-god/
https://isvw.nl/activiteit/kidscafe-jan-2023/
https://isvw.nl/activiteit/eedenlezing-2023/
https://isvw.nl/activiteit/cioran-boeddhisme/
https://isvw.nl/programma-2-2/
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