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REDACTIONEEL UITSMIJTER 
 

Hamlet had het nog maar gemakkelijk: in zijn tijd lag er 
hooguit in de Deense staat wat te rotten. Wij zijn pas niet te 
benijden, met de allesverterende crises die ons dagelijks 
vanaf de krantenkoppen en de twitterfeeds en de nieuwspro-
gramma’s naar de keel grijpen. Martha Claeys vat onze ha-
chelijke toestand mooi samen in haar bespreking van de 
maatschappijkritische boeken van de Berkhoutbroers en 
Stefan Hertmans: ‘De wereld staat in brand en wij kijken toe, 
zonder precies te weten wat de toekomst brengt.’ Gelukkig 
kunnen we ons altijd engageren! (Ofwel, ons er ten goede 
mee bemoeien, maar dan filosofisch modieus fransoos gefor-
muleerd – wij van de wijsbegeerte zijn immers niet van de 
straat.) 

 

Als iemand zich engageert, is het Greta Thunberg wel. Heb 
je ook de foto gezien waarop ze zich minzaam glimlachend 
door de politie laat wegdragen in Lützerath? Wil Heeffer be-
toogt in zijn recensie dat haar stem nog niet weg te dragen is 

uit het publieke klimaatdebat. Het Klimaatboek, dat op ini-
tiatief van Thunberg tot stand kwam, toont heuse hoop op 
verandering. Dat doet ook het Cubaanse klimaattransitie- 
beleid, waarover een aan te raden boek verscheen. 

 

Verder staan we in deze iFilosofie stil bij de vraag of Jean-
Jacques Rousseau een paranoïde oude gek was, prijzen we 
het ‘buitengewone boek’ van de voor het eerst naar het Ne-
derlands vertaalde Barbara Skarga, mijmeren we over mu-
ziek met Peter Sloterdijk en bespreken we een prettige He-
gel-biografie. Bij wijze van uitsmijter behandelt René ten Bos 
de verhouding tussen pijn en de dood van God. 

 

De rest is lezen, 

 

Florian Jacobs 

(hoofdredacteur iFilosofie) 
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iFilosofie #67 
 

ANTI-NIHILISME 
& POËTISCHE POLITIEK 

 

 
 

Wij maken de maatschappij 

 
KLIMAATCRISIS 

 
 

 
 

Wie is aan zet? 

 
DE SOLITAIRE WANDELAAR 

 
 

 
 

Rousseau’s laatste dagen
 

En verder: Barbara SKARGA: filosofie in tijden van oorlog; SLOTERDIJK over de mens in de culturele wereld; het leven 

van HEGEL; de klimaatstrategie van CUBA; de PARA-DOXALE COLUMN van René ten Bos en de ISVW-agenda & co-

lofon.
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ENGAGEZ-VOUS! 
 

De coronapandemie, wereld-
wijde anti-racismeprotesten, 
jonge mensen die massaal hun 
baan opzeggen, toenemende on-
gelijkheid, de klimaatcrisis, oor-
log in Europa. Dat er iets groots 
gaande is in de wereld, voelen we 
allemaal. Maar wat schort er pre-
cies aan de huidige inrichting 
van de maatschappij? En wat 
kunnen individuen ondernemen 
om daar iets aan te veranderen? 
Dat zijn de centrale vragen van 
twee recente filosofieboeken: de-
butanten Arthur en Jarmo Berk-
hout schreven Anti-nihilisme. 
Engagement in de 21ste eeuw. 
Een maand later verscheen van 
gevierd essayist, dichter en ro-
manschrijver Stefan Hertmans 
de bundel Verschuivingen. 

Tekst: Martha Claeys 

 

There is an alternative 

De nieuwe boeken van Stefan Hert-
mans en Arthur en Jarmo Berkhout 
vertrekken vanuit een gedeelde on-
vrede over de staat van de wereld. In 
beide boeken lees je een bevlogen ana-
lyse van je eigen tijd, waarbij heden-
daagse uitdagingen als migratie, kli-
maat en de ineenstorting van het neo-
liberale systeem kundig met elkaar 
worden verbonden.  

 

Hertmans vertelt in interviews hoe hij 
voor zijn essaybundel, die hij tijdens 
de lockdownperiode schreef, te rade 
ging bij de enige mensen waarmee hij 

zich zonder limiet en zonder besmet-
tingsgevaar kon omringen: de filoso-
fen in zijn boekenkast. Veel van die na-
men komen terug in de bronvermel-
ding van de Berkhouts: Giorgio Agam-
ben, Theodor Adorno, Bruno Latour 
en Walter Benjamin worden in gelijk-
aardige contexten aangehaald. Over 
Benjamin lezen we in beide boeken 
zelfs dezelfde tragische geschiedenis, 
namelijk die van zijn zelfmoord in een 
Pyrenees dorp na een mislukte poging 
om aan de Duitsers te ontsnappen. 
Benjamin droeg een manuscript mee 
waarin hij vertelt over een engel die de 
brandende resten van het vergane pa-
radijs moet aanzien. Lees: de wereld 
staat in brand en wij kijken toe, zonder 
precies te weten wat de toekomst 
brengt.  
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There is no alternative, ging het ada-
gium lang. Met deze twee boeken wil-
len de auteurs, elk vanuit een eigen in-
valshoek, afrekenen met die mythe. 
Hertmans ziet een grote rol weggelegd 
voor de verbeelding, en wendt zich tot 
wat hij de poëtische politiek noemt. 
‘Met poëtische politiek bedoel ik de 
denkwijze die niet uitgaat van de tech-
nische voorwaarden van de bestaande 
menselijke wereld, maar van leven met 
de vragende wijs – bijvoorbeeld met de 
ecologische voorwaarden die de aarde 
ons stelt.’ Hertmans daagt het idee uit 
dat politiek en poëzie diametraal te-
genover elkaar staan – het ene werelds 
en pragmatisch, het andere roman-
tisch en naïef. De poëtische politiek, 
die Hertmans onder meer ziet bij 
Greta Thunberg en de klimaatjonge-
ren, gaat om het inbeelden van een 
‘hervonden aards denken’ in plaats 
van het blindelings vertrouwen op 
technologische vooruitgang.  

 

Verbeelding staat ook centraal in Anti-
nihilisme. In de introductie schrijven 
de broers Berkhout over prefigurative 
politics, een principe waarbij je al gaat 
leven alsof de wereld is zoals je ze wil 
hebben. Je engageren vereist volgens 
de auteurs verbeeldingskracht. ‘De po-
litieke verbeelding van de mogelijk-
heid van een alternatief is altijd een di-
recte bedreiging voor de macht, iets 
wat activisten en kunstenaars over de 
hele wereld en in de geschiedenis altijd 
hebben aangetoond.’ Tegenover de 
boodschap dat een alternatief leven 
niet mogelijk, ingewikkeld, of overdre-
ven idealistisch is, staat de verbeelding 
die we nodig hebben om bestaande 
systemen te herdenken en te verande-
ren. 

 

Nihilisme en de leegte vanbinnen 

De broers Berkhout wijten het voort-
duren van grote maatschappelijke pro-
blemen, en dat verandering er maar 
niet doorkomt, aan een wijdverspreid 

nihilisme. ‘In plaats van een positief 
principe waarop gemeenschap kan 
worden gevestigd, treffen we niks dan 
leegte aan.’ Vooruitgang en groei zijn 
zelf het doel geworden, zonder dat we 
inhoudelijk stilstaan bij de vraag wat 
er vooruitgaat, en of economische 
groei wel gelijkstaat aan een toename 
van welzijn. We missen inhoudelijke 
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overtuigingen en principes waar men-
sen zich achter kunnen scharen. Nihi-
lisme is het onkritisch aanvaarden van 
je eigen lot als producent-consument, 
je neerleggen bij de neoliberale om-
standigheden, het aanvaarden van the 
powers that be. In plaats van dat 
nihilisme moeten we ons volgens de 

Berkhouts oefenen in het tegenge-
stelde: we moeten ons verbinden aan 
een andere manier van leven, en het 
geloof dat dat mogelijk is. 

 

Ook Hertmans heeft het over leegte, 
maar die kent een andere oorsprong. 
Meer dan de Berkhoutbroers themati-
seert Hertmans de belangrijke invloed 
van sociale media en algoritmes. Hert-
mans beschrijft het eindeloze maar 
lege gemurmel in echokamers dat onze 
social media kenmerkt. Daar ziet hij 
hoe het delen van intieme ontboeze-
mingen haast als een daad van moed 
geldt. Wie niet het persoonlijke met de 
wereld deelt, verliest. Hertmans be-
treurt dat, want volgens hem heffen we 
zo de grens tussen onze binnenwereld 
en het publieke domein op. Het gevolg 
is dat we de sociale distantie, de regels 
van beleefdheid en respect, de mati-
ging van emoties, ook laten vallen 
wanneer we met anderen in contact 
treden: ze behoren immers toch tot 
onze intieme kring! Tijdens het lezen 

dacht ik aan de commentaarsectie op 
sociale media, waar inderdaad de 
grens tussen innerlijk gevloek en hoor-
baar gescheld volledig uitgewist lijkt te 
zijn. Volgens Hertmans zijn we het 
verleerd om met elkaar van mening te 
verschillen, omdat we het gewend zijn 
in onze eigen bubbels altijd gelijk te 
krijgen. Onder meer de mannelijke 
agressie, en wat hij ‘machohysterie’ 
noemt, getuigen er volgens Hertmans 
van dat mensen elkaar steeds minder 
goed kunnen verdragen.  

  

Doorleefd activisme 

Hertmans sluit zijn boek af met een 
hoofdstuk over hoop als principe. Vol-
gens hem hebben we een hernieuwde 
vorm van hoop nodig, die zich hecht 
aan het concrete. ‘Hoop investeren in 
het theoretische ideaal van samenle-
ven is zoiets als investeren in bitcoins: 
je weet nooit wat je werkelijk in han-
den hebt en je weet nooit zeker wat er-
achter verborgen zit.’ Je zou kunnen 
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zeggen dat die theoretische hoop nihi-
listische hoop is, omdat ze zich richt op 
lege en generaliserende idealen in 
plaats van concrete doelen.  

 

Bij de Berkhouts zit het hoofdstuk over 
hoop in het midden van het boek. Dat 
is tekenend, want zij thematiseren 
hoop als een voorafgaande vereiste 
voor engagement. Hopen wil niet zeg-
gen dat je vertrouwt op een gestage 
verbetering: die komt er niet zonder 
actie. Hoop, stellen zij in navolging van 
Walter Benjamin, is de ‘weigering om 
te accepteren dat de uitkomst al vast-
staat’. Die overtuiging is nodig om je te 
engageren in een wereld waarin de 
kantelpunten soms al bereikt lijken te 
zijn. Actief engagement is het omge-
keerde van nihilisme, en activisme is 
in die zin een oefening in het koesteren 
van inhoudelijke principes en idealen, 
boven vormelijke streefdoelen zoals 
groei en vooruitgang.  

 

Dat actief engagement is bij de auteurs 
geen lege oproep. Hertmans gaf jaren 
les en stond ooit op de lijst voor Aga-
lev, de voorloper van de Vlaamse 
groene partij. Ook de Berkhoutbroers 
staan zelf geregeld op de barricades: ze 
bezetten in 2015 mee het Amster-
damse Maagdenhuis om verschillende 
vormen van universitair wanbeleid 
aan de kaak te stellen. Jarmo was in 
2014 lijsttrekker van een kortlevende 
Amsterdamse politieke partij, en was 
voorzitter van de Landelijke Studen-
tenvakbond. Hoe de lezer concreet ge-
stalte moet geven aan engagement, 
leggen de auteurs niet op. Maar de op-
roep is duidelijk: op welke manier ook, 
laat je in met de wereld.  

 

Het boek van de Berkhouts bevat meer 
informatie en cijfers, en is daarom als 
naslagwerk rijker, terwijl Hertmans 
meer inzet op retoriek, beeldspraak en 
literaire overtuigingskracht. Beide 
boeken bieden een scherpe analyse 
van de eigen tijd, en moedigen de lezer 

aan om zich alternatieven voor het 
huidige systeem in te beelden. Het zijn 
twee kwetsbare boeken, waarin de au-
teurs zich blootgeven en riskeren om 
weggezet te worden als naïeve wereld-
verbeteraars. Maar dat verwijt is onge-
grond: de auteurs tonen zich bewust 
van de valkuilen van hun onderneming 
en beloven geen hapklare oplossingen. 
Wat ze wel beloven is dat elke oplos-
sing begint bij engagement. There is 
no alternative? Wel, hier zijn er alvast 
twee.  

 

Meer weten over het betoog van Ar-
thur en Jarmo Berkhout? Meld je aan 
voor het online evenement Wat te 
doen? op 17 mei 2023. 

 

Arthur en Jarmo Berkhout, Anti-nihi-
lisme. Engagement in de 21ste eeuw, 
Amsterdam/Antwerpen: Pluim, 2022. 

 

Stefan Hertmans, Verschuivingen, 
Amsterdam: De Bezige Bij, 2022. 

https://isvw.nl/activiteit/wat-te-doen/
https://isvw.nl/activiteit/wat-te-doen/
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
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DOOR LIEGEN EN BEDRIEGEN OP NAAR HET EINDE 
 

Greta Thunberg vroeg aan bijna 
honderd publicisten en weten-
schappers om hun kennis over de 
klimaatcrisis te delen, te verdie-
pen en uit te dragen. Dat resul-
teerde in Het Klimaatboek dat 
onlangs in vele landen tegelijker-
tijd in vertaling verscheen. De 
vraag is of ‘het’ in de titel met 
grote of met kleine letters is be-
doeld. Gaat het om een alomvat-
tend, iedereen overtuigend plei-
dooi waarop we zitten te wachten 
of is het meer van wat we al ken-
nen? Is Het Klimaatboek meer 
dan een overkill aan percentages 
en statistiek? 

 

Tekst: Wil Heeffer 

 

Het Klimaatboek is ontstaan op initia-
tief van Greta Thunberg. Zij voorzag de 
inleidingen van de vijf delen die de 478 
pagina’s kennen. Op die manier door-
loopt zij hoe het klimaat werkt en ons 
beïnvloedt, hoe het de planeet veran-
dert, wat we hebben gedaan en wat we 
hadden kunnen doen om een verande-
ring teweeg te brengen en tot slot hoe 
het nu verder moet. Ter invulling van 
die delen heeft zij zo’n honderd au-
teurs en wetenschappers uitgenodigd 
om een korte bijdrage te schrijven. Het 
betreft mensen als Naomi Klein, Tho-
mas Piketty, Jason Hickel, Kate Ra-
worth en Amitav Ghosh. Het boek 
rondt af met een aantal aanbevelingen 
over wat iedereen zelf kan doen en wat 
we als samenleving kunnen doen. 

 

 

Existentieel-filosofische aanklacht 

‘Hoe durven jullie,’ zei Greta Thunberg 
op een bijeenkomst van de G20 in het 
gezicht van politici en CEO’s. Maar nu 
de initiële shock na Thunbergs optre-
den is weggeëbd, wordt ze herhaalde-
lijk weer overstemd met uitspraken als 
‘ach, het is allemaal niet zo erg’. Wat 
ooit met spijbelen begon, omdat – ge-
zien de totale vernietiging van het eco-
logische systeem – voor haar onder-
wijs als opstap naar een toekomst geen 
zin meer had, is een onvermoeibare 
aanklacht tegen machthebbende we-
reldleiders geworden. In die zin is dit 
meer dan een boek over politiek: het 
leest als een existentieel-filosofische 
aanklacht. 
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Thunberg heeft in Het Klimaatboek 
een indrukwekkend aantal medestan-
ders bijeengebracht die ons op onze 
reis naar het einde der tijden begelei-
den. Want zo dramatisch is het. Thun-
berg en haar auteurs laten zien dat we 
het zo druk hebben met allerlei stik-
stofcijfers dat we vergeten dat de kli-
maatcrisis over het voortbestaan van 
het leven zelf gaat. Volgens Thunberg 
is er sprake van een door mensen in 
gang gezette collectieve zelfmoord die 
wordt aangestuurd door ‘de machtigen 
der aarde die een systeem gericht op 
economische groei in stand houden. 

De problemen worden niet veroor-
zaakt door mensen als zodanig, maar 
vooral door een specifiek economisch 
systeem – namelijk het kapitalisme – 
dat is gebaseerd op permanente groei 
van het bbp.’ 

 

De dood of je leven 

‘We kunnen niet duurzaam leven bin-
nen het huidige economische systeem,’ 
schrijft Greta Thunberg: ‘Toch wordt 
ons voortdurend verteld dat dit wel 
kan. We kunnen duurzame auto’s ko-
pen die op duurzame benzine over 

duurzame snelwegen rijden. We kun-
nen duurzaam vlees eten en duurzame 
frisdrank drinken uit duurzame plastic 
flessen. We kunnen duurzame fast fas-
hion kopen en in duurzame vliegtuigen 
reizen die op duurzame brandstof vlie-
gen. En natuurlijk gaan we ook onze 
duurzame klimaatdoelen voor de korte 
en lange termijn halen, zonder ook 
maar de geringste inspanning te leve-
ren.’ Maar kan dat en hoe kan dat? 
Kunnen we onze gewoonten voortzet-
ten door ze te verduurzamen? 

 

 
Kunnen we onze gewoonten voortzetten 
door ze te verduurzamen? 
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Dit boek wil de lezer overtuigen dat dit 
een onmogelijk streven is. We hebben 
de grenzen aan het consumentisme al-
lang overschreden en meer technolo-
gie biedt geen uitweg. ‘Toen de Euro-
peanen de wereld begonnen te koloni-
seren aan het eind van de vijftiende 
eeuw, nam de snelheid van uitsterven 

toe… Ons gevaarlijkste wapen bleek 
moderniteit en kapitalisme te zijn.’ 

 

‘In de twintigste eeuw begon de in-
vloed van mensen zelfs exponentieel 
toe te nemen’, schrijft Elizabeth Kol-
bert in haar bijdrage. ‘Deze ‘Grote Ver-
snelling’ transformeerde de planeet op 
een drastische manier.’ Het is – zoals 
ik het zie – net als met het dodelijke ef-
fect van röntgenstraling. De aanwas-
sende werking van ioniserende stra-
ling werd door Marie Curie als stra-
lingsziekte onder de aandacht ge-
bracht. Om de dodelijke gevaren van 
de straling te voorkomen, bleek lood 
een ‘afvangmogelijkheid’ te bieden. 
Maar wat is het equivalent van lood 
voor stikstof? Of er afdoende afvang-
mogelijkheid voor stikstof bestaat, is 
nog maar de vraag. Ook over de vervui-
ling van ons drinkwater zou je dezelfde 
vraag kunnen stellen. De opeenstape-
ling en afbraak van plastics in de ‘plas-
ticsoep’ en de opname daarvan in dier-
lijke en menselijke organismen, is een 

trage moordenaar zonder afvangmo-
gelijkheid.  

 

Grotesk en cynisch 

Op de recente klimaatconferentie in 
Egypte werd veel gepraat, maar aan 
het economische systeem werd nauwe-
lijks getornd. In plaats van ‘zorg, zorg, 
zorg’ klinkt het: ‘banen, banen, banen’ 
en ‘winst, winst, winst’ uit de monden 
van politici.  

 

We kijken weg van datgene wat we wil-
len redden: de zorg voor de leefomge-
ving. Dit klimaatboek maakt eens te 
meer duidelijk dat we met z’n allen aan 
de grens van uitsterven staan: we gaan 
sterven door toedoen van het huidige 
economische systeem. De vraag is al-
leen: hoelang duurt dat nog? 

 

Bovenal valt de verstoring van even-
wicht de ‘machtigen’ van deze aarde 
aan te rekenen. Zij lijken blind voor 
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het belangrijkste levensvraagstuk van 
onze tijd: de zorg voor de aarde en haar 
bewoners. Greta Thunberg schrijft aan 
het einde van het boek: ‘Maar dit alles 
[veranderen] zal alleen gebeuren als 
de machthebbers ter verantwoording 
worden geroepen. We staan onze hui-
dige politieke leiders toe het ene te zeg-
gen en precies het tegenovergestelde te 
doen. Ze kunnen beweren klimaatlei-
ders te zijn terwijl ze in hoog tempo de 
infrastructuur voor fossiele brandstof-
fen in hun land uitbreiden. Ze kunnen 
zeggen dat we in een klimaatcrisis ver-
keren terwijl ze nieuwe kolenmijnen, 
olievelden en pijpleidingen aanleggen. 
We vinden het niet alleen sociaal on-
aanvaardbaar dat onze leiders liegen, 
we verwachten het bijna van ze. Het is 
moeilijk voor te stellen dat een andere 
groep binnen onze samenleving zo zou 
worden vrijgesteld. Maar aan dit voor-
recht moet een einde komen.’ 

 

 

Antidotum 

Is dit boek het tegengif voor onze be-
narde toestand? Is het een noodzake-
lijk boek? Ja, hoewel. Het is jammer 
genoeg te dik voor velen die het zou-
den moeten kunnen lezen. Het bevat 
erg veel informatie waarin vooral het 
dodelijke effect van te veel stikstofdi-
oxide centraal staat, en verliest daar-
door misschien aan leesbaarheid.  

 

Ik denk dat Greta Thunberg met haar 
initiatief tot dit boek laat zien dat haar 
stem nog lang niet is uitgeklonken. De 
vraag is alleen of haar hoop op veran-
dering niet te zeer wordt overdonderd 
door een kakafonie aan tegengelui-
den? Zoals het in dit boek luidt in de 
bijdrage van George Monbiot: ‘Als je 
mij zou vragen welke sector de groot-
ste verantwoordelijkheid draagt voor 
de teloorgang van het leven op aarde, 
zou ik antwoorden: de media.’ Ik zeg 
het hem na.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het klimaatboek, een initiatief van 
Greta Thunberg. Vertaald door Linda 
Brouwer en anderen, Amsterdam: De 
Bezige Bij, 2022. 

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
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ROUSSEAU’S LAATSTE DAGEN: 
SOLITAIR OF EENZAAM? 
 

Na een ingewikkeld leven blikt 
Jean-Jacques Rousseau in De so-
litaire wandelaar op eigenzin-
nige wijze voor een laatste keer 
terug. Ditmaal zou hij voor nie-
mand anders dan zichzelf schrij-
ven. Hij had ondertussen de 
hoop laten varen dat men hem 
ooit nog anders zou zien dan als 
een ‘paranoïde gek’. Twee en een 
halve eeuw later wordt toch het 
tegendeel bewezen: we zien een 
filosoof met een gouden hart die 
zijn vraagtekens zette bij het ver-
lichtingsdenken en hele logische 
redenen had voor zijn paranoia. 
Deze nieuwe vertaling van Les 
Rêveries du Promeneur solitaire 
biedt ons de mogelijkheid een 

van de grondleggers van de Ro-
mantiek persoonlijk te leren ken-
nen. 

 

Tekst: Borre Meeuwisse 

 

Een van de eerste Romantici 

Afgelopen jaar verscheen een nieuwe 
vertaling van Les Rêveries du Prome-
neur solitaire. De vertaling gebruikt 
heldere, redelijk simpele, maar toch 
mooie taal. Net als de overpeinzingen 
die erin staan, is de vertaling eerlijke 
en levendig. 

 

Rousseau (1712-1789) was een Zwit-
serse filosoof en schrijver. In tegen-
stelling tot de invloedrijke denker Tho-

mas Hobbes had Rousseau een posi-
tieve blik op de mens in de ‘natuurtoe-
stand’: de mens zou vóór de georgani-
seerde staatsvormen die we nu kennen 
in relatief vreedzame primitieve stam-
men hebben geleefd. Inmiddels wordt 
de natuurtoestand als filosofisch con-
cept in academische kringen als ach-
terhaald beschouwd. Toch is dat besef 
vrijwel niet tot het grotere publiek 
doorgedrongen en tref je in het pu-
blieke debat nog dagelijks discussies 
aan over de vraag of de mens van na-
ture nou ‘goed’ of ‘slecht’ is. Rousseau 
stond aan het begin van de Romantiek; 
hij heeft een grote invloed gehad op 
Robespierre en daarmee indirect op de 
Franse Revolutie. Die heeft hij overi-
gens zelf nooit meegemaakt. Rousseau 
stierf in 1778, elf jaar voor de start van 
de Revolutie in 1789. 
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Dramatisch en eerlijk 

Rousseau schreef Les Rêveries du Pro-
meneur solitaire in de laatste jaren 
van zijn leven. Hierin is hij naar eigen 
zeggen eerlijker tegenover zichzelf dan 
in zijn Confessions. Geïnspireerd door 
de Essais van Montaigne schrijft 
Rousseau in de vorm van ‘wandelin-
gen’: hij schrijft zijn gedachten op pre-
cies zoals ze tijdens zijn wandelingen 
in de meest dromerige landschappen 
in hem opkomen. In het boek wordt de 
lezer dan ook op intieme wijze meege-
nomen in de hoogstpersoonlijke ge-
dachtewereld van de oude filosoof. Het 
boek geeft een mooie schets van hoe 
een gekrenkte oude man die veel kan-
ten van het leven heeft gezien, terug-
blikt op zijn leven. Daarnaast poogt 
Rousseau nog een soort psychologisch 
en filosofisch onderzoek op zichzelf uit 
te voeren: door middel van anekdotes 
en een reflectie op zijn gevoelens en ac-
ties in het verleden probeert hij zijn ei-
gen karakter te duiden. Opvallend is 

dat de oude man, ondanks de vele te-
genslagen in zijn leven, bij het schrij-
ven van deze wandelingen te allen tijde 
goudeerlijk blijft. Hij beschrijft alles 
preciés zoals hij het ervaart. Hierdoor 
wordt zijn sterke persoonlijkheid ook 
gelijk zichtbaar; hij schrijft vaak 
enorm dramatisch. 

 

Eén met de natuur maar nauwe-
lijks één met zichzelf 

Zichzelf terugtrekken uit de maat-
schappij, in het moment leven te mid-
den van de weelderige natuur, genot 
vinden in een simpel eenheidsgevoel 
met de natuur. Dit zijn de hoofd-
thema’s van het boek. Al lezende ver-
geet je soms dat je het werk van een 
westerse filosoof leest. Veelal worden 
spirituele thema’s aangehaald die we 
vandaag onder het kopje ‘mindfulness’ 
zouden plaatsen. Wel staat het spiritu-
ele ideaal dat Rousseau zichzelf stelt 
constant op gespannen voet met zijn 
eigen persoonlijkheid. Zijn zelfanalyse 

is hier vlijmscherp: hij stelt vast dat 
zijn karakter te licht ontvlambaar is 
voor een zekere stoïcijnse houding en 
een distantiëring van de ‘hartstochten 
van het leven’. 
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Enerzijds wordt Rousseau door zijn ui-
terlijke omstandigheden gedwongen te 
ontsnappen naar de natuur, anderzijds 
voelt hij zich écht aangetrokken tot de 
bomen en bloemen. Enerzijds wil hij 
niet meer terugdenken aan zijn eer-
dere leven, anderzijds vervalt hij con-
stant in zoete en melancholische her-
inneringen. Enerzijds is hij de filosoof 
die pleit voor de goede menselijke na-
tuur, anderzijds is hij enorm parano-
ide en vertrouwt hij alleen nog zichzelf. 
Het boek is doordrenkt van dergelijke 
paradoxen. Het is duidelijk dat Rous-
seau op zijn oude dag geen spirituele 
verlichting had bereikt maar de wor-
steling met zichzelf en zijn verleden 
geeft hij tot op het laatste moment niet 
op. Zo blijft het hele verhaal tegelijker-
tijd ook enorm menselijk. Hij predikt 

geen moment over een soort simpele 
houding die voor allen de verlichting 
en het verlossen van al het leed zal be-
tekenen. In die zin houdt hij er een 
‘ethiek’ op na – een antwoord op de 
vraag “Hoe moeten we leven?” – die 
een stuk realistischer is dan die van 
menig ander filosoof. 

 

Ik voelde me tijdens het lezen van dit 
boek vooral bewogen door verbazing 
en medelijden. Verbazing enerzijds, 
omdat Rousseau ondanks zijn verle-
den probeert positief in het leven te 
staan en er het beste van te maken. 
Medelijden anderzijds, omdat het hem 
niet goed lukt los te laten en zijn trau-
matische verleden echt te ontsnappen. 

De oudere Rousseau wordt in de aca-
demie vaak afgedaan als ‘paranoïde 
oude gek’. Onterecht, wat mij betreft. 
Het verhaal is een stuk ingewikkelder 
en genuanceerder. 

 

Ik zou De solitaire wandelaar aanra-
den aan iedereen die meer te weten wil 
komen over de aard van deze bijzon-
dere – en enorm invloedrijke – figuur 
in de Westerse filosofie. Het is een in-
nige en persoonlijke leeservaring. 

 

 

Jean-Jacques Rousseau, De solitaire 
wandelaar. Vertaald door Leo van 
Maris, Groningen: Historische Uitge-
verij, 2022. 

 
De oudere Rousseau wordt in de academie vaak afgedaan als 
‘paranoïde oude gek’. Onterecht, wat mij betreft. 

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
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EEN VOLK DAT VOOR TIRANNEN ZWICHT… 
 

Nadat de filosofe Barbara Skarga 
(1919-2009) in 1944 door de Sov-
jet-Unie wordt gearresteerd voor 
haar lidmaatschap aan de Poolse 
verzetsbeweging Armia Krajowa 
(vrij vertaald: thuisleger), wordt 
zij veroordeeld tot tien jaar 
katorga (het al sinds het Russi-
sche Keizerrijk ingestelde en in 
de Sovjettijd gecontinueerde sys-
teem van strafkampen). In Na de 
bevrijding, geschreven in de ja-
ren ’80 en nu voor het eerst in het 
Nederlands vertaald, neemt 
Skarga de lezer mee op haar reis 
door tien jaar katorga, tien jaar 
hel op aarde.  

 

Tekst: Jack Dahan 

 

De grande dame van de Poolse  
filosofie 

Eerst lezen we over haar arrestatie en 
gevangenschap in Litouwen, waar 
Skarga studeerde. Vervolgens maken 
we het begin van haar goelagjaren 
mee, haar jaren als verpleegster in een 
hospitaal in een kamp in Oechta (een 
stad midden in het huidige Rusland) 
en de jaren van dwangarbeid in een 
steenfabriek in het in de zomer bloed-
hete, in de winter niet te bevatten 
koude Balqash op de Kazachse steppe. 
En allerlaatst: anderhalf jaar balling-
schap naar de kolchoz, een voor de 
Sovjet-Unie typische collectivistische 
landbouwnederzetting. 

 

Barbara Skarga wordt door de Pools-
Belgische filosofe Alicja Gescinska in 
het voorwoord van Na de bevrijding 

de grande dame van de Poolse filoso-
fie uit de 20e eeuw genoemd. Hoewel 
Skarga de invloed van haar biografie 
op de ontwikkeling van haar filosofie 
altijd heeft tegengesproken, kan deze 
niet worden ontkend. 

Skarga werd in 1919 in Warschau ge-
boren in een welvarend modern gezin 
dat midden in de Poolse maatschappij 
stond en diepe wortels had in de tradi-
tionele Poolse contreien. Hoewel 
Skarga’s gezin van origine protestants 
was, speelde religie vrijwel geen rol in 
haar opvoeding. Dat schemert door in 
haar latere filosofie: ze is ongelovig, 
maar toont een diepe interesse in het 
spirituele en religieuze aspect van het 
mens-zijn. 

Op de middelbare school blonk Skarga 
uit in wiskunde, maar het werd haar 
ontmoedigd dit te studeren: ze moest 
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een praktische opleiding volgen. Na 
enkele semesters bruisend studenten-
leven stopte ze met haar ingenieursop-
leiding te Warschau. Ze besloot gees-
teswetenschappen te studeren aan de 
Stefan Batory Universiteit in Vilnius, 
Litouwen. 

 

De oorlog gooide echter roet in het 
eten. In september 1939 vielen de 
nazi’s Polen binnen, enkele weken la-
ter werd de oostgrens aangevallen 
door de Sovjets. In 1941 verklaarden 
nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie el-
kaar de oorlog. Er volgde een tumultu-
euze tijd van afwisselend Duitse en 
Russische bezetting en terreur. Som-
migen zagen heil in Hitler, anderen in 
Stalin. Weer anderen wisten dat van 
zowel de nazi’s als de Sovjets niets dan 
slechts te verwachten viel. Skarga be-
hoorde tot deze laatste categorie: ze 
was zich al vroeg bewust van de geva-
ren van totalitaire regimes. 

 

Skarga sloot zich aan bij het Poolse 
verzet en werd in 1944 opgepakt. Na 
tien jaar gevangenschap hervatte ze, 
zeventien jaar nadat ze eraan was be-
gonnen, vrijwel direct haar studie filo-
sofie in Warschau. Dit geeft niet alleen 
blijk van haar veerkracht, maar laat 
ook zien dat Skarga in tien jaar hel op 
aarde nooit haar levenslust verloor. Ze 
is altijd in de filosofie, in de mensheid 
en het goede blijven geloven.  

 

“Skarga wilde zich het recht om te den-
ken weer toe-eigenen,” zo schrijft 
Gescinska. Het recht voor jezelf te mo-
gen denken staat centraal in de filoso-
fie van Skarga. In de goelag werd haar 
de uniformiteit met geweld opgelegd. 
De oorspronkelijke geest moest wor-
den uitgewist en elk facet van het leven 
moest het grootste goed dienen: het 
heil van de Sovjet-Unie. Skarga’s goe-
lagjaren hebben haar filosofie sterk be-
invloed. Ze typeerde zich als individu-

aliste en stelde dat de intrinsieke waar-
digheid van de mens het hoogste goed 
is. 
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Het goede, het onverschillige en 
het kwaad 

Skarga’s geschiedenis kan niet los wor-
den gezien van haar filosofie. Skarga 
beschrijft het communisme als de dui-
vel. Maar de duivelsheid ervan was 
niet zozeer gelegen in de negatie van 
het goede, als wel in de onverschillig-
heid. Voor Skarga is niet het kwaad het 
tegendeel van het goede, maar onver-
schilligheid. De onverschilligheid van 
autoriteiten en gezaghebbers en het 
feit dat je door de sleur van de ver-
schrikkingen in de strafkampen steeds 
onverschilliger werd jegens jezelf en 
het leven vormde de diaboliek. De wer-
kelijke wandaden van het commu-
nisme waren geen kwestie van doelbe-
wuste kwaadaardigheid, maar een ge-
volg van onverschilligheid die ontstaat 
in een totalitair systeem. 

Hoewel ik deze gedachte aanlokkelijk 
vind, ben ik het niet geheel met Skarga 
eens. Door niet het kwaad als negatie 
van het goede te zien, maar onverschil-
ligheid, stelt Skarga het goede in de 
mens centraal: de mens is intrinsiek 
goed, maar zijn goede geest wordt ge-
corrumpeerd door een vals, totalitair 
systeem dat ons opslokt en onze capa-
citeit tot nadenken wegneemt, zodat 
wij gedachteloos ronddwalen. Ik vind 
dit een mooie gedachte, een die waar-
schijnlijk houvast kan bieden in tijden 
van verschrikkingen. Deze gedachte – 
de mens is niet slecht, de wandaden 
die mij worden aangedaan komen 
voort uit een onverschilligheid die 
voortvloeit uit een systeem dat het in-
dividu inferieur acht aan de massa – 
hield Skarga waarschijnlijk op de been 
in de strafkampen. 

Primo Levi schreef ooit over Göring: 
“Als ik in zijn schoenen had gestaan, 
dan had ik hetzelfde gedaan.” Ik wei-
ger dit te geloven. Als ik in Willem Fre-
derik Hermans’ schoenen had gestaan, 
dan had ik nooit zo’n geweldig oeuvre 
geschreven en als ik in Skarga’s schoe-
nen had gestaan, dan had ik wellicht 
niet zoveel veerkracht kunnen tonen. 
We moeten niet voorbijgaan aan het 
feit dat het kwaad zich wél in de mens 
kan manifesteren: er waren er die 
wandaden verrichtten ten gevolge van 
onderwerping aan een autoritair, re-
pressief systeem dat hun vermogen om 
zelf na te denken wegnam, maar er wa-
ren er ook die in- en inslecht waren 
(zoals Göring). Door het kwaad geheel 
toe te schrijven aan onverschilligheid, 
doen we die mensen die een lichtstraal 

 
De mens is intrinsiek goed, maar zijn goede geest wordt 
gecorrumpeerd door een vals, totalitair systeem. 
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bleken in tijden van ongekende ver-
schrikkelijkheden tekort, zoals de lief-
lijke ouders van Moeza uit hoofdstuk 5 
en de gedetineerde vrouwen die on-
danks alles van een lieve hond hielden 
die daarom door het kampregime voor 
hun ogen werd afgeknald. 

 

Een waardevolle analyse in een 
buitengewoon boek 

Toch is Skarga’s analyse van het sov-
jetregime waardevol. Het laat ons zien 
dat wanneer de mens de capaciteit om 
zelf na te denken wordt ontnomen, hij 
in staat is alles te doen wat het regime 
van hem vraagt, met alle verschrikke-
lijkheden van dien. 

 

Ik raad dit boek ten zeerste aan. Niet 
alleen omdat Skarga’s boeiende proza 
uitnodigt tot lezen. In tegenstelling tot 
verhalen over de concentratie- en ver-
nietigingskampen van nazi-Duitsland 
zijn er in het Westen maar weinig ver-
halen bekend over het strafsysteem 

van de Sovjet-Unie. Na de bevrijding 
geeft een unieke, extreem gedetail-
leerde inkijk in het leven van een goe-
laggedetineerde. Het draagt niet alleen 
bij aan ons historisch besef over de 
voor het Westen gesloten Sovjet-Unie, 
maar leert ons ook, zoals Gescinska in 
haar voorwoord aangeeft, belangrijke 
lessen over de huidige verhoudingen 
tussen Rusland en zijn buurlanden. 
Met de Russische inval in Oekraïne 
lijkt de geschiedenis zich te hebben 
herhaald. De gelijkenissen zijn niet te 
ontkennen: de veroveringsdrang, de 
valse retoriek van bevrijding, en de on-
derdrukking en indoctrinatie van de 
Russische bevolking. 

 

Niet alleen leert Na de bevrijding ons 
historische lessen, ook bevestigt het 
nog maar eens dat wij nooit moeten 
buigen voor mensen, groeperingen of 
systemen die ons de wil willen opleg-
gen. De eigen geest is het hoogste goed 
en in ieder van ons brandt te allen tijde 
een levensvlam. Zelfs wanneer het 

meest repressieve systeem deze pro-
beert te doven, kan die vlam blijven 
branden, al is het maar zachtjes. Ik 
denk niet dat Skarga bekend was met 
het beroemde vers van Van Randwijk: 
“Een volk dat voor tirannen zwicht, zal 
meer dan lijf en goed verliezen, dan 
dooft het licht.” Ik denk wel dat zij de 
boodschap zou beamen. Zelfs nadat 
Skarga tien jaar lang door de commu-
nisten fysiek en geestelijk werd ver-
trapt en uitgespuwd, bleef zij volhar-
den. Zij boog niet voor de tirannen en 
haar levensvlam bleef branden. Deze 
heeft na jaren in de strafkampen har-
der gebrand dan elke tiran ooit voor 
ogen hield. 

 

 

 

 

Barbara Skarga, Na de bevrijding. 
Vertaald door Steven Lepez, Amster-
dam: De Bezige Bij, 2022. 

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
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OP ZOEK NAAR HET ESTHETISCHE 
IN ONZE CULTURELE WERELD 
 

In Licht en Geluid onderzoekt 
cultuurfilosoof Peter Sloterdijk 
waar de mens zich bevindt als hij 
luistert en kijkt. Sloterdijk be-
hoort tot de grote denkers van 
onze tijd en is een van Duitslands 
bekendste en meest controversi-
ele filosofen. Deze eerste twee 
delen uit Der ästhetische Impe-
rativ. Schriften zur Kunst gaan 
over esthetiek zoals A. G. 
Baumgartner – vader van de mo-
derne esthetica – die discipline 
ooit omschreef: als wetenschap 
van zintuiglijke kennis. 

 

Tekst: Kim Schreier 

 

‘Muzikaliteit in engere zin veronder-
stelt dat het volwassen oor af en toe va-
kantie kan nemen van de triviale ar-
beid van het horen en zich door uitver-
koren klanken kan laten wegvoeren 
van de geluiden van alledag.’ Het ge-
beurt niet vaak dat je een zin of alinea 
leest die de manier waarop je je tot de 
wereld verhoudt voorgoed verandert. 
Peter Sloterdijk heeft de gave om zijn 
teksten met veel van zulke zinnen te 
vullen. Ze laten je even stilstaan om 
met ingehouden adem alles wat je 
dacht te weten opnieuw te beschou-
wen. Sloterdijk is waanzinnig belezen 
en verwacht dat zijn publiek zijn ge-
dachtesprongen door de geschiedenis 
van de literatuur, psychologie en filo-
sofie kan volgen. Misschien ben je het 

eens met zijn stellingen of bij nader in-
zien juist helemaal niet. Hij laat je in 
ieder eerst geval goed nadenken 
voordat je tot een conclusie kunt ko-
men.  

 

De horende mens  

Sloterdijk, die ooit de zeepkist beklom 
om aan te kondigen dat filosofie haar 
einde had bereikt, bekent in Licht en 
Geluid een horende filosoof te zijn. Het 
boek begint met ‘De Klankwereld’. 
Hierin onderzoekt hij de luisterende 
mens als cultuurfenomeen. Dit deel 
bestaat uit twee lezingen en een essay: 
‘La musique retrouvée’, de openingsle-
zing bij de Luzerner Festspiele van 
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2005, ‘Herinnering aan de schone po-
litiek’, een lezing gehouden in de Mu-
sikhalle Hamburg in 2000, en het iets 
oudere essay ‘Waar zijn we als we naar 
muziek luisteren’ uit 1993. 

 

Sloterdijk onderscheidt twee belang-
rijke stadia in onze geluidsbeleving: 
voor en na de geboorte. Hij koppelt die 
ervaringen aan de begrippen uittocht 
en terugkeer. Voor de geboorte bevin-
den wij ons in de buik van onze moe-
der, ondergedompeld in een klank-
veld. We zijn gevangen in een rijk van 
hartslag en moederlijke sopraan ter-
wijl we luisteren aan de deur van het 

bestaan. Na de geboorte zijn we in de 
ban van het eerste het beste aanwezige 
geluid. Dat komt omdat het oor zich al-
tijd te midden van klanktrillingen be-
vindt. De muziek, die speciale vorm 
van geluid, biedt ons een weg uit de da-
gelijkse realiteit van geklets en lawaai, 
terug naar de plek voor onze geboorte.  

 

De ontwikkeling van de moderne Eu-
ropese muziek berust op haar kracht 
om uittocht en terugkeer met elkaar te 
verbinden. Helaas is deze energie van 
de verheven Europese muziek in het 
hedendaagse muziekbedrijf aan ons 

verloren gegaan, concludeert Sloter-
dijk. Waar zijn we als we naar muziek 
luisteren? Het antwoord op die vraag 
blijft Sloterdijk ons schuldig. Het enige 
wat zeker is, is dat we dan nooit hele-
maal in de wereld zijn. We bevinden 
ons in een beweging, op weg naar de 
wereld of op de vlucht voor de wereld.  

 

De kijkende mens  

Het tweede deel In het licht bevat twee 
oudere bijdrages, Licht en Verlichting 
– opmerkingen over metafysica, mys-
tiek en politiek van het licht uit 1993 

 
De muziek biedt ons een weg uit de dagelijkse realiteit van geklets en 
lawaai, terug naar de plek voor onze geboorte. 
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en Verlichting in de zwarte doos – bij-
drage tot een geschiedenis van de on-
doorzichtigheid uit 1996. Hierin staat 
de visuele waarneming centraal. Die is 
afhankelijk van licht. In onze wereld-
beleving draait alles om lichtbronnen 
– voor Sloterdijk een heuse lichtmeta-
fysica. De oude Egyptenaren ver-
eerden het licht van de zonnegod, in 

Plato’s allegorie van de grot symboli-
seert licht kennis en het postmoderne 
leven staat in het teken van kunstlicht. 
Spotlights en strijklichten voeren nu 
de boventoon. In tegenstelling tot de 
zon kunnen deze lichten niet de hele 
wereld beschijnen. We zien slechts de-
len van de wereld, terwijl het grote 
plaatje verdwijnt. Hoewel er altijd 
kunstlicht brandt, biedt het leven in 
westerse welvaartsstaten als resultaat 
weinig voldoening: ‘Boven het leven 
van de consumptie- en arbeidersmaat-
schappijen hangt het grauwe licht van 
een posthistorisch gebrek aan perspec-
tief.’ 

 

De veronderstelling dat de moderniteit 
niet langer symbool is voor verlichting 
en transparantie staat centraal in Ver-
lichting in de zwarte doos. Sloterdijk 
deelt ook het licht op in twee beginse-
len: het witte en het zwarte denken. 
Verlichting in de witte doos is de op-
vatting dat alles er al is en we het 
slechts aanschouwen. Het denken in 

de witte doos is gereduceerd tot con-
templatie. Het zwarte beginsel gaat uit 
van niets: de wereld in de zwarte doos 
moet nog worden geconstrueerd en in-
gericht. Het is een zelfstandig opere-
rende, intelligente machine die te ver-
gelijken is met de black box van een 
vliegtuig. Wit denken is allesomvat-
tend en maakt gelukkig, maar heeft 
geen macht omdat het niets voort-
brengt. Zwart denken daarentegen 
heeft wel macht en is gekoppeld aan 
kunnen. In onze dagelijkse bezigheden 
zijn beide dozen actief aanwezig.  

 

Tegenwoordig stoten we steeds vaker 
op apparaten die ons leven aangena-
mer maken en waar we de werking niet 
van hoeven te begrijpen. We gebruiken 
en vertrouwen ze, maar sluiten ons af 
voor het binnenleven van deze zwarte 
dozen. De fataliteit, volgens Sloterdijk, 
is dat we met deze toestand van onwe-
tendheid tevreden zijn. Mensen voelen 
de behoefte niet meer om hun niet-be-



 

22 
 

grijpen te boven te komen. De klas-
sieke filosofie staat nu echt op haar 
laatste benen: de filosoof heeft geen 
functie meer binnen de samenleving.  

 

De harde werkelijkheid 

Sloterdijk eindigt beide delen met een 
vrij troosteloos oordeel over ons hier 
en nu. Je krijgt het gevoel dat de cul-
tuurhistorische ontwikkeling van Eu-
ropa in een postmodern dipje zit. Of je 
het eens bent met die interpretatie of 
niet, Sloterdijks methode om onze ge-
schiedenis vanuit een bepaalde zin-
tuiglijke beleving consequent te onder-
zoeken en te verklaren is opmerkelijk. 
Meesterlijk weet hij de begrippen licht 
en geluid te gebruiken vanuit hun we-
tenschappelijke betekenis, om ze voor 
het einde van de zin tot metafoor te 
verheffen. Dit creëert voor de lezer on-
verwachte momenten van helderheid, 
waarbij je denkt “interessant, zo heb ik 
het nog niet bekeken”. 

 

Mijn kritische noot richt zich op het 
gebrek aan verbanden in dit boek. De 
bijdrages lezen als aaneenrijging van 
zinnen en ideeën waaruit een estheti-
sche theorie hooguit afgeleid kan wor-
den. Het is zeker niet de toegankelijke 
introductie op het denken van Peter 
Sloterdijk die de uitgever belooft. 
Vooral de bijdrage over zwarte en witte 
dozen blijft raadselachtig. Die leest 
alsof Sloterdijk de hele filosofisch-his-
torische ontwikkelingen van Europa 
vanuit het zwart-en-wit denken wil 
verklaren. Hierbij verliest hij de lezer, 
en dat ligt niet alleen aan Sloterdijks 
schrijfstijl. De Nederlandse uitgever is 
erg zuinig geweest. De toevoeging van 
een goede inleiding of nawoord ter ka-
dering van Sloterdijks filosofie zou 
voor dit boek geen overbodige luxe 
zijn. 

 

Wie nog niet vertrouwd is met de type-
rende zinsbouw en het woordgebruik 
van de Duitse filosofie zal het lezen 
moeten herontdekken. Kiest de lezer 

hier niet voor, dan blijft het boekje on-
toegankelijk. Wie zich openstelt voor 
deze schrijfstijl wordt beloond met een 
originele blik op de wording van onze 
westerse samenleving. Lezers die al 
bekend zijn met het werk van Sloter-
dijk zullen hun hart ophalen aan deze 
knappe vertaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Sloterdijk, Licht en Geluid. Ver-
taald door Mark Wildschut, Amster-
dam: Boom, 2020.  

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
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COLUMN RENÉ TEN BOS HAMACHER 
 

“Het pijnlijke gevoel dat God zelf 
gestorven is, is de pijn van de on-
verlosbaarheid van het loutere 
ik.” 

 

Tekst: René ten Bos 

 

Ik kwam dit citaat tegen in een essay 
van de Duitse filosoof Werner Hama-
cher (1948-2017) dat de wat merk-
waardige titel ‘Der Schmerz des Be-
griffs, christlich’ heeft en dat staat in 
een boekje dat Andere Schmerzen 
heet. Het essay gaat in op de gedachten 
van de Duitse filosoof Georg Hegel 
(1770-1831) over de dood van God. 
Geen vrolijke, maar wel intense en fas-
cinerende literatuur. 

 

Uiteindelijk komt de volgens Hegel 
hardvochtige uitspraak dat God dood 
is neer op de erkenning van het be-
wustzijn dat het uiteindelijk – als het 
erop aankomt, dat wil zeggen – in het 
holst van de nacht alleen op zichzelf is 
aangewezen. Dit brengt het bewustzijn 
ertoe dat het niets meer buiten zichzelf 
kan onderscheiden en weten: er heerst 
in de “diepe nacht van het ik = ik”, al-
dus Hegel, een volstrekte eenzaamheid 
die als een loutere subjectiviteit, waar-
van de substantie alleen maar in zich-
zelf zit, achterblijft. Ik ben slechts ik en 
ik ben door God en door alle anderen 
verlaten en er is geen verlossing moge-
lijk. Hegels religie is volgens Hama-
cher geen verlossingsreligie maar een 
losmakingsreligie of een verlaten-
heidsreligie, “waarin de enige werke-
lijke God zegt dat God dood is, dat God 

zelfs door God verlaten is, dat God in 
de pijn van het losmaken van zichzelf 
alleen is …”. 

 

Het essay van Hamacher gaat echter 
niet alleen over de pijn die de dood van 
God achterlaat. Het is niet moeilijk om 
je voor te stellen dat hier ook bepaalde 
dingen worden gezegd over de pijn die 
mensen ook zonder God kan treffen. 
Wie extreem veel pijn heeft, transcen-
deert in iets anders en wordt tegelij-
kertijd meer dan ooit op zichzelf ge-
worpen. Alleen, wat is dat ‘zichzelf’ nog 
als je zoveel pijn hebt? Het is een ander 
soort subjectiviteit dat niet meer door 
de oorspronkelijke subjectiviteit gevat 
kan worden. Ook dit een losmaking. 
Pijn is het gevoel dat iets in jezelf uit 
elkaar gedreven of getrokken wordt, 
waardoor je vroeg of laat ook je gevoel 
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voor jezelf kwijtraakt. Deze ‘Ab-Identi-
fikation’ in jezelf bestaat er precies in 
dat je je alleen nog maar met die pijn 
kunt identificeren, iets wat het bewust-
zijn, dat niet meer is wat het ooit was, 
als een “trekken”, een “tractie”, een 
“absolutie” ervaart. Je wordt er anders 
door, niet alleen voor anderen (die je 
sowieso niet meer begrijpen) maar ook 
voor jezelf. En tegelijkertijd lijkt dit 
proces een bepaalde diepe waarheid 
over jezelf tot uitdrukking te brengen. 
Hamacher vat het zo samen: “Pijn is 
eenvoudigweg het ultra-transcendente 
en a-transcendente tegelijk.” (p. 40) 

 

Dat uit elkaar getrokken worden ver-
klaart dat “de pijn de taal en, sterker 
nog, de logische taal buiten werking 
plaatst”, iets wat het beste blijkt door 
het gejammer, het gekreun, het ge-
zucht en het gesteun dat de lijdende 
mens rest. Tegelijkertijd willen we 
over dit niet-spreken of, misschien be-
ter, niet-spreken-kunnen natuurlijk 

juist wel spreken. Alles doen we, bij-
voorbeeld in de medische zorg, om de 
lijdende tot spreken te brengen in de 
hoop dat we uit dit spreken wegen 
kunnen vinden die toch op een soort 
verlossing duiden. Maar wat kan ie-
mand die extreem veel pijn heeft zeg-
gen? Pijn is volgens Hegel de ervaring 
dat je “ieder houvast in de zintuiglijke 
ervaring” en dus ook “in iedere voor-

stelling of gedachtevorm” verliest. Pre-
cies hierdoor bevindt pijn zich noodza-
kelijkerwijs aan de andere kant van de 
taal. 

 

Iedereen die lijdt, is eenzaam, maar is 
hij of zij uiteindelijk ook door God ver-
laten? Ik geef nog een keer het woord 
aan Hamacher: “Als de pijn over het 
verlies van de voorstelling zich uit-
spreekt in de zin dat God gestorven is, 
dan wordt daarmee (…) gezegd dat 
deze voorgestelde God onwaar is en 
dat zijn enige waarheid moet liggen in 
zijn geweest zijn.” (p. 42)     
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DE MENS HEGEL 
 

Of je hem nu haat of juist innig 
van hem houdt, wanneer je de fi-
losofie beoefent kan je moeilijk 
om G.W.F. Hegel heen. In een bi-
ografie die qua dikte Hegels 
meesterwerk De fenomenologie 
van de geest (1807) benadert, 
vertelt Jürgen Kaube het levens-
verhaal van deze eigenzinnige fi-
losoof. Hegel. Een biografie won 
in 2021 de Deutsche Sachbuch-
preis en is nu naar het Neder-
lands vertaald. De biografie fas-
cineert en biedt de lezer een in-
kijkje in het leven en hoofd van 
een van Europa’s bekendste den-
kers.  

 

Tekst: Emma Trijsburg 

 

Jeugd en studententijd 

Voordat we het boek openslaan, zien 
we op de kaft een portret van Hegel. 
Een wijze oude man, getekend door 
het leven, kijkt ons indringend en 
enigszins streng aan. Het is bijna on-
voorstelbaar dat hij ooit een jongeling 
was. Toch weet Kaube een overtuigend 
beeld te schetsen van de jonge Hegel. 
Geen gemakkelijke opgave, want over 
zijn kindertijd zijn weinig bronnen be-
waard gebleven. Er rijst een beeld van 
een ietwat strenge, ijverige jongen die 
netjes zijn huiswerk maakt en in het 
Latijn reflecteert op schoolse zaken. 
Kaube beschikt over aanzienlijk meer 
materiaal uit Hegels studententijd. 
Deze brengt hij door op de Tübinger 
Stift, een instituut dat, zoals Kaube le-
vendig beschrijft, het midden hield 
tussen een klooster, een gevangenis en 

een universiteit. Het was er koud, don-
ker en tochtig en de lessen begonnen 
vroeg in de ochtend. Ondanks deze be-
proevingen laat het instituut een blij-
vende indruk achter op Hegel. Hij ont-
moet er bijvoorbeeld Schiller en 
Hölderlin. De drie studeren samen en 
delen zelfs een tijdje een kamer. Nadat 
ze zijn afgestudeerd, boeken Schiller 
en Hölderlin al gauw succes. De een als 
toneelschrijver, de ander als dichter. 
Wie verwacht dat Hegel ook doorbrak, 
komt bedrogen uit. In plaats van een 
luisterrijke carrière krijgt Hegel een 
baan als Hofmeister, een leraar bij een 
rijk gezin. Na wat omzwervingen be-
landt hij uiteindelijk als docent op een 
jongensgymnasium. Hegel leeft in 
deze periode vooral van de erfenis van 
zijn vader.  
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Fenomenologie en Hegel 

Het tij keert een beetje als Hegel ver-
huist naar Jena, een stad die rond 
1800 bekendstaat om haar rijke cultu-
rele leven. Intellectuelen uit heel Eu-
ropa komen hier samen om te dichten 
en te discussiëren. Hier krijgt Hegel in 
1805 een positie als professor aan de 
universiteit. Kaube laat het saillante 
detail niet onvermeld dat Hegel zijn 
functie te danken heeft aan een aanbe-
veling van Goethe. Overigens is dit nog 
steeds een laagbetaalde baan, waar-
door Hegels financiële situatie niet 
veel verbetert. De situatie wordt nij-
pend: Hegels geld is aan het opraken 
en hij heeft een affaire met zijn huis-
houdster, die resulteert in een in fe-
bruari 1807 geboren onwettige zoon. 
Goethe kan bij de hertog niets voor 

Hegel gedaan krijgen en de troepen 
van Napoleon naderen de stad. Te 
midden van persoonlijke misère be-
leeft de geschiedenis van de filosofie 
een opleving: voortgedreven door 
geldzorgen en een zucht om erkenning 
begint Hegel aan De fenomenologie 
van de geest. Hij voltooit het werk uit-
eindelijk in een door Napoleon bele-
gerde, chaotische stad: ‘Overal werden 
soldaten ingekwartierd. De laatste ma-
nuscriptvellen van het boek, het abso-
lute weten dus, moet Hegel bij zich 
hebben gehad toen hij in de brandende 
stad rondliep.’ Kaube weet een van de 
lastigste filosofische werken een mee-
slepende context te geven. Met deze 
informatie in het achterhoofd is De fe-
nomenologie van de geest een stuk 
spannender om te lezen! 

Van onbegrijpelijk gewauwel naar 
held 

Van Jena vlucht Hegel naar Neuren-
berg, waar hij wederom een matig 
baantje heeft. De eerste recensies van 
zijn fenomenologie zijn weinig lovend. 
De lezers begrijpen vrij weinig van He-
gels taalgebruik en ook aan zijn me-
thodes wordt getwijfeld. Overigens 
vinden zelfs Hegels vrienden hem een 
onbegrijpelijke wauwelaar. Goethe 
schrijft bijvoorbeeld aan Schiller over 
Hegel: ‘Hij is een heel voortreffelijk 
mens, maar er is al te veel op zijn uit-
drukkingswijze aan te merken.’ Hierop 
antwoordt Schiller dat ‘dit gebrek aan 
retorische vaardigheden een Duitse 
nationale onvolkomenheid is die 
wordt gecompenseerd door grondig-
heid en ernst, zij het alleen voor het 

Ik moest een lach onderdrukken toen ik las dat zijn vrienden 
Hegel op schrijfcursus deden. 
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Duitse publiek’. Ik moest een lach on-
derdrukken toen ik las dat zijn vrien-
den Hegel op schrijfcursus deden. 

 

Na de benepen jaren in Jena weet He-
gel zich op te werken met hulp van 
vrienden en wat geluk. Ook op per-
soonlijk vlak gaat het Hegel voor de 

wind. In 1811 trouwt hij, op veertigja-
rige leeftijd, met de twintigjarige Ma-
rie von Tucher. Doordat Kaube een 
deel van de briefcorrespondentie tus-
sen Hegel en Von Tucher toevoegt, leef 
je mee met Hegels verlovingstijd. De 
strenge Hegel blijkt opeens een uiterst 
gepassioneerd man. 

 

Het geluk blijft Hegel toelachen en in 
1816 wordt hij professor aan de univer-
siteit in Heidelberg. Deze keer ont-
vangt hij wel een goede toelage. Zijn 
werk wordt meer en meer gelezen en 
zijn colleges worden steeds populair-
der. Hij wordt een beroemdheid en 
van heinde en verre komt men naar 
Heidelberg om naar Hegel te luisteren. 
Toch is niet iedereen een fan van hem. 
De jonge Arthur Schopenhauer, bij-
voorbeeld, vindt Hegels filosofie vrese-
lijk. Wanneer Schopenhauer een do-
centschap krijgt aangeboden, probeert 
hij zijn colleges op hetzelfde tijdstip te 
geven als Hegel. Kaube merkt terloops 
op dat Hegel niet onder de indruk was: 

‘De faculteit vond deze eis arrogant en 
verwaand, maar Hegel gaf in die tijd 
niet om zulke kleinigheden.’ Helaas 
voor Schopenhauer is Hegel te popu-
lair en trekt zijn college slechts twee 
studenten. Tijdens de befaamde colle-
ges van Hegel kon het er wild aan toe-
gaan. Zo raakte Hegel een keer in op-
spraak omdat hij de hostie haar heilig-
heid ontzegde, om maar een van de 
controverses te noemen. 

 

Naast anekdotes over de colleges laat 
Kaube ook de lesstof aan bod komen. 
We leren over de wereldgeschiedenis, 
de dialectische methode en de Geest. 
Het is wel jammer dat Kaube Hegels 
eurocentrisme slechts kort benoemt. 
Hegel heeft immers wel bedenkelijke 
standpunten als het op beschaving 
aankomt. Hij stelt dat de samenleving 
beweegt richting een vervolmaking en 
beschouwt Europa en haar christelijke 
identiteit als meest geciviliseerde sa-
menleving ter wereld. Niet-Europese 
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landen ziet hij daarentegen als achter-
lijk en minderwaardig. In Hegels ogen 
heeft Afrika bijvoorbeeld helemaal 
geen geschiedenis of beschaving. Hij 
gaat nog verder door te suggereren dat 
elk land de Europese normen en waar-
den zou moeten overnemen. Het zijn 
uiterst koloniale standpunten. Kaube 
toont zich helaas weinig kritisch over 
dit soort uitlatingen en laat daarmee 
een kans liggen voor een interessant 
debat.  

 

Hegel genuanceerd  

Ondanks zijn arrogantie en stijfheid 
merkte ik dat ik tijdens het lezen van 
het boek steeds meer sympathie voelde 
voor Hegel. Soms had ik bijna medelij-
den met die arme Hegel die moet toe-
zien hoe zijn vrienden succes boekten 
en hij niet. Gelukkig plaatst Kaube 
hem niet alleen op een voetstuk. De te-
genstrijdigheden tussen Hegels filoso-
fie en zijn eigen leven komen ook veel-

vuldig aan bod. Hegel schreef bijvoor-
beeld een analyse over de ideale relatie 
tussen broer en zus. Als uitgangspunt 
nam hij het toneelstuk Antigone, 
waarin de liefde tussen broer en zus 
volgens Hegel wordt voorgesteld als 
een ethisch ideaal. Als we kijken naar 
hoe Hegel met zijn eigen ongetrouwde 
zus Christiane omging, blijkt hij zich 
niet aan zijn eigen idealen te houden. 
Christiane was een slimme vrouw die 
correspondeerde met geleerden en ge-
dichten schreef. In haar jonge jaren 
had ze aanbidders maar het lukte haar 
niet om een huwelijk te sluiten. Zo-
doende moest ze zelf in de kost voor-
zien als lerares bij rijke gezinnen. Dat 
was een slecht betaalde baan en Chris-
tiane leefde in constante geldnood. 
Haar mentale gesteldheid leed hieron-
der en waarschijnlijk had ze last van 
wat we nu een depressie noemen. Van 
haar broer Hegel kon ze echter geen fi-
nanciële of mentale steun verwachten 
en hij verbrak zelfs het contact. Be-
rooid, eenzaam en diep ongelukkig 

verdronk Christiane zich uiteindelijk 
op 58-jarige leeftijd. 

 

Naast de niet zo ideale omgang met 
zijn zus nam Hegel het niet altijd even 
nauw met de burgerlijke moraal. Voor 
iemand die zo veel schreef over het 
nette ordelijke leventje dronk hij veel 
wijn en hij hield wel van een potje 
kaarten tot diep in de nacht. Door al 
deze verschillende kanten van Hegel te 
belichten geeft Kaube hem een mense-
lijk gezicht. Daarnaast biedt Hegel. 
Een biografie ook handvatten om He-
gels filosofie te bestuderen. Kaube 
doet meer dan recht aan Hegels per-
soon en filosofie in deze complete en 
evenwichtige biografie. 

 

 

 

Jürgen Kaube. Hegel. Een biografie. 
Vertaald door Willem Visser, Utrecht: 
Ten Have, 2022.

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
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CUBAANSE KLIMAATSTRATEGIE 
 
Ongeveer gelijktijdig met het uit-
komen van Het Klimaatboek ver-
scheen bij EPO 100 jaar om de 
zee te stoppen. Hoe Cuba de kli-
maatverandering indijkt, ge-
schreven door Julie Steendam en 
Isabelle Vanbrabant. Cuba is als 
eiland omgeven door zee en is 
uitgeleverd aan een al decennia 
durend embargo van de 
Verenigde Staten. Toch is het ei-
land in staat om niet alleen op ei-
gen benen te blijven staan, maar 
ook om een klimaataanpak te ini-
tiëren die door de gehele bevol-
king wordt ondersteund. 

 

Tekst: Wil Heeffer 

 

 

Levensopdracht 

Steendam ging begin 2020 naar Cuba 
omdat zij meer wilde weten over het 
Cubaanse klimaattransitiebeleid. Het 
eiland wordt jaarlijks geteisterd door 
orkanen die toenemen in frequentie en 
heftigheid. In 2017 lanceerde de rege-
ring met Tarea vida (Levensopdracht) 
een overheidsplan om de bewoners en 
de natuur zowel te beschermen tegen 
de gevolgen van die natuurrampen, als 
om te anticiperen op de stijging van de 
zeespiegel. Het is een aanvulling op 
een reeds lang in Cuba bestaand ram-
penplan en waarschuwingssysteem 
waarbij – zoals ook in de gezondheids-
zorg – preventie vooropstaat. Inwo-
ners zijn voorbereid, elkaar helpen is 
vanzelfsprekend en er bestaat een 
goed communicatiesysteem in geval 
van nood.  

Samen met Isabelle Vanbrabant, die al 
tien jaar over Cuba’s groene revolutie 
schrijft, doet Steendam verslag over 
een aanpak waarbij milieueducatie, in-
zicht in preventie en adaptatie sleutels 
zijn. Die bestaat onder andere uit het 
van kinds af aan bijbrengen van een 
ethisch-ecologisch perspectief op me-
demens en natuur. Cubanen zijn op el-
kaar aangewezen, moeten met weinig 
tevreden zijn en zijn trots op hun land; 
dit uiten zij door hun bereidheid om 
voor een ander in te springen. Daar-
naast is het merendeel van de bevol-
king goed geschoold en is er procentu-
eel meer medisch personeel voorhan-
den dan in westerse landen. 
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Lofzang op Cuba 

Over hoe het met zelfverrijking of cor-
ruptie in Cuba gesteld is, lezen we niets 
in 100 jaar om de zee te stoppen. Net 
zomin lezen we over de omgang met 
dissidenten of de duistere kanten van 
overheidsbemoeienis. Het boek lijkt 
vaak een al te rooskleurige lofzang op 
Cuba. Dat neemt niet weg dat er wel 
wat valt te leren over overheidsbe-
moeienis en de urgentie daartoe. Ook 
onze zeespiegel stijgt. Ook wij kampen 
met eerlijk delen en eerlijk verdelen. 
Als we ons afvragen of ons land goed is 
voorbereid op een ramp, hoeven we 
bijvoorbeeld alleen maar te kijken 
naar hoe onze regering reageerde op 
de voorspelde, overvloedige regenval 
in Valkenburg, op de aardbevingen en 
grondverzakking in Groningen en op 
de waarschuwing bij het naderen van 
orkaan Irma op Sint Maarten. Aan een 
rampenplan en overheidshulp bij de 
wederopbouw in Valkenburg ontbrak 
het volledig. 

 

Als rampenplan anticipeert Tarea 
vida op wat te verwachten is. Het plan 
maakt de bevolking duidelijk wat het 
zelf kan en moet doen en wat behoort 
tot de taak van de overheid. Daarbij 
gaat het niet over de korte maar over 
de middellange en lange termijn. Men 
wacht in Cuba niet met de handen in 

het haar op de stijging van de zeespie-
gel – die zeker komt – maar zet daad-
werkelijk in op zeewering en kust-
onderhoud. De regering grijpt bijvoor-
beeld in op het verwoestend effect van 
mijnbouw zoals bij nikkelwinning. 
Binnen de mogelijkheden die er zijn, 
wordt de voedselproductie gereorgani-
seerd en wordt er vol ingezet op een 
publiek georganiseerd terugdringen 
van milieuvervuiling en het gebruik 
van zonne-energie. 

 

Cuba organiseert een klimaataanpak 
die is gericht op het voorkomen van 
wat voorzien kan worden en op het be-
houd van onderlinge solidariteit in ge-
val van nood. Dat is de belangrijkste 
les van dit aan te raden boek. 

  

Julie Steendam & Isabelle Vanbra-
bant, 100 jaar om de zee te stoppen, 
Hoe Cuba de klimaatverandering in-
dijkt, EPO, Berchem, 2022. 

 

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-67
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(advertentie) 

 

ISVW ONLINE 
 

Om te filosoferen hoef je je leunstoel niet te verlaten, want ISVW komt bij je thuis! Tweewekelijkse online colleges bieden je een korte 
inleiding in het werk van belangrijke denkers en zetten je aan het denken over prangende filosofische vragen. 

 

Niccolò Machiavelli 
met Tinneke Beeckman 

8 februari 2023 
 

Michel de Montaigne 
met Alexander Roose 

22 februari 2023 
 

Adam Smith en de Verlichting 
met Jabik Veenbaas 

 8 maart 2023 
 

Zera Yacob. Een Ethiopische Verlichtingsdenker 
met Marthe Kerkwijk 

22 maart 2023 
 

Plato’s muziekfilosofie 
met Albert van der Schoot 

5 april 2023 
 

Garry Kasparov 
met Florian Jacobs 

19 april 2023 

Schaamte en transitiewoede volgens Martha Nussbaum 
met Corrie Haverkort 

3 mei 2023 
 

Wat te doen? 
met Arthur en Jarmo Berkhout 

17 mei 2023 
 

Kafka en filosofie 
met Sebastian Müngersdorff 

31 mei 2023 
 

Luisteren in tijden van polarisatie 
met Naomi Kloosterboer 

14 juni 2023 
 

Liefde en revolutie 
met Lotte Spreeuwenberg 

28 juni 2023 
 
 

Ga naar isvw.nl/online-evenementen 

https://isvw.nl/activiteit/machiavelli/
https://isvw.nl/activiteit/montaigne-online/
https://isvw.nl/activiteit/adam-smith-verlichting/
https://isvw.nl/activiteit/zera-yacob/
https://isvw.nl/activiteit/platos-muziekfilosofie/
https://isvw.nl/activiteit/garry-kasparov/
https://isvw.nl/activiteit/schaamte-transitiewoede/
https://isvw.nl/activiteit/wat-te-doen/
https://isvw.nl/activiteit/kafka-filosofie/
https://isvw.nl/activiteit/luisteren-polarisatie/
https://isvw.nl/activiteit/liefde-revolutie-online/
https://isvw.nl/online-evenementen/
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ISVW-AGENDA 

 
Februari 
 
04/02 Masterclass Hannah Arendt. Oordelen I met Dirk De Schutter en Laurens ten Kate 
04/02 Socratisch gespreksleider met Hans Bolten en Kristof Van Rossem 
08/02 Niccolò Macchiavelli online met Tinneke Beeckman 
11/02 Inleiding in de filosofie: De mens met Jan Flameling 
11/02 Filosofisch practicus met Harm van der Gaag 
11/02 Masterclass Seneca: Seneca, stoïcisme en filosofie als een manier van leven met Dennis de Gruijter 
13/02 De kunst van het vragenstellen met Hans Bolten 
18/02 Basiscursus Interculturele filosofie: Kunnen we intercultureel denken? met Renate Schepen 
19/02 Kidscafé met Brenda Raa 
19/02 Filosofisch café van de Vrienden van de ISVW  
20/02 Het zelf tussen oost en west met Peter Huijzer 
22/02 Michel de Montaigne online met Alexander Roose 
27/02 Filosofie en kunst in Oost-Europa. Voor en na de val van de Muur met o.m. Albert van der Schoot 
 
Naar de ISVW-agenda

https://isvw.nl/activiteit/arendt-oordelen-1/
https://isvw.nl/activiteit/socratisch-gespreksleider-2023/
https://isvw.nl/activiteit/machiavelli/
https://isvw.nl/activiteit/inleiding-filosofie-mens/
https://isvw.nl/activiteit/filosofisch-practicus-2023/
https://isvw.nl/activiteit/seneca-stoicisme/
https://isvw.nl/activiteit/kvhv-feb-2023/
https://isvw.nl/activiteit/interculturele-filosofie-denken/
https://isvw.nl/activiteit/kidscafe-feb-2023/
https://isvw.nl/activiteit/vriendencafe-feb-2023/
https://isvw.nl/activiteit/zelf-tussen-oost-west/
https://isvw.nl/activiteit/montaigne-online/
https://isvw.nl/activiteit/filosofie-kunst-oost-europa/
https://isvw.nl/programma-2-2/


 

33 
 
© ISVW Uitgevers 

 

COLOFON 
 
iFilosofie is het gratis tijdschrift van de 
ISVW. Met een kleine donatie (vanaf   
€ 5,-) draag je bij aan de voortzetting 
van iFilosofie. 
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Abonneer je gratis op iFilosofie. Zo 
krijg je op het moment van verschij-
ning de nieuwste editie in je inbox.
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Volodymyr Yermolenko (red.) 
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Henna Doornekamp 
Wil Heeffer 
Manouk Hogebrug 
Marthe Kerkwijk 
Dani Lensen 
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Marah Rose Seremak 
Kim Schreier 
Sam Simons 
Emma Trijsburg 
Ruwan van der Vaart 
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