


Voorwoord 

Welkom. In i-Filosofie #6 een special over techniekfilosofie.  

Ons leven en wezen lijken steeds meer vervlochten te raken met de techniek. “Wie ben ik 
straks, als ik steeds meer hulpstukken aangeschroefd krijg om in alles beter, gelukkiger 
en onsterfelijker te worden?” We spreken filosofen uit de technische wetenschappen. Jos 
de Mul werpt zijn licht op onze toekomstige identiteit. Jan Staman, Pim Haselager en Da-
miaan Denys heropenen de discussie over de baas in ons brein. Ook Heidegger praat 
mee bij monde van Gerard Visser en Dick Kleinlugtenbelt. De rubriek ‘Trends in de filoso-
fie’ is nieuw en de boekenrubriek is uitgebreid met korte videogesprekken met schrijvers. 

En wat gebeurt er op de ISVW? 10 Pioniers in de praktische filosofie gingen in gesprek 
over hun vak en docenten vertellen wat de relevantie voor u is van hun komende cursus. 
En er is meer. Veel daarvan kunt u vinden in de ISVW agenda.

Ik wens u veel genoegen met deze uitgave. 

Marlou van Paridon, hoofdredacteur.
Foto: i-Publishing, Landgoed ISVW

03:53   Introductie door Marlou van Paridon.

https://vimeo.com/89095714
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ERIK BOERS over pioniers

STAMAN & HASELAGER 

JOS de MUL kunstmatige identiteit Over  de  kunstmatige  identiteit  van  de  mens.

Heideggers  vraag  naar  techniek.

Hoe  ziet  de  filosofie  van  vandaag  en  morgen  eruit?  

10  pioniers  in  de  praktische  filosofie  in  gesprek  over  hun  vak  
naar  aanleiding  van  de  verschijning  van  het  nieuwe  boek  van  
Veerle  Pasmans,  Pioniers  in  de  praktische  filosofie.

Videogesprekken  met  Peter  Paul  Verbeek,  Hans  Kennepohl,  
Ger  Groot  en  Wouter  Kusters  over  hun  nieuwe  boeken.  	
Daarnaast  boekrecensies  en  signalementen.

ISVW  programma  voorjaar  2014.

Introducties  op  Herkaderen  van  werk  van  Karim  Benammar  
en  de  summerschool  Retorica  van  Eugène  Sutorius.

Marlou  van  Paridon

Keuzes  bij  Deep  Brain  Stimulation.

De  vervlechting  van  lichaam  en  intellect.

Jan  Bransen:  waar  filosofen  van  houden.

EUGÈNE SUTORIUS over de ISVW-
basisopleiding retorica



vlnr: Gerard Visser, Dick Kleinlugtenbelt, Damiaan Denys, Jos de Mul, Pim Haselager en Jan Staman.
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  Techniek staat 	
niet tegenover of 
naast de mens, 

maar is ook onder-
deel van de mens. 
“Dat maakt dat, 	

volgens Plessner, de 
mens van 	nature 
kunstmatig is”.

Jos de Mul



Voor de Maand van de Filosofie 2014 
schreef Jos de Mul, professor in de Wĳs-
gerige Antropologie aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, het essay Kunstmatig 
van nature. Onderweg naar Homo sapiens 
3.0. De Mul beschrĳft de rol die technolo-
gie in het leven van de mensheid heeft ge-
speeld, vanaf het allereerste begin tot nu. 
Ook schetst hĳ een beeld van hoe deze 
relatie in de toekomst zou kunnen verande-
ren.

De Mul is geïnteresseerd in de theorieën van Hel-
muth Plessner (1892−1985) die dan ook een rode 
draad vormen door zijn essay. Deze Duitse filosoof 
onderzocht de relatie van de mens tot zichzelf en zijn 
buitenwereld. Volgens Plessner is de mens mens(elijk) 
door zijn excentriciteit: zijn vermogen om van buitenaf 
naar zichzelf te kijken. Geen enkel ander dier of 

ding kan op zo’n manier afstand van zichzelf nemen, 
maar dat betekent ook dat geen enkel ander wezen 
zo’n kloof met zichzelf ervaart. Door die kloof voelen 
we een gebrek aan geborgenheid en zijn we daarom 
altijd op zoek naar een veilig thuis. De excentrische 
positie zorgt er ook voor dat de mens zich fundamen-

Techniek is 
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Door: Hermien Lankhorst

menselijk

Helmut Plessner, foto Thea Goldmann



teel onaf voelt. En in een poging daar wat aan te doen, gaat de mens aan de slag 
met techniek en cultuur. Techniek staat daarmee niet (alleen) tegenover of naast 
de mens, maar is ook onderdeel van de mens. “Dat maakt dat, volgens Plessner, 
de mens van nature kunstmatig is,” legt De Mul uit.

Technologie is niet alleen iets van de laatste decennia, maar speelde al vanaf de 
eerste mens een rol, volgens De Mul. Hij schetst drie toekomstscenario’s, het ex-
trahumanisme, het transhumanisme en het posthumanisme en onderzoekt of de 
ideeën van Plessner ook binnen die scenario’s nog van toepassing zijn. Deze 
toekomstscenario’s corresponderen met de wetenschapsgebieden waarvan valt 
te verwachten dat er grote, voor de mens ingrijpende, veranderingen zullen 
plaatsvinden, namelijk de neurotechnologie, de genetica en de robotica. 

De Mul benadrukt dat hij geen toekomstvoorspellingen probeert te doen; als het 
gaat om technologie en wetenschap zijn die principieel onmogelijk. Bovendien 
versmelten de technologieën die een grote rol spelen binnen de toekomstscena-

rio’s met elkaar (en met de mens). Helemaal los van elkaar zullen de scenario’s 
dan ook niet voorkomen. 

Het doel van de scenario’s is ons uit te dagen na te denken over de toekomst. 
Wat verwachten we van de nieuwe mogelijkheden die de snel ontwikkelende tech-
nologie ons te bieden heeft? Zijn die verwachtingen realistischer? Moeten we 
grenzen stellen aan bepaalde ontwikkelingen? En zo ja, waar baseren we die 
grenzen dan op? Waar willen we als mensen naartoe? Het zijn precies dit soort 
vragen, meent De Mul, die laten zien dat er ook in de toekomst nog een belangrij-
ke taak is weggelegd voor filosofen: “Zij zullen niet degenen zijn die de antwoor-
den geven, maar ze kunnen de vragen wel stellen en mensen helpen om over 
die vragen na te denken.” t

Jos de Mul, Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0.     
Verkrijgbaar bij Lemniscaat. Van Jos de Mul verscheen eerder bij Uitgeverij Klement   
Cyberspace odyssee. Klik hier voor een compleet overzicht van zijn publicaties. Meer informa-
tie over het werk van Jos de Mul, inclusief gratis te downloaden teksten, kun je vinden op de 
website van Jos de Mul. 

Videogesprek met Jos de Mul | productie Hermien Lankhorst en Lotte de Groot

Download hier 
de podcast versie van 
Kunstmatig van Nature 

om later te 
beluisteren.

pod-
cast-
ISVW podcast
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http://www.lemniscaat.nl
http://www.lemniscaat.nl
http://www.uitgeverijklement.nl/boeken/J.-de-Mul/Cyberspace-odyssee/23624
http://www.uitgeverijklement.nl/boeken/J.-de-Mul/Cyberspace-odyssee/23624
http://www.uitgeverijklement.nl/auteurs/J.-de-Mul/14150
http://www.uitgeverijklement.nl/auteurs/J.-de-Mul/14150
http://www.demul.nl
http://www.demul.nl
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://vimeo.com/88749615


Nog lang nadat 	 	
hij het toneelstuk 
Eindspel van Samuel 
Beckett had gezien, 
bleef de vraag van 
een van de acteurs 
‘wat gebeurt er?‘ 	 	
Gerard Visser bezig-
houden. 		 	 	
Het antwoord ‘iets 
gaat zijn gang’ 	
maakte zijn verwar-
ring alleen maar 	 	
groter. ‘Beckett stelt 	
een vraag aan de 		
orde die pregnant is 
voor de twintigste 
eeuw. Een vraag 	
die, 	denk ik, geen 	
antwoord kent.’ 

Foto: i-Filosofie
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Heideggers vraag naar de techniek 

Door Paul Troost

Het thema van de Maand van de filosofie over 
techniek en utopie ‘Technopia' was voor uitgeverij 
Vantilt aanleiding Mark Wildschut te vragen Die 
Frage nach der Technik (1954) van de Duitse filo-
soof Martin Heidegger opnieuw te vertalen. Gerard 
Visser, hoofddocent cultuurfilosofie aan de Univer-
siteit Leiden, schreef een commentaar bij Heideg-
gers moeilijk te doorgronden verhandeling. Hei-
deggers voordracht heeft volgens Visser nog 
niets aan actualiteit ingeboet, want de invloed van 
technische verworvenheden en de manier waarop 
ze ons bestaan vormgeven, zijn alleen maar toege-
nomen. Al meer dan een halve eeuw geleden vatte 
Heidegger het probleem kort en bondig samen: 
‘Het ergst zijn we aan de techniek overgeleverd 
als we haar als iets neutraals beschouwen; want 
die opvatting, die men vandaag de dag bijzonder 
graag huldigt, maakt ons volslagen blind voor het 
wezen van de techniek.’

Nog lang nadat hij het toneelstuk Eindspel van Samuel 
Beckett (1906-1989) had gezien, bleef de vraag van een van 
de acteurs ‘wat gebeurt er?’ Gerard Visser bezighouden. Het 
antwoord ‘iets gaat zijn gang’ maakte zijn verwarring alleen 
maar groter. ‘Beckett stelt een vraag aan de orde die pregnant 
is voor de twintigste eeuw. Een vraag die, denk ik, geen ant-
woord kent.’ Geeft Bechett uiting aan het angstaanjagende 
van een onzekere existentie, in Die Frage nach der Technik 
spitst Heidegger het probleem toe op de techniek die toen al 
een steeds belangrijkere rol in ons bestaan opeiste. ‘Er ge-
beurt iets onzichtbaars, iets waar we geen grip op hebben’, 
verwoordt Visser het gevoel van onbehagen. ‘Dringt de tech-
niek geruisloos ons leven binnen, accepteren we dat zonder 
protest of blijven we ons voortdurend vragen stellen over de 
invloed van de techniek?’

Vertwijfeling

Voor Gerard Visser is het antwoord op die vraag duidelijk. Al 
meer dan twintig jaar geeft hij college over Die Frage nach der 
Technik, omdat de invloed van de technologie alleen maar gro-
ter en ongrijpbaarder wordt. ‘Ook mijn studenten die mijn 
avondcolleges volgen en vaak uit een technisch beroep ko-
men, geven aan dat Heidegger iets wezenlijks aan de orde 
stelt waarin ze in hun vak iets mee kunnen. Het gaat dan voor-
al om de houding die de mens ten opzichte van de techniek 
moet innemen.’ De vraag ‘wat gebeurt er?’ zal zich volgens 
Visser altijd blijven herhalen.    

 
In zijn boek Heideggers vraag naar techniek, een commentaar 
grijpt Visser terug op de klassieke filosofen als Aristoteles die al 
in zijn Metaphysica constateerde dat de mens, in tegenstelling 
tot andere levende wezens, zich ook in stand houdt en zich 
ontwikkelt door de techniek. Aristoteles laat het niet bij deze 
constatering als hij schrijft ‘De vraag die men van oudsher stelt 
en die men altijd zal stellen, en die ons altijd zal blijven veront-
rusten, is de vraag ti to on - wat is het zijn van een zijnde - dit is 
de vraag: tis hè ousia - wat is het wezen van een zijnde'. 

Visser betwijfelt of deze vraag ons nog altijd verontrust. Tot zijn 
spijt constateert hij namelijk dat de moderne natuurweten-
schap sinds Galileo Galileï ‘geen boodschap meer heeft aan 
zoiets als een wezensbegrip’. ‘De fysicus kan zich het hoofd 
breken over de vraag hoe iets werkt, maar de vraag naar het 
zijn of het wezen van iets, daarover kan hij het hoofd alleen 
maar schudden. Als het maar werkt’. Maar zonder reflectie is 
de mens gereduceerd tot een functie in een proces waarvan 
het enige doel het proces zelf is. Met deze attitude wordt de 
mens een willoos object en een speelbal van wat de techniek 
met hem voorheeft. De vertwijfeling die uit de vraag ‘wat ge-
beurt er?’ klinkt, kan volgens Visser niet vaak genoeg gehoord 
worden, maar hij vreest dat het antwoord meestal zal zijn: ‘Al-
les functioneert.' t
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Dick Kleinlugtenbelt discussieert met Gerard 
Visser over Heideggers Frage nach der Technik
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podcast
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Zijn wij ons brein? 	 	 	
Damiaan Denys, filosoof 	 	
en psychiater aan het AMC, 
denkt van niet. 	 	 	 	
Hij werkt met Deep Brain 		
Stimulation, een techniek die 
direct in de hersenen ingrijpt 
door middel van een 		
elektrode. Het leven is 	 	
volgens Denys te complex 
om zomaar te stellen dat 	 	
wij ons brein zijn. 

middel tot 
een gelukkig 
leven?

 Deep		 	  	 
brain stimulation

Foto: Danny Schwarz



Een pacemaker voor het brein 

Deep Brain Stimulation of dbs begon als be-
handeling bij bewegingsstoornissen zoals de 
ziekte van Parkinson. Deze behandelings-  
methode had echter als bijwerking dat het ge-
drag en de cognitie van de patiënten verander-
den. Hierna werd dbs toegepast op patiënten 
met psychische stoornissen. Patiënten komen 
tegenwoordig alleen in aanmerking als alle 
klassieke behandelmethoden niet aanslaan. 
Dbs is immers een operatieve behandeling 
waarbij een neurostimulator (een soort pace-
maker) geïmplanteerd wordt, die elektrische 
impulsen naar specifieke delen in de hersenen 
stuurt. Sinds kort is dbs opgenomen in het ba-
sispakket voor behandeling van patiënten met 
een dwangstoornis. 

 

Knutselen aan persoonlijkheid?

Iemand die voor de dbs-behandeling honderd 
keer per dag zijn handen waste, doet dat na 
de behandeling niet meer en kan weer een ‘nor-
maal’ leven leiden. Maar is alleen het ziekte-
beeld veranderd of is de persoon zelf ook ver-
anderd? Denys vindt van niet. Voor hem staat 
als een paal boven water dat ernstig zieke men-
sen worden genezen met dbs. Hij vult aan: “In 
het geval van psychiatrische aandoeningen 
zijn identiteit en gezond/ziek onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Als je namelijk het ziekte-
beeld verandert, dan verandert de identiteit 
mee. Je wijzigt niet rechtstreeks een persoon-
lijkheid; de persoon verandert omdat het ziekte-
beeld verandert.” 

Deep Brain Stimulation:
Door: Marit Pepplinkhuizen
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middel tot een gelukkig leven?

Marit Pepplinkhuizen interviewt  
Damiaan Denys, klik de podcast aan.

pod-
cast-
ISVW podcast

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening!
“Is Deep Brain Stimulation een ethische kwestie of 
niet?” Klik hier om te reageren. Bij voorbaat dank. Download hier de 

podcast versie van dit 
interview met Damiaan 

Denys om later te 
beluisteren.
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De mens heeft geen recht op geluk

Wat als een patiënt na behandeling met dbs niet van zijn of haar 
dwanghandelingen is genezen, maar zich wel weer gelukkig voelt? 
Een dergelijke casus deed zich voor in de praktijk van Denys. Hij 
heeft er in dit geval voor gekozen om de stimulatie uit te zetten. Op-
merkelijk, aangezien geen enkele psycholoog cognitieve gedragsthe-
rapie zou willen terugdraaien als de patiënt dankzij die gedragsthera-
pie weliswaar niet genezen is van de dwanghandelingen, maar zich 
wel gelukkiger voelt. Denys rechtvaardigt zijn besluit als volgt: “Er is 
in onze samenleving te veel een appel om gelukkig te worden. We 
denken dat we het ‘recht’ hebben om gelukkig te zijn en zien psychia-
ters en psychologen als een middel daartoe. We hebben echter geen 
recht op geluk en als arts heb ik alleen de verantwoordelijkheid zie-
ken te genezen.”

Op de stoel van God

Volgens Denys mag een medische behandeling nooit als doel hebben 
de patiënt gelukkiger te maken. De arts neemt dan namelijk de plek 
in van God. Denys: “Ik snap zelf het leven niet, dus in welke richting 
zou ik moeten verbeteren?” Als je mensen de vraag stelt waarom ze 
meer zouden willen onthouden of waarom ze beter willen kunnen dan-
sen, dan hebben ze daar geen goed antwoord op behalve dat het ze 
prettiger lijkt. Voor Denys geldt juist dat tekortkomingen een essentië-
le rol hebben in ons bestaan. Wat mensen typeert is dat ze lijden. Dat 
is de motor van onze creativiteit. Daarom zouden we nooit mogen 
proberen mensen te verbeteren. 

Zijn wij ons brein?

Maar soms lijken patiënten na een ingreep in hun hersenen, zoals 
dbs, gelukkiger dan daarvoor en lijkt hun persoonlijkheid veranderd. 

Volgens Denys zijn wij echter niet ons brein: “Die theorie is aantrekke-
lijk vanwege haar eenvoud en omdat het ons ontslaat van onze 

verantwoordelijkheid. Daar hebben we in onze maatschappij sowieso 
veel last van. We proberen steeds onze verantwoordelijkheid af te 
wentelen op iets buiten onszelf. Vroeger was dat God, en nu ons 
brein.” Als een patiënt een elektrode in het brein heeft laten plaatsen, 
blijft deze patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen: 
“Om het brein heen zit namelijk een persoon, het brein staat niet los 
van je lichaam.” 

Volgens Denys zijn er veel ervaringen die voorbij het brein gaan, bij-
voorbeeld een esthetische ervaring. Er gebeurt dan vast wel iets in 
het brein, zo legt Denys uit, maar de ervaring is niet terug te voeren 
op wat er in het brein gebeurt. Ook verliefdheid en ons rechtvaardig-
heidsgevoel vormen ervaringen die rijker zijn dan wat we nu met be-
hulp van de wetenschap kunnen beschrijven in termen van neu-
rotransmitters en cellen. Misschien zijn we dus wel ons brein, maar 
niet zoals we dat brein nu kennen. Zoals het heelal ook veel groter is 
dan we met onze huidige kennis kunnen bevatten.

De zin van het leven

Denys onderzoekt de werking van de hersenen om antwoord te krij-
gen op de vraag hoe mensen zin aan hun leven geven. Dat betekent 
niet hetzelfde als zeggen dat wij ons brein zijn. Hij bestudeert via de 
hersenen de gevallen waarin mensen niet slagen in zingeving: “Uit de 
pathologie kunnen we leren wat wel goed en normaal kan zijn, ana-
loog met een schaakmeester die zegt dat hij uit één verloren partij 
meer leert dan uit tien gewonnen partijen.” t

11



Ja
n 

St
am

an
 e

n 
Pim

 H
as

ela
ge

r
Tu

ss
en

 c
yb

or
g 

en
 w

ild
e

    Intelligent gedrag zit onder andere 
in het simpel optillen van een glas. 
Dat doen wij op efficiënte wijze zon-
der erover na te denken, terwijl het 
toch niet eenvoudig is om robots het 
net zo te laten doen. Intelligentie zit 
dus niet alleen in ons hoofd, maar 
ook in de lichamelijke handeling! 

Dit zegt Pim Haselager, neurofilosoof en 
robotonderzoeker aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen, in een gesprek met Jan 
Staman, directeur van het Rathenau Insti-
tuut. Haselager en Staman zijn van mening 
dat we niet zo bang moeten zijn een ‘cy-
borg’ te worden, want dat veronderstelt 
dat we weten wat de mens tot mens 
maakt. En precies dat weten we niet. 

“

” 

ISVW podcast

podcast-
podcast-
podcast

Foto: Bert Beelen

Download hier de 
podcast versie van het 

cyborg interview om later 
te beluisteren.
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Tussen cyborg en wilde

Robots zijn net koelkasten

De twee onderzoekers discussiëren over de verhouding 
tussen mens en machine. Sommige mensen denken dat 
robots steeds menselijker gemaakt kunnen worden en ons 
dan wellicht zullen gaan overheersen. Dit is volgens Sta-
man en Haselager iets voor sciencefictionfilms en niet een 
probleem waar we ons nu al mee bezig moeten houden. 
Volgens Haselager zal een robot niet snel kunnen denken: 
en nu ga ik dit doen omdat ik dat wil. “Robots zijn wat dat 
betreft hetzelfde als een koelkast. Die kan wel aan of uit 
gaan, maar niet denken: laat ik eens wat anders gaan 
doen dan koelen. We kunnen een schaakrobot bijvoor-
beeld wel zo instellen dat hij wil winnen of verliezen. Als hij 
in de winmodus staat, probeert hij te winnen en als hij in 
de blundermodus staat, zal hij verliezen. Maar hij wil daar-
mee nog steeds niets.” Waarop Jan Staman zegt: “We kun-
nen een robot natuurlijk wel goed programmeren voor een 
bepaalde functie: hij kan heel goed afwassen, of stofzui-
gen.” “Maar een robot met beleving, die weten we niet te 
bouwen”, besluit Pim Haselager. 

Autonomie

De meeste neurofilosofen en -wetenschappers reduceren 
de mens tot de hersenen. Dat vindt Haselager veel te ‘neu-
rosimplistisch’. Zijn vizier staat op het gehele lichaam van 
de mens gericht. Als we alleen van de hersenen uitgaan, 
doet dat onze autonomie geweld aan. Mijn brein liet het 

me doen, zeggen we dan. Haselager zet deze theorie op 
zijn kop door te zeggen: ons denken staat in dienst van 
ons lichaam. Om menselijk gedrag te kunnen begrijpen 
zullen we moeten inzien dat cognitie met het lichaam ver-
vlochten is. En dan gaat het niet alleen om de invloed van 
cognitie op ons handelen, maar het gaat er ook om hoe 
onze lichamelijke handelingsmogelijkheden ons bewust-
zijn beïnvloeden. 

Kan een robot autonoom handelen?

Als we lichaam en geest niet als twee onafhankelijk van 
elkaar functionerende onderdelen beschouwen, kunnen 
we volgens Haselager begrijpen waarom onze dagelijkse 
handelingen (zoals het optillen van een glas) intelligent 
zijn en wat de mens tot een autonoom wezen maakt. Auto-
nomie wordt in de robotica en in de filosofie verschillend 
gedefinieerd. Een robot handelt volgens de robotica auto-
noom als hij onafhankelijk van de mens taken kan uitvoe-
ren. In de filosofie wordt autonomie echter gedefinieerd als 

de capaciteit van de mens om doelen voor zichzelf te kun-
nen kiezen. Deze laatste vorm van autonomie kan een 
robot volgens Haselager niet bezitten, want in hoeverre 
kan een wezen voor een doel kiezen als dat doel al voor-
geprogrammeerd is? Over autonomie, Haselager. 

Herwilderen

We hoeven dus niet bang te zijn dat robots onze plek in de 
samenleving overnemen. Het Rathenau Instituut signa-
leert echter wel een ander probleem en maakt zich zorgen 
om het feit dat de mens steeds meer afhankelijk wordt van 
apparaten. Het Rathenau Instituut bepleit een middenweg 
tussen cyborgisering en ‘rewilding humans’. Herwilderen 
betekent simpelweg het loslaten van technologie, bijvoor-
beeld je smartphone een week niet gebruiken. Jan Sta-
man roept op om net als ‘de wilde’ in Brave New World 
van Aldous Huxley op te staan tegen de technologische 
ontwikkelingen die te ver gaan: “De wilde moet terug!” al-
dus Jan Staman. ‘Overal robots’.
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door: Marit Pepplinkhuizen

Klik hier voor het programmaboek ‘Kenniskamer...’ 
12:26   Staman en Haselager in discussie over de menselijke robot.

http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/03/autonomie-paper-HAselager.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/03/autonomie-paper-HAselager.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/03/Overal-Robots-Rathenau.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/03/Overal-Robots-Rathenau.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/03/programmaboek_kenniskamer_intelligente_robots_rathenau.pdf
http://www.isvw.nl/wp-content/uploads/2014/03/programmaboek_kenniskamer_intelligente_robots_rathenau.pdf
https://vimeo.com/88070153


Trends in de 
filosofie

Ook buiten van muren van de filosofische 	
boekenwereld vinden we zo nu en dan filoso-
fisch interessante gebeurtenissen, bijeenkom-
sten, films, series, beelden of muziek. 	 	
Via deze nieuwe rubriek  willen we u daar 
graag kennis mee laten maken. Deze keer 	
presenteren we de experimentele filosofie van 
Joshua Knobe, de Engelse tv serie Black Mir-
ror en de Engelstalige filosofische podcast 	
Philosophy Bites van Nigel Wharburton en 	
David Edmond.

-Sjimmie Lensen



Je neemt een filosofische vraag, baseert daar 
een experiment op en gaat vervolgens over 
de uitkomsten filosoferen. Duizenden jonge 
filosofen over de hele wereld houden zich hier 
tegenwoordig mee bezig. Joshua Knobe die 
wij in bijgaand filmpje een paar vragen stellen, 
is een van de initiatiefnemers van  experimen-
tele filosofie en is onlangs aangesteld als pro-
fessor cognitieve wetenschappen aan de Uni-
versiteit van Yale.

Is experimentele filosofie filosofisch? 

Het heeft in elk geval te maken met het uitslui-
ten van kokerdenken in de wetenschap. Expe-
rimentele filosofie begon zo’n tien jaar gele-
den tegelijkertijd op verschillende plaatsen in 
de wereld te ontstaan, vertelt Knobe. Beken-
de Nederlandse vertegenwoordigers van de 
stroming zijn volgens hem Frank Hindriks, Ka-
tinka Quintelier and Lieuwe Zijlstra.

Experimentele filosofie koppelt denken aan 
concrete situaties en niet aan abstracties, 
zegt Knobe. Daarmee stelt de beweging de-
len van de cognitieve wetenschappen ter dis-
cussie. In de wetenschap wordt gewerkt met 
gesystematiseerde en geradicaliseerde model-
len van denken, maar zegt Knobe, uit sommi-
ge experimenten blijkt dat denken zich in de 

werkelijkheid anders voltrekt. Joshua Knobe 
stelde samen met Shaun Nichols twee boe-
ken samen waarin de meest veelzeggende 
experimenten zijn verzameld: Experimental 
Philosophy en Experimental Philosophy volu-
me 2.

Bij denken over moraliteit blijken grote ver-
schillen te kunnen bestaan tussen ons ab-
stracte denken en het denken ten aanzien 
van concrete situaties. Bijgaand experiment 
is daar een voorbeeld van. Enjoy! t
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experimentele   
	

Door Marlou van Paridon

Hoezo
filosofie?

Joshua Knobe, foto door phiphicake.

Experimental Philosophy

04:10   Bekijk hier een voorbeeldfilmpje van experimentele filosofie, 
geïntroduceerd a.d.h.v. enkele vragen aan Joshua Knobe door Marlou van 
Paridon (Skype-gesprek).

https://vimeo.com/86700056


Trends in de UK

Black mirror

In Engeland is de miniserie Black Mirror al 
enige tijd mateloos populair. De zes opzich-
zelfstaande afleveringen van de (tot nu toe) 
twee seizoenen van Black Mirror schetsen 
een dystopisch toekomstscenario dat steeds 
betrekking heeft op een specifiek aspect van 
onze huidige samenleving. Zo schetst de afle-
vering ‘Be right back’ een beeld van wat er in 
de toekomst gedaan zou kunnen worden 
met de data die je over jezelf deelt en verza-
melt. Op basis van de data die iemand deelt 
via sociale media wordt bijvoorbeeld een 
communicatieprofiel van de betreffende per-
soon gemaakt. Dit profiel wordt ingebouwd 
in een chatrobot, waardoor een – in dit geval 
– weduwe met haar overleden man kan chat-
ten. Dit relatief realistische scenario wordt uit-
gebreid met de mogelijkheid om een levens-
echte robot in huis te nemen die zich precies 
zo gedraagt als de man zelf. Waarom is dit 
nu interessant? De realistische emotionele 
reacties van de vrouw op de steeds verder-
gaande scenario’s geven veel stof tot naden-
ken over wat de mens eigenlijk tot mens 
maakt. Doordat elke aflevering een ander as-
pect van onze samenleving onder het dysto-
pische vergrootglas legt, wordt er telkens 
aanleiding gegeven tot grondige gesprekken 
waarin zelfbegrip centraal staat. Dus gaat dat 
zien!

Philosophy Bites: filosofische podcast

Toegegeven, dit bestaat al véél langer dan i-Filoso-
fie, en is al veel wijder bekend. Maar wellicht hebt u 
er nog nooit van gehoord. Sinds 2007 maakt de En-
gelse freelancefilosoof Nigel Warburton samen met 
vriend en producer David Edmonds een filosofische 
podcast die gratis te beluisteren is. In deze podcast 
worden alle grote filosofen uit de Angelsaksische 
wereld geïnterviewd. De podcast heet Philosophy 
Bites omdat er steeds gesproken wordt over een 
goed afgebakend onderwerp, een ‘bite’. Hoe popu-
lair deze podcast is, blijkt uit het feit dat deze al 20 
miljoen keer gedownload is, wereldwijd. En waarom 
deze podcast zo populair is? Omdat er heldere vra-
gen gesteld worden over filosofische kwesties en 
begrippen, die ook nog eens helder beantwoord 
worden. De 235 inmiddels verschenen afleveringen 
geven bovendien een uitstekend inkijkje in de Angel-
saksische filosofie, waarbinnen veel aandacht is 
voor taal, denken en betekenis, maar natuurlijk ook 
voor ethiek, politieke filosofie, esthetica en levens-
kunst. Dus bent u ook geïnteresseerd in Engelstalige 
filosofie, neem dan eens een kijkje in het archief van 
Philosophy Bites.t
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Door Sjimmie Lensen

Bekijk de trailer van Be right back.

http://podbay.fm/show/257042117
http://podbay.fm/show/257042117
http://www.youtube.com/watch?v=ld9m8Xrpko0
http://www.youtube.com/watch?v=ld9m8Xrpko0
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door Marlou van Paridon

Op 22 februari jongstleden barstte in het filoso-
fisch café van de ISVW een discussie los tussen 
een tiental vooraanstaande praktisch filosofen 
over de regels en mores van dit relatief nieuwe 
vak. De meesters in de praktische filosofie wa-
ren bijeengebracht door Veerle Pasmans vanwe-
ge de presentatie van haar nieuwe boek Pio-
niers in de praktische filosofie. 

Praktische filosofie is een levend vak zoals blijkt. 
Hoewel mensen met decennia lange ervaring in 
het vak als Kristof van Rossem, Hans Bolten, 
Hella van den Elshout, Miriam van Reijen en Erik 
Boers allemaal gebruikmaken van de socrati-
sche gespreksmethode, blijkt de invulling en in-
valshoek te verschillen. Veerle Pasmans zette de 
discussie op scherp met haar vraag of prakti-
sche filosofie alleen een methode is, of dat prak-
tisch filosofen ook een morele verantwoordelijk-
heid hebben tijdens de uitoefening van hun vak. 
Het antwoord blijkt onder meer samen te han-
gen met de omgeving waarin de socratische ge-
sprekken plaatsvinden. Daarnaast geeft elke filo-
soof een persoonlijke invulling aan zijn vak zoals 
in bijgaande film te beluisteren is.

Praktische filosofie heeft zich niet alleen ontwik-
keld met de socratische methode in de hand, 
het staat inmiddels ook voor een kritische en filo-
sofische houding waarmee filosofen in verschil-
lende vakken de samenleving ten dienste staan. 
Zoals Tinneke Beeckman die de Belgische poli-
tiek in de Vlaamse media geregeld van filoso-
fisch commentaar voorziet en Ton Derksen die 
met zijn boek over drogredenen justitiële dwalin-
gen die het gevolg zijn van gebrekkige bewijs-
voering aan het licht brengt. 

Ook waren filosofiepodia vertegenwoordigd, uit 
België door Eddy Strauven van centrum Het Zoe-
kend Hert en uit Nederland door Laurence 
Knoop van Brandstof, instellingen waar filosofie 
in gesprekken, voordrachten en oefeningen voor 
mensen van alle leeftijden een levende praktijk 
is.
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10 praktische filosofen in discussie

ISVW podcast

podcast-
podcast-
podcast

Wat is praktische filosofie?

15:02   Interview: fragmenten uit de discussie over praktische filosofie. | Marlou van Paridon / registratie Paul Troost

Download hier de 
podcast versie van het 

filosofisch café om later te 
beluisteren.

https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://vimeo.com/88198291


Jan Bransen
Column

Videocolumn van Jan Bransen | productie Paul Troost 

https://vimeo.com/87717344


Waar filosofen van houden

Door Jan Bransen

Ik praat graag over liefde, al was het maar omdat ik eind 
april bij de ISVW een cursus voor de NRC Academie ga 
verzorgen die over liefde en wetenschap zal gaan. 

Maar er zijn natuurlijk meer redenen om over liefde te 
praten, zeker ook als filosoof, omdat wij misschien wel de 
enige beroepsgroep zijn die het woord “liefde” centraal in 
hun naam hebben staan. Filosofen zijn verliefd op 
wijsheid. 

Ik zeg expres “verliefd”, omdat dat ten eerste de toestand 
is waarin de kracht van de liefde om jezelf te vergeten het 
grootst is, het ten tweede de toestand is waarin je het 
duidelijkst door het object van je liefde geïnspireerd wordt 
terwijl het ten derde tegelijkertijd de toestand is waarin je 
het gemakkelijkst verblind kunt worden door je eigen 
verstoorde beeld van het object van je liefde. 

Ik zal dat illustreren door een klein beetje aan 
metafilosofie te doen. Dat doen filosofen eigenlijk altijd 
vanzelf. Het hoort bij hun vak en het betekent dat ze niet 
alleen verliefd zijn op de wijsheid maar ook op het 
filosoferen zelf. Filosofen houden niet alleen van wijsheid, 
maar ook van filosofie. Maar wat is dat? Waar houden ze 
dan van? 

Het interessante aan deze kwestie is dat ze zo 
onverbiddelijk laat zien dat menselijke aangelegenheden 
diepgaand geconstitueerd worden door de sociale context 
waarin ze bestaan. Plato kon helemaal niet van filosofie 
houden zoals wij vandaag de dag, omdat wat nu filosofie 
is totaal nog niet kon bestaan in de Griekse Oudheid. 
Bijvoorbeeld omdat er nog helemaal geen wetenschappen 
waren, en nog geen universiteiten en nog geen 
massamedia. Het betekent ook dat wij omgekeerd 
helemaal niet meer van filosofie kunnen houden op de 
manier waarop Plato, Socrates en Aristoteles dat konden. 
Filosofie is immers iets veel kleiners en specifiekers 
geworden. Wijsheid niet, trouwens, omdat er daar zo 
weinig van is en omdat het zich zo krachtig kan onttrekken 
aan de culturele vormen waarin wij er van proberen te 
houden.

Maar als je je in de hedendaagse filosofie verdiept dan 
wordt je pijnlijk geconfronteerd met een liefde die blind 
maakt. Aan de universiteiten is de kans groot om filosofen 
te zien worstelen met hun liefde voor specialistische 
wijsheid. Er is een naargeestige vergelijking van Dennett, 
één van de echte grote filosofen van deze tijd. (Breek me 
de bek niet open over die farce van de G8.) Dennett 
vergelijkt filosofen eerst met mensen die graag over de 
regels van het schaakspel nadenken. Dat past bij het 
denken van zijn leermeesters. Het idee is hier dat de 
regels van het schaakspel vergelijkbaar zijn met de regels

 van ons taalspel, waarbij dat taalspel model staat voor de 
levensvorm waarin wij woorden proberen te vinden voor 
dat wat ons bezighoudt. Filosofen denken in dit model na 
over de grammatica van onze alledaagse taal: hoe kúnnen 
we zeggen wat we wíllen zeggen. Een mooi beeld, vind ik, 
van de manier waarop taal en wijsheid zich in het 
menselijk bestaan met elkaar vermengen. Maar dan 
vergelijkt Dennett de academische filosofen met mensen 
die over de regels van een verzonnen variant op het 
schaakspel nadenken. Dat spel – Dennett noemt het 
“Chmess” – lijkt op schaak met één verschil: de koning 
mag twee vakken verplaatst worden. Niemand speelt dat 
spel, maar je kunt eindeloos filosoferen over de regels van 
dat spel. Zo is het ook aan de universiteit: de filosofen die 
daar werken denken na over de grammatica van een 
verzonnen, abstracte taal, een taal die niemand spreekt, 
maar waarover je buitengewoon diepzinnig en technisch 
hoogst geraffineerd kunt filosoferen. En dat beeld doet 
zeer. Want ik herken het. En ik hou van de universitaire 
strengheid om kwasi-diepzinnig gebabbel te ontmaskeren 
als een schandalige vervorming van het verlangen naar 
wijsheid. Maar ik vrees dat het moment dichterbij komt 
waarop ik ook het universitaire, technische en fijnzinnig 
gedetailleerde geschrijf een schandalige vervorming zal 
moeten noemen van ons menselijke verlangen naar 
wijsheid. 
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Het juk van de massamedia is overigens geen alternatief. 
Publieksfilosofen kun je zien worstelen met hun 
populariteit. Want kwasi-diepzinnig gebabbel is immers 
gewoon niet meer dan dat: gebabbel. En kwasi-diepzinnig. 
Misschien populair, maar dat waren de sofisten ook, in 
Socrates’ tijd. En niet omdat ze van wijsheid hielden, maar 
omdat het zo gemakkelijk was om het grote publiek dat 
hunkert naar wijsheid te verblinden met een vervorming 
van hun beeld van wijsheid. De sofisten waren populair 
omdat zij deden alsof zij de wijsheid in pacht hadden, 
omdat zij de massa lieten geloven dat wijsheid om de 
hoek ligt, net buiten het gezichtsveld van de massa, maar 
stevig in de greep van de Grote Denkers.

Ach ja, die Grote Denkers. 

Het is niet omdat ik jaloers ben omdat ik niet bij die G8 
hoor, dat ik zo’n hekel heb aan publieksfilosofie. Natuurlijk, 
ik hou ook best van aandacht, van de erkenning die dat 
lijkt te betekenen: dat ik met iets zinnigs bezig ben, dat ik 
verliefd ben op een wijsheid die mijn liefde waard is, 
omdat ook het grote publiek er gek op is. Maar als je er 
goed over nadenkt zul je je realiseren hoe moeilijk het is 
om te houden van iemand die de lieveling is van het grote 
publiek. Ik lees er helaas te weinig roddelbladen voor, 
maar we kunnen ons vast wel voorstellen dat het maar 
moeilijk voor te stellen is waar Yolanthe Cabau nu echt 
van houdt sinds ze Jan Smit inruilde voor Wesley Sneijder. 

Ik kan het me niet anders voorstellen dan dat Yolanthe 
zich geregeld in de spiegel bekijkt. En dan niet om haar 
mooie snoetje te zien, maar om haar liefde aan een 
kritisch onderzoek te onderwerpen.

De onrust die dat voor haar liefdesleven zal betekenen is 
de filosoof vreemd. Want als je verliefd bent op wijsheid, 
dan laat je je juist voortdurend inspireren door de manier 
waarop die wijsheid probeert te ontsnappen aan de 
culturele vormen waarin wij haar proberen te vangen. 
Daarom houden filosofen ook van filosofie, van het verliefd 
zijn op de wijsheid. Die tweede liefde maakt ze skeptisch 
over universiteiten, maar ook skeptisch over de grote 
denkers voor de massa. Die tweede liefde maakt ze 
eenzaam, omdat zij bijna per definitie een onbeantwoorde 
liefde is. Want wijsheid lijkt niet te houden van een 
culturele vorm waarin ze vastgelegd wordt. Met de 
wijsheid kun je niet trouwen. Wijsheid laat zich niet binden. 

Je kunt er alleen verliefd op zijn.

Daarom kijk ik ook uit naar die NRC Academie over liefde 
en wetenschap, ook al zo’n onmogelijk huwelijk. 
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ISVW podcast

podcast-
podcast-
podcast

Jan Bransen, ISVW/NRC Over liefde en wetenschap.

Download hier de 
podcast versie van de 

column van Jan Bransen om 
later te beluisteren.

https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
https://itunes.apple.com/nl/podcast/i-filosofie-podcast/id823647372?mt=2
http://www.isvw.nl/activiteit/wat-liefde-een-onderzoek-langs-de-wetenschap/
http://www.isvw.nl/activiteit/wat-liefde-een-onderzoek-langs-de-wetenschap/
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Videogesprek met Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek: De vleugels van Icarus.   
Hoe technologie ons dwingt tot een nieuwe moraal

door Lotte de Groot

Techniek is overal. In ons dagelijks leven komen wij objecten tegen die wij kunnen inzetten of ge-
bruiken om de wereld makkelijker te hanteren: lichtknopjes, scharen en telefoons, maar ook pillen 
of elektroden die het menselijk gedrag kunnen veranderen. De ontwikkeling van techniek lijkt een 
onstuitbaar proces, en de consequenties zijn steeds ingrijpender. In toenemende mate dringt zij 
door tot bijna alle facetten van het leven. Onze vriendschappen onderhouden we via Facebook, 
ons voedsel is in een kas geproduceerd, en ons werk vindt op een computer plaats; zelfs onze 
liefde vinden we tegenwoordig via een app. 

De gestaag groeiende rol van techniek in onze leefwereld roept vragen op. Hoe moeten we om-
gaan met techniek? Kunnen we voorspellen wat de sociale consequenties zijn van een techni-
sche uitvinding? Wat is haar culturele en sociale rol? Techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek onder-
zoekt in zijn boek De vleugels van Icarus. Hoe technologie ons dwingt tot een nieuwe moraal de-
ze en andere vragen. In discussies over techniek worden vaak de rivaliserende posities ingeno-
men die ofwel ‘tegen’ deze snelle ontwikkeling en grote impact van techniek zijn, ofwel ‘voor’. Dit 
is een onzinnige stellingname, aldus Verbeek. De grote rol van techniek in ons leven is onmisken-
baar. De kunst is om het juiste midden te vinden. 

Technische ontwikkelingen hebben de neiging om sociaal en cultureel gezien dingen te doen die 
de ontwerper van te voren helemaal niet had voorzien. Verbeek geeft het voorbeeld van de echo-
scopie, een techniek die oorspronkelijk ontwikkeld is om zeemijnen mee op te sporen, maar uitein-
delijke een enorme impact heeft gehad op de praktijk van abortus. Deze techniek confronteert 
ons dan ook met nieuwe ethische vragen. Zij heeft niet alleen een sociale impact op de praktijk 
van abortus, maar dwingt ons ook om opnieuw te articuleren wat een goed leven is, zowel voor 
een kind als voor de ouders. Techniek en ethiek zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 
De vleugels van Icarus onderzoekt Verbeek deze moraliteit van techniek. Hoe kunnen we een 
zinvolle invulling geven aan onze interactie met techniek? Verbeek: “We moeten leren leven met 
de technieken die we zelf maken, zoals Icarus moest leren vliegen met zijn vleugels.”

 Verbeek pleit in zijn boek voor een beter begrip van de consequenties van bepaalde technische 
ontwikkelingen op het menselijk leven. Als we hier meer grip op krijgen, zouden we bij het ontwer-
pen van technieken al rekening kunnen houden met hoe zij uiteindelijk ons leven zullen vormge-
ven.  

Peter-Paul Verbeek, De vleugels van Icarus. Hoe technologie ons dwingt tot een nieuwe moraal, 
verkrijgbaar bij Lemniscaat. 

https://vimeo.com/88634054
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Wouter Kusters: De waanzinnige werkelijkheid.

door Hermien Lankhorst

“Wie van niets weet, denkt dat er twintig of dertig verschillende tv-zenders zijn. Net alsof er iets gebeurt wan-
neer je op die knopjes drukt! Ja, het beeld knippert en er komt een andere scène op tv. Maar als je beter kijkt, 
dan zie je dat de zogenaamde ‘nieuwe’ scène geheel aansluit bij wat je net ‘op de andere zender’ zag.”

Deze passage uit het boek van Wouter Kusters Filosofie van de waanzin geeft een kijkje in het hoofd van ie-
mand die een psychotische episode meemaakt. Of liever, het geeft de lezer even de mogelijkheid om door de 
ogen van een psychotisch iemand naar de werkelijkheid te kijken, zoals die zich op dat moment aan ‘de waan-
zinnige’ voordoet. “Ik probeer te laten zien dat het gaat om een betekenisvolle wereld die interessant is voor de 
persoon zelf, maar ook voor andere mensen,” vertelt Kusters tijdens het interview. Zijn nieuwste boek bevat 
naast dit soort psychotische passages ook een uitgebreide uiteenzetting over hoe filosofie en waanzin zich tot 
elkaar verhouden. In Kusters zelf vinden we ze alvast beide terug: naast taalkunde studeerde hij filosofie én 
bovendien is hij tweemaal in zijn leven een tijdje ‘waanzinnig’ geweest. Hij gebruikt zijn eigen ervaringen in zijn 
boek, maar deze vormen slechts een klein onderdeel van het vuistdikke werk. 

Waanzin is van alle tijden en culturen, evenals filosofie, maar toch zijn volgens Kusters de twee uit elkaar ge-
groeid, vooral in de laatste decennia. De dominantie van biologische en medische benaderingen binnen het 
onderzoek en de behandeling van ‘geestesziekte’ speelde hierbij een belangrijke rol. De afstand die is ontstaan 
tussen filosofie en waanzin is betreurenswaardig, vindt Kusters, want de twee ‘gebieden’ kunnen veel van el-
kaar leren. Een van de belangrijkste taken van de filosofie is immers het ondervragen van de manier waarop wij 
de werkelijkheid ervaren en interpreteren. We hebben bepaalde aannames over de werkelijkheid nodig, zoals 
opvattingen over tijd en ruimte, om in het alledaagse leven te kunnen functioneren. Het zijn precies dit soort 
aannames die voor iemand die een psychose beleeft niet meer vanzelfsprekend zijn. De onderwerpen waar de 
filosoof en de waanzinnige over nadenken, vertonen dus veel overeenkomsten en in die zin kunnen ze elkaars 
wereld verrijken, meent Kusters. 

Een niet onbelangrijk verschil tussen de twee is dat de verwondering over de werkelijkheid bij de filosoof meest-
al binnen sociaal geaccepteerde kaders gebeurt (hij wordt er soms zelfs voor betaald), terwijl de verbazing van 
de waanzinnige abnormaal en soms zelfs gevaarlijk wordt genoemd en de waanzinnige vervolgens ook als zo-
danig wordt behandeld. De scheidslijn tussen waanzinnigen/waanzin en filosofen/filosofie is echter lang niet zo 
eenduidig: Wouter Kusters is zeker niet de eerste filosoof die een waanzinnige periode meemaakte (denk bij-
voorbeeld aan Plotinus, Blaise Pascal en Friedrich Nietzsche) en in zijn boek put hij dan ook uit de werken van 
deze denkers. 

Het is Kusters’ nadrukkelijke bedoeling de medisch/psychiatrische classificaties van waanzin met de sterk nor-
matieve opvattingen over wat normaal is en wat niet, achter zich te laten en tot een nieuwe classificatie te ko-
men die gebaseerd is op mystieke en filosofische ideeën. Het boek daagt de lezer uit om al te vaste opvattin-
gen over de werkelijkheid (tijdelijk) achter zich te laten en op deze queeste mee te reizen.

Wouter Kusters, Filosofie van de waanzin. Verkrijgbaar bij Lemniscaat .

Videogesprek met Wouter Kusters

https://vimeo.com/88201286
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Ger Groot: Grote denkers en de wereld van nu.

door: Marlou van Paridon

Groot denken heeft een onbeperkte levensduur. Zo kan het dat eeuwenoude filosofen nieuw licht werpen op 
actuele kwesties. In Plato in tijden van Photoshop laat Ger Groot 25 grote denkers aan het woord over heden-
daagse en klassieke maatschappelijke thema’s. Het boek is een bundeling van 12 van zijn columns voor dag-
blad Trouw, aangevuld tot 25 filosofische bespiegelingen.  

Of moeten ik zeggen ‘filosofische mijmeringen’? De stukjes zijn impressionistisch en fragmentarisch. Groot 
heeft als het ware een reisje gemaakt door de geschiedenis van de filosofie en overal waar er een vonk over-
sloeg tussen toen en nu, tussen hem en de grote denker, heeft hij de filosoof aan het praten gezet. Over vra-
gen die ons bezighouden op het gebied van politiek, macht en vrije wil, maar ook over de zoektocht naar we-
ten en de vraag wie ‘ik’ ben.

In het hoofd van Ger Groot spreken ze allemaal mee, Plato, Thomas van Aquino, Wittgenstein, Kant, Heideg-
ger, Arendt, Derrida en nog veel meer. ‘Wie goed luistert, hoort het in de geschiedenis van de filosofie twitte-
ren, oorverdovend soms’, zegt Groot. Hij ziet als belangrijke bijdrage van de filosofie dat het het denken uit 
zijn evenwicht brengt; een tegengeluid biedt voor het al te vanzelfsprekend oordeel van de burger over be-
langrijke thema’s zoals een verenigd Europa, mensenrechten of photoshop. 

Een eigen grote vraag die Groot tussen de regels door bezighoudt is hoe vroom wij nog steeds zijn. “Hebben 
wij de behoefte aan een god niet gewoon vervangen door een andere zoektocht naar waarheid?”, vraagt hij 
zich mèt Nietzsche af. En om hier tegenwicht aan te bieden stelt hij tegelijkertijd de oude Pilatusvraag: wat 
stelt waarheid nu eigenlijk voor? Over deze vraag laat Groot in het voorwoord Nietzsche en Plato redetwisten 
in een mooie metafoor, als twee naar waarheid hunkerende mannen die aan tegengestelde uiteinden van het 
universum ieder fotoshoppend de werkelijkheid naar hun  hand zetten.

Het boek is geen inleiding in de filosofie. Het is in zoverre ‘filosofie voor gevorderden’ dat je in staat moet zijn 
om met enige afstand naar Groots hantering van het filosofisch gedachtegoed te kijken. Tegelijkertijd is het 
heerlijk leesbare kost voor iedereen, want Ger Groot schrijft mooi. Hij maakt grote en gecompliceerde gedach-
ten gemakkelijk consumeerbaar.

In bijgaand interview geeft Groot voorbeelden van de manier waarop filosofen ons wakker kunnen houden. 
Hoe zij ons steeds weer een ander perspectief voorhouden om te voorkomen dat we als al te comfortabele 
burgers het vermogen tot oordelen verliezen. Dit alles niet in de laatste plaats om zichzelf af en toe weg te 
lokken van de rijk gevulde dis en te dwingen in de richting te kijken van het duizelingwekkend raadselachtige 
universum. 

Plato in tijden van Photoshop, Ger Groot, uitgeverij Lemniscaat 

Videogesprek met Ger Groot

https://vimeo.com/88076056


25

Hans Kennepohl: We zijn nog nooit zo romantisch geweest.

De romantische bril

door: Jan Prij

De romantiek is niet in eerste instantie een geestelijke stroming uit de vervlogen tijden van de achttiende, begin 
negentiende eeuw, geen voer voor historici of kunstliefhebbers of liefhebbers van bepaalde muziek. Nee, het is eerst 
en vooral de grondtrek van onze hedendaagse cultuur. Dat is de hoofdstelling van filosoof en journalist Hans 
Kennepohl in Wij zijn nog nooit zo romantisch geweest.

Cosmetische chirurgie 
Al jarenlang is Kennepohl artistiek leider van het Rotterdamse debatcentrum Arminius. In die hoedanigheid vielen hem 
steeds meer voorbeelden op van de invloed van wat Martin Doorman ‘de romantische orde’ noemde, zonder dat deze 
orde als zodanig herkend en benoemd werd. In 2007 schreef Kennepohl in die lijn al een kritisch artikel over de tot 
dan toe lovend ontvangen documentaire van Sunny Bergman Beperkt houdbaar. Daar was het gepresenteerde beeld 
dat de miljardenindustrie van plastische chirurgen meisjes en vrouwen in de tang houdt door ze een kunstmatig 
schoonheidsideaal op te dringen. Kennepoh vroeg zich af hoe de populariteit van deze op zijn minst eenzijdige 
voorstelling van zaken is te verklaren. Zijn antwoord toen al: de romantiek. Sinds de romantiek zijn we met zijn allen 
gaan geloven in de schoonheid van het natuurlijke. Maar voor de mens is zo’n verlangen naar het weer in ere 
herstellen van de natuurlijke staat een welhaast schier onmogelijke opgave. Het is in zekere zin inherent aan de 
menselijke natuur om aan zichzelf te sleutelen. 

Scherper licht 
Wanneer we met die bril naar de werkelijkheid kijken, komen niet alleen de discussies rond cosmetische chirurgie, 
maar ook rond bijvoorbeeld natuurbehoud, thuisbevallingen, opvoeding en onderwijs en ambachtelijk voedsel in een 
scherper licht te staan. Breder nog, zo kunnen we onze moderne identiteit en onze hang naar authenticiteit beter 
begrijpen. Taylor beschrijft in Bronnen van het zelf heel minutieus de vorming van de moderne identiteit langs drie 
lijnen, de ontwikkeling van een binnenwereld, de omarming van het dagelijks leven als de plek om tot zelfrealisatie te 
komen en afgaan op de stem van de natuur, het gevoel. Maar juist deze elementen dragen een romantisch stempel. 

Speelse blik 
Wij zijn nog nooit zo romantisch geweest slaagt er goed in de romantische trekken van onze huidige cultuur bloot te 
leggen. Juist deze zelfkennis stelt ons in staat weerbaarder te zijn tegen de uitwassen daarvan. Het biedt geen 
systematisch overzicht van de romantische filosofen of het romantisch gedachtegoed, maar wel een speelse inkijk in 
het romantische gehalte van deze tijd. Het beoogt niet de wereld te veranderen of er systematische, kritische of 
revolutionaire perspectieven tegenover te zetten. Het bevat wel een uitnodiging om scherper te kijken. Met behulp van 
de bril van de romantiek leer je de spanningsvelden binnen jezelf en het moderne bestaan beter te zien en te 
begrijpen. En wie zou dat nou niet willen? 

Hans Kennepohl Wij zijn nog nooit zo romantisch geweest, uitgeverij  Lemniscaat 

Videogesprek met Hans Kennepohl

https://vimeo.com/88566732


De filosoof als baanbreker

Door: Marit Pepplinkhuizen

Filosofie beoefenen is als het runnen van een fitness-
centrum. Denker des Vaderlands René Gude gebruikt 
dit verassende beeld om aan te geven dat hij het als 
zijn levensopdracht beschouwt om diensten aan te bie-
den aan mensen die hun begripsvermogen willen verbe-
teren. In het filosofisch fitnesscentrum staat één moei-
lijk apparaat waarop de beroepsfilosofen zich kunnen 
uitleven. Daarnaast zijn er talloze makkelijkere toestel-
len, waardoor je verschillende spiergroepen kunt trai-
nen en je conditie kunt verbeteren. Iedereen is welkom 
in dit filosofisch fitnesscentrum. 

Gude is een van de geïnterviewden uit Pioniers in de 
praktische filosofie van Veerle Pasmans. Aan de hand 
van gesprekken tussen Pasmans en ‘pionierende filoso-
fen’ wordt de lezer meegenomen in de gedachtewereld 
van deze originele geesten. Pasmans’ keuze voor het 
woord ‘pionier’ in de titel is niet lukraak: een pionier is 
immers een baanbreker, een voortrekker en een weg-
voorbereider. En is dat niet de rol die de filosoof bij uit-
stek op zich zou moeten nemen? René Gude is een 
goed voorbeeld van zo’n pionier. Hij is al ruim twintig 
jaar bezig met het populariseren van filosofie, onder 
meer bij Filosofie Magazine en de Internationale School 
voor Wijsbegeerte. Tegenwoordig maakt hij als Denker 
des Vaderlands filosofie onder een breder publiek be-
kend via diverse tv-programma’s, zoals De Wereld 
Draait Door en 24 uur met….

In tegenstelling tot Gude is Rob Wijnberg er geen voor-
stander van om filosofie te populariseren. Volgens hem 
is wijsbegeerte overal aanwezig. Het aan de man bren-
gen van filosofie is dan ook te vergelijken met aan een 
vis vragen wat water is. Je hoeft mensen volgens Wijn-
berg alleen bewust te maken van het feit dat elke ma-
nier van denken wijsgerig is. Elke discussie in de kroeg 
is terug te brengen tot een filosofische denkwijze. 

Wijnberg stelt weliswaar dat filosofie tot het dagelijks 
leven behoort, maar toch ziet hij de universiteit als on-
misbaar voor grondige vakkennis. De vraag of filosofie 
tot het dagelijks leven behoort of aan de universiteit is 
voorbehouden, speelt een rol in bijna alle interviews. 

In Pioniers in de praktische filosofie worden filosofen 
geïnterviewd die van mening zijn dat de academische 
filosofie te abstract is en al te veel boven het dagelijks 
leven is verheven. 

Hans Bolten, socratisch gespreksleider en verbonden 
aan de ISVW, formuleert het als volgt: “Kant en Nietz-
sche kunnen je geen antwoord geven over dit glas hier 
op tafel.” Bolten en de andere geïnterviewde filosofen 
hebben zich volop laten inspireren door de eerste pio-
nier van de westerse filosofie: Socrates. Dit is mis-
schien niet toevallig, want ook Socrates ging de markt 
op met zijn filosofie. De socratische methode is dan ook 
bij uitstek geschikt om niet-getrainde filosofen meer 
inzicht te verschaffen in hun eigen vraag. Voor Hella 
van den Elshout, begeleider van socratische dialogen, 
houdt dit in dat we uitgaan van de houding ‘vriend, 
weerleg me’. Met die houding zijn we oprecht en waar-
achtig op zoek naar gedeeld inzicht. 

Veerle Pasmans kan met Pioniers in de praktische filo-
sofie met recht zelf een pionier in de filosofie genoemd 
worden. In Nederland en Vlaanderen verscheen er niet 
eerder een boek dat in een interviewreeks een over-
zicht geeft van alle nieuwe initiatieven op het gebied 
van de filosofie. Met haar filosofische interviewvragen – 
“Wat bedoel je als je zegt dat je filosofie leuk vindt? Is 
dat hetzelfde als iemand die zegt dat schommelen leuk 
is?” – legt ze de geïnterviewden het vuur na aan de 
schenen en mogen de praktische filosofen ons echt 
eens uitleggen wat we aan filosofie hebben.  

Veerle Pasmans, Pioniers in de praktische filosofie, 
ISBN 9789491693250, bij ISVW Uitgevers. 
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http://www.isvw.nl/product/pioniers-in-de-filosofie/
http://www.isvw.nl/product/pioniers-in-de-filosofie/


    
Alain de Botton. Het nieuws, een gebruiksaan- 
wijzing. Atlas Contact, 2014

Er zit doorgaans geen handleiding bij het nieuws, 
want het volgen wordt geacht een doodgewone, 
hoogst eenvoudige, voor de hand liggende en onop-
merkelijke bezigheid te zijn, net als ademhalen of 
met je ogen knipperen. Na een pauze van meestal 
niet langer dan een nacht (en vaak veel korter: als 
we ons erg rusteloos voelen, gaan we al na een 
minuut of drie, vier door de knieën) onderbreken we 
abrupt de dingen waar we mee bezig zijn om het 
nieuws te volgen.

Waarom doen we dat? En wat doet al dat nieuws in 
de loop der jaren met ons? Aan de hand van de 
meest uiteenlopende nieuwsfragmenten, die Alain 
de Botton aan een grondiger analyse onderwerpt 
dan de schrijvers ervan zullen hebben beoogd, laat 
hij zien dat die universele en vanzelfsprekende ge-
woonte heel wat vreemder is dan we denken. Ook 
geeft hij een aantal tips om ons niet gek te laten 
maken door het nieuws. Zijn project is zowel instruc-
tief als utopisch: het werpt niet alleen de vraag op 
wat nieuws tegenwoordig is, maar ook wat het ooit 
zou kunnen zijn.

Andreas Capellanus. Liefde, of de retorica van de 
verleiding. Historische Uitgeverij, 2014 

Aan het einde van de twaalfde eeuw schreef An-
dreas Capellanus op verzoek van een jeugdige 

vriend De amore, het handboek van de liefde. Lief-
de beschrijft Capellanus als een drama van verlan-
gen en vervulling, van tomeloze hartstocht en mate-
loze toewijding, van overgave aan ziedende lust en 
spirituele liefde. Het boek is een klassieke ars ama-
toria, een liefdesleer van erotische omgangsvor-
men, een retorica van hoofse minne.

Tegelijk is De amore een leerdicht dat waarschuwt 
voor het ontwrichtende en verderfelijke van het zin-
nelijke verlangen, de onbereikbaarheid van de gelief-
de. Niets anders stelt het levensgeluk zo zeer in de 
waagschaal als liefde. Want ware liefde negeert en 
doorbreekt maatschappelijke conventies en ver-
stoort de onromantische orde.

Ton de Kok. Wat is God? Filosofen & schrijvers 
op zoek. Uitgeverĳ Thoth. 2014 

Waarom is er iets en niet niets? is de meest existen-
tiële vraag die een mens volgens Ton de Kok kan 
stellen. In Wat is God? (niet: wie is God?) gaat de 
auteur – gepromoveerd geesteswetenschapper, 
voormalig lid van de Tweede Kamer en momenteel 
docent godsdienstfilosofie in het middelbaar onder-
wijs – op zoek naar het hardnekkige verschijnsel 
God dat al sinds mensenheugenis bron van wereld-
beschouwing, rumoer en zelfs oorlog is.Bestaat 
God wel? vraagt De Kok zich af.  Dat is een eeu-
wenoud raadsel, evenals de vraag naar de zin van 
het leven. Volgens Ton de Kok kunnen we niet om 
die vragen heen, want, of we het willen of niet,

we worden vanaf onze geboorte geconfronteerd 
met ‘waartoe zijn we op aarde?’, zoals de katholie-
ke catechismus jonge kinderen vroeger voorhield. 
Geïnspireerd door politieke gebeurtenissen met een 
religieuze achtergrond, zoals de aanval op de Twin 
Towers in 2011, en nederig geworden door foto’s 
vanuit de ruimte waaruit blijkt dat de aarde en de 
mensen maar een minuscuul stipje in het onmetelij-
ke heelal zijn, pakt De Kok zijn zoektocht fundamen-
teel aan door 2500 jaar filosofie onder de loep te 
nemen. Hij beperkt zich tot de westerse wijsbegeer-
te, maar het blijft een forse onderneming. Wat is 
God? is daardoor behalve een zoektocht naar God 
ook het verhaal van de westerse ideeëngeschiede-
nis. Zo beschrijft hij de ideeën van onder anderen 
Thales van Milete, Plato, Lucretius, Thomas van 
Aquino, Eckhart, Pascal, Spinoza, Voltaire, Scho-
penhauer, Nietzsche, Sartre en Camus. Daarnaast 
onderzoekt hij het godsidee van negen auteurs van 
literaire werken, onder wie Thomas Mann, Ernest 
Hemingway, Imre Kertész en Harry Mulisch. Wie na 
het lezen van Wat is God? hoopt te weten waartoe 
we op aarde zijn en wie of wat God is, komt bedro-
gen uit. Met de auteur van het lezenswaardige boek 
zal hij verzuchten: “Ik heb met hart en ziel gezocht, 
maar nog altijd niets gevonden. God is mogelijk al-
les.”
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april 2014

mei 2014

juni/juli 2014

1  Ethisch stappenplan en morele dilemma training 
14/15  Godsdienst en rituelen
16  De Denkclub: generositeit en vrijgevigheid
21/22  Verdieping:Spinoza in bedrijf,van passief naar actief 
21/22  Speciale thema’s rond bewustzijn
21/22  De metafysische ethiek van Emmanuel Levinas  
30  De Denkclub: Betekenis geven       
12/13  Verdieping:levenskunst in de 21ste e eeuw 
12/13  Speciale thema’s rond bewustzijn

6  Radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties 
12/13  De deontologische ethiek van Kant
12/13  De eeuw van China? Moderne denkers 
14  De Denkclub: Doelen en projecten
18 t/m 21   G8 filosofentop (afterparty)
28 /2 mei   NRC-academie Cultuurgeschiedenis 
28 /2 mei      NRC-academie:Wat is liefde?

3/4  Over het einde van de kunst
4  Filosoferen met jongeren in lager en middelbaar beroepsonderwijs
10/11  De symbolen uit de godsdienstfilosofie
10/11  De consequentialistische ethiek van J.S.Mill
12  De Denkclub: Homo creator
17/18  De aarde in je handpalm.China en de wereldfilosofie
17/18  Reframing met Karim Benammar:Werk 
17/18  Verdieping:wat wil je nu werkelijk zelf? 
24/25  Wat is de oorsprong van bewustzijn?  
24/25  Filosofie en de kunst van het boogschieten
26  De Denkclub: Waarheid begrijpen en waarheid spreken
 27  Maatschappijbewust coachen

klik hier voor meer informatie

http://www.isvw.nl/opleidingen/
http://www.isvw.nl/opleidingen/
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Naar de Frederik van Eedenlezing 2014

http://www.isvw.nl/activiteit/2014-261/
http://www.isvw.nl/activiteit/2014-261/


Hoe kun je met taal overtuigen? Is het verhaal sterker dan het argument? En waarom zijn je uit-
straling en het kunnen “lezen” van je publiek essentieel voor het veroveren van ‘spreekrecht’? 
Waarom moet je de emoties van je publiek verdienen zonder erom te vragen. Hoe werkt framing 
eigenlijk en wat doet een metafoor? In vijf zomerse dagen wordt u door Eugène Sutorius, hoog-
leraar Retorica aan de UvA, programmamaker Thomas van Neerbos en theatermaakster Marijn 
Moerman geleid naar de speech die u altijd al had willen houden. 

Meer informatie over de summerschool vindt u op de ISVW website.
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Oefenen in overtuigend

speechen

03:08   Eugène Sutorius vertelt over de opzet van de summerschool retorica.

http://www.isvw.nl/activiteit/retorica-oefening-overtuigend-speechen/
http://www.isvw.nl/activiteit/retorica-oefening-overtuigend-speechen/
http://www.isvw.nl/activiteit/retorica-oefening-overtuigend-speechen/
http://www.isvw.nl/activiteit/retorica-oefening-overtuigend-speechen/
https://vimeo.com/86398779


Karim Benemmar
werk herkaderen

Er zijn grote verschuivingen in het werkveld van de 21ste eeuw: van vaste naar flexibele banen, 
de opkomst van de zzp’er, langer doorwerken tot ons pensioen terwijl het moeilijk is om op leef-
tijd werk te vinden, internationalisering van grote bedrijven en van arbeidsrecht en voorzieningen. 
Welke rol speelt werk in waarden creatie en hoe kijken wij tegen werk aan? We analyseren de 
vooronderstellingen aan de basis van huidige paradigma’s over werk en herkaderen deze naar 
toekomstige paradigma’s. We leren de denktechniek van herkaderen praktisch toe te passen en 
schetsen scenario’s, structuren en nieuwe mogelijkheden in het werkveld van morgen. 

Informatie over herkaderen vindt u op de ISVW website.  
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02:41   Karim Benemmar introduceert herkaderen van werk.

http://www.isvw.nl/activiteit/2014-116/
http://www.isvw.nl/activiteit/2014-116/
https://vimeo.com/87559616
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Basisopleidingen bronnen van de filosofie

Beroepsopleidingen filosofie

Beroepopleiding 
Filosofisch Practicus

Beroepopleiding 
Sokratisch Gespreksleider

Beroepopleiding 
Filosoferen met Kinderen 

en Jongeren

Beroepopleiding 
Moreel Beraad

Filosofie in de Praktijk Basisopleiding Ethiek Esthetica en Kunstfilosofie Oosterse Filosofie

Beroepopleiding Visie 
ontwikkeling

http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-systematiek-van-de-filosofie/
http://www.isvw.nl/opleidingen/basisopleiding-systematiek-van-de-filosofie/
http://www.isvw.nl/product/beroepsopleiding-tot-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/product/beroepsopleiding-tot-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/product/beroepsopleiding-tot-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/product/beroepsopleiding-tot-filosofisch-practicus/
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-sokratisch-gespreksleider
http://www.isvw.nl/opleidingen/beroepsopleiding-filosoferen-met-kinderen-en-jongeren
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