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HET FAVORIETE FILOSOFIEBOEK 
VAN... Wim Brands   

Tekst / interview: Marlou van Parindon
Video: Paul Troost / Paul Scheulderman

Nog geen minuut hoefde Wim Brands 
na te denken over de keuze van zijn fa-
voriete filosofieboek. “Zo’n keuze gaat 
zintuiglijk”, zegt hij. Brands kreeg dit 
boek in 1997 toen het zojuist was uitge-
komen. “Ik had een paar regels gele-
zen en wist: dit wil ik uitlezen.” 
Brands leest voor van de eerste pagi-
na: ‘Zhuang Zi’s geschriften behoren 
tot de oudste taoïstische teksten [...]. 
Ze behoren tot de hoogtepunten van 
het Chinese denken. Ze zijn de mooi-
ste, de meest oorspronkelijke en de 
meest betekenisvolle teksten uit de we-
reldliteratuur.”

“Ik interesseerde me ook direct voor de 
vertaler”, zegt Brands. “Kristofer Schipper 
is opgeleid tot klassiek sinoloog en kwam 
zo in aanraking met het taoïsme dat hem 
zodanig interesseerde dat hij in Taiwan - 
waar hij jarenlang woonde - werd ingewijd 
in de leer en taoïstisch priester werd.”

“Het taoïsme fascineert me omdat het 
een soort ‘humpti dumpti anarchisme’ is. 
Het zet zaken op hun kop. Het brengt be-
grippen tot een kale essentie terug. De 
Zhuang Zi bestaat uit verhalen waar ont-
zettend veel in zit. Neem het verhaal van 
Kok Ding. De Zhuang Zi zegt daarmee: 

In de komende edities vertellen beken-
de Nederlanders over hun favoriete  
filosofieboek. De aftrap is aan dichter, 
journalist en presentator Wim Brands.

http://vimeo.com/105892070


“Wat me vooral bevalt, is de manier  
waarop de taoïsten ons mensen bezien.”

hoe minder je doet, hoe beter het is.” 
Brands vertelt: “Kok Ding ontleedt run-
deren en werkt al 19 jaar met hetzelfde 
mes. Hij benadert runderen met zijn 
geest. Hij snijdt niet, hij houwt niet, hij 
gebruikt geen spierkracht maar geestes-
kracht. Zo komt het dat zijn mes nooit 
bot wordt. “Dit verhaal is toepasbaar op 
ons leven. Ik heb wel eens in een verga-
dering gezegd: ‘Dit moeten wij niet orga-
niseren .... dit organiseert zichzelf.’ Maar 
dan worden ze allemaal boos op je.”

Het taoïsme gaat over vrijheid. Het 
heeft zich ontwikkeld uit de mysterie-
cultussen van de Chinese handelaars 
waar iedereen ongeacht zijn sociale sta-
tus toegang toe had. Het gaf weer-
woord aan het Confucianisme dat in 
dezelfde tijd ontstond (4de eeuw voor 
Christus, red.) en een elitaire leer van 
de adelstand was. 

Taoïsten proberen zo weinig mogelijk te 
benoemen. Wij in het Westen benoe-
men bijvoorbeeld handicaps. Maar op 
het moment dat je dat doet, dan begint 
de uitsluiting. Daarover is een prachtig 
verhaaltje over een gedrocht van een 
man die een kinnebak heeft die tot aan 
zijn navel komt. De moraal: je mag wan-
staltig van leden zijn, maar dat belem-
mert je niet om te voorzien in wat je in 
het leven nodig hebt. “Zie je,” zegt 
Brands, “daar gaat de moraal weer op 
zijn kop. Wij denken: o, wat zielig, maar 
daarmee begint juist de uitsluiting. Dat 
is misschien wel veel erger dan dat ie-
mand de zorg voor zichzelf heeft, hoe in-
valide hij ook is.”

Wat me vooral bevalt, is de manier waar-
op de taoïsten ons mensen bezien. Denk 
even aan Clinton die met een aardbol in 
zijn handen zegt dat wij de rentmeesters 

van de wereld zijn. Natuurlijk moeten 
wij voor de wereld zorgen, maar dan 
toch vooral omdat die aarde zo z'n eigen 
gang gaat en wij als pluisjes over die aar-
de zweven. Het christendom en ook het 
humanisme plaatsen de mens zo in het 
centrum van alles dat vergeten wordt 
dat wij strohonden zijn die zo vlam vat-
ten. Taoïsten snappen dat. Dus denk nu 
weer even aan die aardbol, denk Clinton 
weg en kijk naar dat stofje dat je nauwe-
lijks ziet en weet ook dat over de nodige 
tijd het ijs weer tot aan Parijs staat.”



René ten BosWATER MOET JE ONDERGAAN

Water is niet te managen, dacht Re-
né ten Bos toen hij (toenmalig) prins 
Willem Alexander jaren geleden in 
een interview met Paul Witteman 
hoorde zeggen dat hij zich wilde vast-
bijten in watermanagement. Daarop 
ontstond bij Ten Bos de gedachte een 
boek over water te schrijven.

Water, een geofilosofische geschiede-
nis is Ten Bos’ 21ste boek. Als hoogle-
raar filosofie aan de faculteit der Ma-
nagementwetenschappen van de Rad-
boud Universiteit Nijmegen schreef 
hij verschillende boeken over organisa-
ties, zoals Merkwaardige Moraal (1998) 
en Rationele Engelen (2003). Daarnaast 
maakt hij geregeld uitstapjes naar ande-
re thema’s zoals Het geniale dier (2008) 
en Stilte, geste, stem (2011) die met el-
kaar gemeenschappelijk hebben dat be-
heersbaarheid of juist het ontbreken 

“De filosofie is haar waterige  
begin kwijt geraakt.” 

Tekst / interview: Marlou van Paridon
Video / montage: Thomas Heĳ

http://vimeo.com/107739829


Waterige filosofen 
Uiteindelijk werd Water geen boek 
over watermanagement, maar meer 
over “het bezingen van water”, zoals 
Ten Bos zelf zegt. Het is een alterna-
tieve filosofiegeschiedenis waarin hij 
zich niet op filosofische stromingen 
baseert, maar op enkelingen die 
soms niet als filosoof te boek staan, 
maar die water een belangrijke plek 
in hun gedachtegoed geven.

Water begint bij Thales van Milete, 
een van de oudste bekende westerse 
filosofen, die water rond 600 voor 
Christus zag als het fundament van 
alles. “Na Thales was het snel ge-
daan met de waardering voor water. 
Plato vond alles wat op en om het wa-
ter plaatsvond minderwaardig.” In 
veel werken uit de oudheid klonk vol-
gens Ten Bos naast afkeer ook angst 
voor water door. Het Romeinse rijk, 
dat stevig op het land was gevestigd, 
voelde zich bijvoorbeeld bedreigd 
door Carthago, een door de zee groot 
geworden plek die instabiliteit - i.c. 
nieuwe invloeden - vanaf het water 
met zich meebracht.

Als ‘waterige filosofen’ komen bij-
voorbeeld Michel Serres en Fried-
rich Nietzsche aan het woord. En in 
de ondertitel van het boek, een geo-
filosofische geschiedenis, klinkt het 
gedachtegoed van Deleuze en Guat-
tari door, namelijk dat de bron van 
filosofie altijd buiten de filosofie zelf 
gezocht moet worden. “Daarmee be-
doelen ze dat iemands denken be-
paald is door het landschap waarin hij 
leeft. Ik maak van geofilosofie dan ei-
genlijk hydrofilosofie. Water is promi-
nent in het landschap; alleen al omdat 
50 procent van de mensen op minder 
dan 50 km van de zee woont.” 

Karl Marx  
Ten Bos’ filosofische geschiedenis van 
water ruimt een grote plaats in voor 
de betekenis en bedreiging van de zee. 
Hij spreekt van ‘de zieke zee’. Hij 

Hij spreekt van ‘de zieke zee’. Hij staat 
stil bij de gespannen relatie tussen 
duurzaamheid en kapitalisme en komt 
tot de verrassende bevinding dat Karl 
Marx daar ook iets over te zeggen had. 
“Marx heeft weliswaar nooit over de 
zee gesproken, maar wel over de stof-
wisseling van systemen, de balans tus-
sen nemen en geven.” Van een balans 
is geen sprake als we te veel van de zee 
nemen en te weinig teruggeven. Zolang 
geld in ons systeem een rol speelt, zul-
len te weinig mensen zich interesseren 
voor diversiteit en balans in de wereld. 
Het kapitalisme is niet met duurzame 
zorg voor de zee te verenigen. 

Ten Bos geeft daar een voorbeeld van. 
Na de olieramp in de Golf van Mexico 
in 2010 is de zee daar plaatselijk gestor-
ven. Alleen algen en microdiertjes zijn 
teruggekomen. De zee daar is nu een 

“Zolang geld in ons systeem een rol speelt, 
zullen te weinig mensen zich interesseren 
voor diversiteit en balans in de wereld.”



 soort precambrische oersoep ge-
worden met vooral veel slijm. We-
tenschappers kwamen erachter dat 
die microdiertjes bij het bestrijden 
van kanker een belangrijke rol kun-
nen spelen. Die oersoep levert de 
Verenigde Staten nu veel meer 
geld op dan vroeger de visserij en 
het toerisme samen. Het gevolg is 
dat er geen interesse is om de biodi-
versiteit terug te brengen en de eco-
balans te herstellen. 

Ook wetenschappers die zich inzet-
ten voor de bescherming van de 
zee zouden zich volgens Ten Bos 
meer moeten afvragen hoe het ka-
pitalisme functioneert. Ze beschou-
wen de zee ook als een beheers-
baar, transparant concept, net zo-
als visserij en toerisme dat doen. 
“Alsof de zee een aquarium zou 

Een platte ontologie  
Ten bos is tot de conclusie gekomen 
dat dat een misvatting is. “De zee 
moet je toelaten en niet willen be-
heersen.” Een oplossing? “De enige 
oplossing die ik op de lange termijn 
zie, is een platte ontologie”, ver-
trouwt Ten Bos ons na het interview 
‘off the record’ toe. Een ontologie 
waarin de mens ten opzichte van de 
rest van de schepping geen privileges 
meer heeft. Daarover schrijft Ten 
Bos niet in zijn boek, maar wellicht 
kunnen we daarover in de toekomst 
meer van hem horen. 

Voor nu gaat het om het toelaten van 
water. “In het boek neem ik een zin-
tuiglijke houding over water aan.” 
Water moet je proeven, ruiken, on-
dergaan. Water moet je raken, je 
kunt het niet grijpen.”

“Water moet je proeven, ruiken, ondergaan. 
Het moet je raken, je kunt het niet grijpen.”



NEOLIBERALISME BESTAAT NIET

Neoliberalisme. Een vage, maar bela-
den term. Veelal gebruikt als scheld-
woord. Zo zou het neoliberalisme 
van geen kanten deugen. Volgens 
sommigen is het een bitter destillaat 
van het liberalisme; louter gericht 
op winstmaximalisatie en eigenbe-
lang. Dit is – kort samengevat – het 
dominante beeld dat schuilgaat ach-
ter de politieke krachtterm ‘neolibe-
ralisme'. Een beeld waar heftig mee 
wordt geschermd; niet in de laatste 
plaats in de Tweede Kamer. Een 
hardnekkig beeld waartegen drie li-
berale auteurs nu in het verweer ko-
men in het boek Neoliberalisme: een 
politieke fictie. 

Het neoliberalisme is een aandui-
ding van iets wat meer gevoeld dan 
begrepen wordt. Dat kan eigenlijk 
ook niet anders. Het heeft zich im-
mers niet lijfelijk gemanifesteerd. Er 

is, bijvoorbeeld, geen politieke partij 
die onder een neoliberale banier is 
verenigd. Neoliberalisme anno 2014 
is een duiding. Een waardeoordeel 
van tegenstanders. Daarom is een 
speurtocht naar de oorsprong van 
dit begrip heilzaam om grip te krij-
gen op de context en impact ervan. 

Herkomst
Waar komt het neoliberalisme van-
daan? Wie hebben er op een of ande-
re manier mee te maken? Op een 
overzichtelijke manier vinken de au-
teurs van Neoliberalisme the usual 
suspects af: Adam Smith, Milton 
Friedman, Ludwig von Mises, Fried-
rich von Hayek, maar ook Ronald 

Reagan en Margaret Thatcher. Ze 
bieden inzicht in hoe economen, filo-
sofen en politici dachten over de vrij-
heid van het individu en de begrens-
de – maar ook begrenzende - rol van 
de staat. Ook fictieve figuren passe-
ren de revue om ‘de neoliberale 
nachtmerrie’ beter te begrijpen: Gor-
don ‘greed is good’ Gekko (uit Oliver 
Stone’s Wall Street) en Patrick Bate-
man (de psychopathische yup uit 
Bret Easton Ellis’ American Psycho). 
De laatste twee protagonisten verkla-
ren goeddeels waarom er in deze tijd 
wél een beeld bestaat van neolibera-
lisme, maar dat er géén overeenstem-
mend inhoudelijk begrip aan kleeft.

Tekst: Daan de Neef

“Het neoliberalisme is iets wat  
meer gevoeld dan begrepen wordt.”

Martin van Hees, Patrick van Schie, Mark van de Velde



Friedman
Gaandeweg de verklaringsslag 
wordt het helder dat neoliberalis-
me als term wel degelijk werd ge-
bezigd door, onder anderen, Mil-
ton Friedman halverwege de 20e 
eeuw. Zijn invulling van het 
woord heeft echter nauwelijks 
raakvlakken met de kenmerken 
van neoliberalisme zoals tegen-
standers het gebruiken. Fried-
mans begrip van het neoliberalis-
me verwoordt juist een actieve 
overheid die kaders schept waar-
binnen mensen zich beschermd 
weten. Het staat dus geenszins 
synoniem voor een meedogenlo-
ze politieke filosofie waarbinnen 
ongebreideld eigenbelang en lais-
sez faire hoogtij vieren. Maar wat 
neoliberalisme in deze tijd pre-
cies om het lijf heeft en wie daar 
de vertegenwoordigers van zijn, 
blijft onbekend. Of zoals Frits 
Bolkestein het in 2009 verwoord-
de: ‘Ik weet wat het liberalisme 
is, maar niet wat het neoliberalis-
me is. Sterker: ik ken geen libe-
raal die dat wel weet.’

Een venijnige term
Het blijft daarom zinvol een boek 
te lezen over een verschijnsel waar-
omtrent de wildste en uiteenlopen-
de ideeën en beelden bestaan. Dat 
maakt Neoliberalisme: een politie-
ke fictie buitengewoon interessant. 
Niet alleen omdat het de strijd aan-
gaat met een venijnige term, maar 
ook omdat het inzicht biedt in de 
canon van de liberale filosofie. Het 
is een opfrisser voor fijnproevers 
en een compacte inleiding voor be-
ginners. Daarom roepen de auteurs 
ook diegenen op ‘die niet tot het li-
berale kamp behoren, maar wel 
eens meer willen weten over dat 
vermaledijde neoliberalisme’ het 
boek te lezen. Het boek zet in elk 
geval de discussie weer op scherp. 
Een scherpe en eerlijke discussie 
over politieke uitgangspunten is 
nooit weg. Maar dan moet er wel 
overeenstemming bestaan over be-
grippen. Of de term neoliberalisme 
daarvoor in aanmerking komt, valt 
– zeker na het lezen van dit boek – 
zeer te betwijfelen. Dat is precies 
de bedoeling van de auteurs. In die 
zin is hun missie geslaagd.



Ik heb nog een vierde column beloofd 
over de denkfout die ten grondslag heeft 
gelegen aan de G8, weet je nog, die zoge-
naamde topconferentie van beroemde 
filosofen die met denkkracht de grote 
maatschappelijke en ethische conflicten 
van deze tijd bevechten. Die denkfout 
heb ik samengevat in het idee dat filoso-
fen aan tijdsdiagnose zouden doen. 

Deze vierde en laatste column over de G8 
gaat over de foute pretentie die kleeft aan 
het idee dat een tijdsdiagnose een bijdra-
ge zou kunnen leveren aan de ‘vooruit-
gang aan het front’. En ik kan deze fout 
eigenlijk niet beter introduceren dan door 
te wijzen op het feit dat de G8 inmiddels 
al lang in de vergetelheid terecht is geko-
men. Wie heeft het nog over de G8? Die is 
al een half jaar geleden! De volgende, ja, 
daar kunnen we zo langzaamaan alvast 
aan gaan denken, op het cyclische ritme 
van de kalender die het juiste moment 
schept voor belangrijke evenementen.

Er zit een komische ironie in dat ritme 
van de kalender, omdat het vooral de 
eeuwige wederkeer benadrukt en daar-
mee juist niet het moderne geloof in voor-
uitgang aan het front.

Tijdsdiagnose is een uitvinding van He-
gel, die een geniaal gevoel had voor de 
dynamiek van sociale relaties, maar ook 
last had van een Europese grootheids-
waanzin. Hij zag de golven van de ver-
lichting breken op de muren van het an-

cien régime en zag in Napoleon de We-
reldgeest die met volle overtuiging afste-
vende op een totale, absolute en transpa-
rante zelfverwerkelijking. Het verhaal 
wil dat Hegel Napoleon te paard Jena 
zag binnentrekken en zich toen realiseer-
de dat hij daar ter plekke het front van 
de tijd voorbij zag komen, in de vorm 
van een daadkrachtige man die een om-
vattend wereldrijk aan het scheppen 
was, een rijk voor de hele mensheid. 

AAN HET FRONT Column Jan Bransen

Tekst: Jan Bransen
Video: Paul Troost

http://vimeo.com/110144042


Er zit ook in dit beeld een mooie ironie, 
want waar hebben we het in feite 
over? Over een  al lang vergeten ge-
beurtenis in een kleine Duitse provin-
ciestad waar een toen nog nauwelijks 
bekende, jonge, ambitieuze filosoof in 
het publiek stond en zag hoe een trotse 
Franse generaal triomfantelijk te 
paard gezeten door de straten trok. Te-
gelijkertijd werd in Londen John Stu-
art Mill geboren, werden de eerste abo-
riginals uit Sydney verjaagd, versche-
nen de eerste Japanners op Hawaii, 
werd de eerste openbare school in 
New York geopend, werd in Suriname 
de invoer van slaven uit Afrika verbo-
den en vertrok het licht van Albali, een 
ster in het sterrenbeeld Waterman, dat 
ons op dit moment op aarde bereikt. 
Het is maar waar je denkt dat het 
front van de tijd zich bevindt, gegeven 
natuurlijk ook de mislukking van Na-
poleon in Rusland en zijn definitieve 
nederlaag bij Waterloo.

Maar de boodschap is nog een ande-
re. Er is helemaal geen front van de 
tijd. Dat wil zeggen niet één front. Er 
is dus ook niet één vooruitgang. Er is 
natuurlijk wel een heleboel dynamiek, 
er is een heleboel gaande tussen men-
sen, er zijn een heleboel veranderin-
gen en steeds meer mensen gaan 
steeds meer begrijpen van waar het 

in hun leven om draait. Maar we moe-
ten ons niet laten verleiden te denken 
dat er één absoluut perspectief op die 
veranderingen in te nemen is, dat het 
alles bij elkaar genomen maar één be-
weging is, van één mensheid die met 
horten en stoten één toekomst tege-
moet gaat. Dat is de grootheidswaan-
zin van de moderniteit. Dat getuigt 
van een naïef reductionisme, een ver-
keerde omdraaiing van het menselijk 
vermogen ons eigen perspectief te ont-
stijgen. Want mensen zijn in staat te 
reflecteren op hun gedrag. We kun-
nen van buitenaf vragen stellen over 
wat wij denken en doen. Maar dat be-
tekent niet dat we dan in feite een gro-
ter, absoluut, universeel en omvat-
tend gezichtspunt innemen. Nee. Vra-
gen stellen gebeurt van binnenuit. 
Wie een filosofische vraag stelt, steekt 
als het ware zijn hoofd buiten de vas-
te kaders, zoals prachtig verbeeld op 
een gravure van Flammarion. 

Met dat stellen van een filosofische 
vraag wordt betwistbaar of vanzelf-
sprekendheden wel vanzelfsprekend 
zijn. Dát is het werk van de filosoof, 
die als een lastige Socrates dogma's 
op hun stevigheid onderzoekt. Dat 
werk kunnen we allemaal, ieder op 
onze eigen manier, ieder op onze ei-
gen plaats, ieder in onze eigen habi-

tat, reflecterend op onze eigen vooron-
derstellingen. Dat levert een grote dy-
namiek aan locale inzichten op. Dat 
levert op miljoenen plaatsen een inte-
ressante en verrijkende bewustwor-
ding op. Maar het levert geen simpe-
le, overkoepelende diagnose op van-
waar wij als mensheid staan. Aan 
zo'n pretentieuze en betekenisloze ab-
stractie hebben mensen geen behoef-
te. Laten we ons dat alsjeblieft niet 
aanpraten. En zeker niet door filoso-
fen. Ze moesten zich schamen.



Tekst / video: Paul Troost

‘Zonder er erg bij stil te staan heb je de 
sleutel al in het slot gestoken, de sleutel 
omgedraaid en de deur geopend. Je hebt het 
op de automatische piloot gedaan. Maar hoe 
werkt zoiets eigenlijk?

Heeft je hand, puur op routine, de deur 
geopend? Of was het je brein, dat zelfstandig 
heeft besloten de deur open te maken zonder 
dat jij je er zelfs maar van bewust was.’ 

Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van 
de gedragswetenschappen aan de Rad-
boud Universiteit, schreef enkele bij-
zonder goed leesbare boeken waarin 
hij de lezer aanspoort het filosoferen 
niet alleen aan academisch geschool-
de wijsgeren over te laten, maar zelf 
het leven vanuit filosofisch perspec-
tief te benaderen. De titel van zijn 
boek Word zelf filosoof (2010) spreekt 
voor zich en in Laat je niets wijsma-

ken (2013), waarvoor hij in 2014 de 
Socrates Wisselbeker kreeg, spoort hij 
ons aan de macht van experts te relati-
veren en de kracht van ons gezond ver-
stand te benutten. In zijn nieuwste 
boek Je brein of je leven (2014) zet hij 
zijn credo nog eens kracht bij door 
zich te baseren op voorbeelden uit het 
leven van alle dag, zoals een sleutel in 
het slot steken, en zich daarover te ver-
wonderen. Zoals het een filosoof be-

taamt, laat hij ons met meer vragen 
dan antwoorden achter. En dat is ook 
zijn bedoeling, want met die vragen 
moeten we zelf aan de slag, beter nog, 
we moeten leren zelf vragen te stellen 
in plaats van dat aan anderen over te 
laten. Bransen wil ons aansporen 
onze grijze massa aan het werk te zet-
ten, want het gaat om kwesties die 
ons zelf aangaan en die  ertoe doen. 
Het is ons brein en ons leven. 

JE BREIN OF JE LEVEN

http://vimeo.com/110144808


OP ZOEK NAAR DRAGENDE IDEEËN
Jos Kessels

Tekst / video: Paul Troost

De biografie van Jos Kessels 
(1948), zoals hij die in zijn nieuwste 
boek Scholing van de geest (2014) 
beschrijft, is een treffend voorbeeld 
van de zoektocht naar wat een 
mens in zijn leven werkelijk wil. 
Kessels spreekt van het ontdekken 
van iemands dragende of richtingge-
vende ideeën. Hoe ontdek je wat bij 
je past? Hoe maak je een keuze die 
bepalend is voor je leven? Dat kost 
veel tijd en energie, zo blijkt uit zijn 
levensverhaal. 

Zonder dat het vak hem echt inte-
resseerde ging hij na zijn middelba-
re schooltijd rechten studeren. Een 
rusteloze periode volgde waarin hij 
van alles ondernam, als backpacker 
door Europa trok en onder meer als 
therapeut in een ggz-instelling en 
als musicus werkte. Na veel zoeken 
en twijfelen vond hij zijn richtingge-
vend idee in de studie filosofie. Een 
goede keuze. Hij werkte een tijd als 
wetenschappelijk onderzoeker en 
schreef een dissertatie. 

Ondanks alle inspirerende wijsheid 
die hij in de academische wereld 
aantrof, vond hij daar niet wat hij 
eigenlijk had gezocht, namelijk in-
zicht in zichzelf. Boekenwijsheid 
stond toch te ver van hem af. Meer 
inzicht vond hij wel in het socra-
tisch gesprek. “Het is alsof je iets 
herkent, terwijl je het nooit eerder 
hebt gezien,‘’ schrijft hij in zijn 
boek. “Alsof je een maatstaf in je 
meedraagt waarvan je je niet be-
wust was. Er zat beleving in, een 

http://vimeo.com/110279780


 ziel, het soort persoonlijke worste-
ling dat ik zelf zo goed kende. En 
het gaf mij de kans anderen te on-
dervragen over hun zelfkennis, als 
deel van mijn eigen zoektocht.” 
Het socratisch gesprek werd zijn 
werkelijke richtinggevende idee 
en bezigheid, inmiddels al dertig 
jaar lang. Hij gaat ermee de markt 
op, onderzoekt ideeën, visies en 
waarden in maatschappelijke orga-
nisaties en bij managers van grote 
bedrijven, maar ook privé met 

vrienden en kennissen. De kunst 
is dan te vinden wat iemand wer-
kelijk drijft. “Ieder mens heeft iets 
bijzonders te doen.” Voor Kessels 
is dat een bestaan zoals Socrates 
en zijn discipel Plato hem dat 
voorspiegelden. 

Inspirerend praktijkboek
De ondertitel van zijn boek Wat ik 
van Socrates leerde koos hij niets 
voor niets – de naam van zijn ad-
viesbureau is trouwens alleszeg-

gend Eisdoskoop: eidos = idee, 
vorm, skoop = zoeken). Scholing 
van de geest ademt de wereld van 
Socrates en Plato. Kessels citeert 
met kennis van zaken graag en vaak 
uit de Dialogen van Plato en ge-
bruikt ze om zijn betoog te onder-
steunen. De wereld van 2500 jaar 
geleden is voor hem, en voor nogal 
wat socratici met hem, actueel en 
springlevend. Want getrouw aan So-
crates’ notie dragende ideeën te vin-
den en die te actualiseren, heeft hij 

“De kunst is te vinden wat iemand werkelijk drijft.”



 zelfonderzoek, het liefst samen met 
anderen, tot zijn opdracht gemaakt. 
In Scholing van de geest zet Kes-
sels omstandig uiteen hoe je dat 
aanpakt. In zeven hoofdstukken, 
elk opgedeeld in korte paragrafen, 
behandelt hij in duidelijke taal, met 
uitstapjes naar poëzie en literatuur, 
waar het volgens hem om gaat. Ti-
tels als ‘Ken uzelf’, ‘Voer goede ge-
sprekken’, ‘Klim uit de grot’ en 
‘Daal weer af in de grot’ spreke 
boekdelen voor degenen die een 
beetje met Plato bekend zijn. 
Net als eerdere boeken als Socrates 
op de markt (1997) en Vrije ruimte, 
filosoferen in organisaties (2002), 
dat een praktijkboek als supple-

ment kent, is Kessels’ boek ook als 
een inspirerend en onderhoudend 
doeboek te lezen. Gesprekken uit 
zijn privéleven en met leidinggeven-
den, professionals in organisaties 
en ‘gewone’ deelnemers aan socrati-
sche gesprekken verlevendigen zijn 
ideeën en praktijken. Hoe pakt nou 
zo’n filosoof een abstract wijsgerig 
thema aan en brengt het terug tot 
menselijke en vooral persoonlijke 
proporties? In een van de laatste pa-
ragrafen ‘Denken, praten, lezen’ 
geeft hij, aansluitend bij elk hoofd-
stuk, voorbeelden van vragen en oe-
feningen om zelfonderzoek te bevor-
deren. Wie verder wil lezen, vindt 
er veel literatuursuggesties.  



WAT BEZIELT KIERKEGAARD?
Tussen 1843 en 1847 schreef Søren 
Kierkegaard maar liefst 15 werken en 
hield hij ook nog een uitgebreid dag-
boek bij. In die drie geestdriftige jaren 
vestigde hij zijn reputatie als een van 
de grootste filosofen uit de geschiede-
nis. De werken die hij schreef zijn geen 
korte essays of verhalen, maar literai-
re, filosofische verhandelingen, waarin 
hij de basis legde voor het denken over 
de moderne mens. 

In de reeks Kierkegaard Werken ver-
schijnen sinds 2006 nieuwe vertalin-
gen bij Uitgeverij Damon. De vraag is 
wat Kierkegaard dreef om in zo’n kor-
te tijd zo’n invloedrijk oeuvre op te 
bouwen. Wat bezielde hem? Om die 
vraag te beantwoorden is de bundel 
Wat bezielt Kierkegaard? verschenen. 
Een aantal experts van de redactieraad 
hield ter gelegenheid van Kierkegaards 
200e verjaardag lezingen over Kierke-
gaards actualiteit, die gebundeld en 
aangevuld zijn tot zeven essays.

Je kunt natuurlijk stellen dat Kierke-
gaard na 160 jaar nog steeds actueel is, 
maar je kunt dat ook laten zien. Aan 
de hand van drie thema’s – de enke-
ling, het offer en het schrijverschap – 
wordt duidelijk waarin die actualiteit 
van Kierkegaards werken ligt.  

De enkeling
Rob Compaijen gaat in op het thema 
van de enkeling. Hij geeft een samen-

vatting van Kierkegaards hoofdwerk 
Of/of, die ook voor een Kierkegaard-
leek heel begrijpelijk is. Compaijen 
schetst eerst de verschillende levensfa-
ses die Kierkegaard onderscheidde. 
Vervolgens gaat hij in op de vraag of er 
goede redenen zijn om de esthetische 
levensfase achter ons te laten. De he-
dendaagse Schotse filosoof Alasdair 
MacIntyre meent in zijn beroemde 
werk After virtue dat daarvoor geen 

Tekst / video: Thomas Heĳ

   Onno Zijlstra bespreekt Stadia op de levensweg

http://vimeo.com/98477906


redenen zijn. Hoewel Compaijen een 
aantal oplossingen van de hand wijst, 
gaat hij toch in tegen MacIntyre en 
komt hij tot een argument om de esthe-
tische levenswijze achter te laten.

Het offer
Desiree Berendsen zet Kierkegaards 
ideeën van het offer af tegen een paar 
uitspraken van Hans Teeuwen – een 
originele manier om de actualiteit van 
Kierkegaard te testen. In Vrees en be-
ven behandelt Kierkegaard het ver-
haal van Abraham die zijn zoon Isaak 
moet offeren. In dat verhaal wordt de 
relatie tussen religie en ethiek aan de 
kaak gesteld: God gebiedt Abraham 
iets dat tegen de geldende moraal in-
gaat. Teeuwen zou dit afdoen als fun-
damentalistische onzin en gaat daar-
bij uit van een autonoom individu. Be-
rendsen betoogt dat we nooit zo’n vol-
ledig autonoom individu zijn, maar 
we zijn altijd afhankelijk van anderen 
en hoeven niet altijd zelf te kiezen. 
Wie alleen maar moreel verontwaar-
digd is door het offer van Abraham, 
mist het punt van het verhaal.

Het schrijverschap
Vrees en beven maakt, net als Of/of en 
Stadia op de levensweg deel uit van 
Kierkegaards pseudonieme werken. In 
die werken voeren de verschillende 
pseudonieme auteurs steeds één of 
meerdere personages op, waardoor er 
een ongekende rijkheid aan standpun-
ten ontstaat. Onno Zijlstra beschrijft in 
een vlot essay hoe het schrijverschap 
van Kierkegaard zich. Zijlstra contras-
teert Kierkegaard met Schopenhauer 
en maakt duidelijk hoe Kierkegaard 
zijn schrijverschap inzette om de lezer 
aan het denken te zetten. Kierkegaard 
koos niet voor een direct betoog of een 
verhalende roman, maar voor een mix 
tussen filosofie, theologie en bellettrie.

In Wat bezielt Kierkegaard? beschou-
wen de auteurs (weliswaar niet pseu-
doniem) op hun beurt de verschillen-
de werken en aspecten van Kierke-
gaards oeuvre. De essays zijn over het 
algemeen toegankelijk en verhelde-
rend, en zorgen ervoor dat je zin 
krijgt om zelf in de werken van Kierke-
gaard te duiken.



SIGNALEMENT

Analytische filosofie
Chris Buskes, Herman Simissen (red.) 

Aan het eind van de 19e eeuw kwamen 
de Engelse filosofen Bertrand Russell 
en G.E. Moore in verzet tegen de filoso-
fische traditie waarin ze waren opge-
leid. Ze verweten haar vaagheid en leg-
den de basis voor de analytische tradi-
tie. Het boek Analytische filosofie, een 
inleiding biedt een thematische intro-
ductie in de analytische filosofie. 

Empathie
Roman Krznaric

Volgens Roman Krznaric is em-
pathie een menselijke karakter-
trek. Empathie is een positieve 
eigenschap die de kwaliteit van 
ons leven verbetert. In zijn nieu-
we boek Empathie onderzoekt 
Krznaric wat een hoog-empati-
sche mens is en hoe je hoog-em-
pathisch kan worden.

Markies de Sade
Lode Lauwaert

De naam van markies de Sade leeft 
voort in de termen ‘sadisme’ en ‘sa-
domasochisme’. Filosoof Lode 
Lauwaert toont dat Sades werk 
zich niet laat herleiden tot slechts 
het seksuele genot aan an-
dersmans pijn. Sades werk beïn-
vloedde Klossowski, Blanchot, Ba-
taille, Lacan, Barthes en Deleuze.

Klik hier voor meer informatie Klik hier voor meer informatie Klik hier voor meer informatie

http://www.boomfilosofie.nl/scripts/leden.php?id=30001
http://www.boomfilosofie.nl/scripts/leden.php?id=30001
http://www.boomfilosofie.nl/scripts/leden.php?id=30001
http://www.boomfilosofie.nl/scripts/leden.php?id=30001
http://www.boomfilosofie.nl/scripts/leden.php?id=30001
http://www.boomfilosofie.nl/scripts/leden.php?id=30001
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Uitgelichte opleiding
Docent: Jan Flameling

SYSTEMATIEK VAN DE FILOSOFIE

‘De wereld is alles wat het geval 
is,’ is de korte samenvatting die 
Wittgenstein gaf van het object 
van de filosofie. Filosofie is niet 
moeilijk, de wereld is gewoon erg 
groot. Een manier om er greep 
op te krijgen is stap voor stap, 
systematisch door te denken tot 
je weet wat er te weten valt.

Systematische reflectie op de ei-
gen levenservaring geeft inzicht 
in je eigen gaven en blinde vlek-
ken. Ervaringen van anderen – 
bevlogen tijdgenoten en eminen-
te figuren uit het verleden – zijn 
bouwstenen voor een ruimden-
kend beeld van onszelf en de 
stand van zaken in de wereld.

Video: Erno Eskens

In de Basisopleiding Systematiek 
van de filosofie wordt het denken 
over de wereld uiteengezet in on-
derdelen, minutieus onderzocht en 
uiteindelijk weer samengevoegd 
tot een adequate kijk op het leven 
dat wij leven, de kennis die wij 
koesteren, en tot de mensen die 
wij zijn.

Jan Flameling studeerde wijsbe-
geerte in Groningen, Keulen, Ber-
keley en Amsterdam. In maart 
1994 richtte hij het Filosofisch Bu-
reau Ataraxia op. Sindsdien organi-
seert hij ‘denkvakanties’ in Grie-
kenland en India en seminars filo-
sofie in Nederland. Ook geeft hij 
workshops aan organisatieadvi-
seurs, artsen en apothekers.

http://vimeo.com/39146019


OPLEIDINGEN
BASISOPLEIDINGEN
Filosofie in de praktijk 
Deze basisopleiding is een ideale introductie voor iedereen die 
kennis wil nemen van filosofische vaardigheden. Er is veel aan-
dacht voor basisteksten van filosofen die toepasbaar zijn op de 
praktijk.

Systematiek van de filosofie 
In deze basisopleiding wordt het denken over de wereld uit-
eengezet in vijf onderdelen: kenleer, ethiek, politieke theorie, 
esthetica en de mens.

Oosterse filosofie 
U maakt in deze opleiding kennis met de levenskunstige in-
zichten uit de oosterse denktradities. Ieder weekend onder-
zoeken we de kernteksten uit een stroming kennen en bestu-
deren we de relatie tussen filosofen als Schopenhauer en Bu-
ber, en het Oosten.

Retorica  
Deze opleiding biedt een inleiding in de klassieke retorica. In 
vijf weekenden maakt u kennis met de theoretische grondsla-
gen van retorica, en de belangrijkste filosofen van de retorica.

BEROEPSOPLEIDINGEN
Filosofisch practicus
In zes bijeenkomsten van vier dagdelen en 
zeven individuele supervisiesessies met de 
docent train je de filosofische gesprekshou-
ding en reflectie op het vak.

Socratisch gespreksleider
In de opleiding maak je je de kern van de me-
thodiek eigen en leer je welke houding je als 
begeleider moet innemen en welke interven-
ties je kunt doen om het gesprek goed te la-
ten verlopen.

Filosoferen met kinderen en jongeren
De beroepsopleiding FMKJ leert u om een 
goed filosofisch gesprek te voeren met kinde-
ren en jongeren.

Scholing van de geest
Deze leergang is gericht op toepassing van 
socratische vaardigheden in een maatschap-
pelijke en organisatorische context. 

Klik hier voor het opleidingenoverzicht

http://www.isvw.nl/opleidingen/
http://www.isvw.nl/opleidingen/


TRAINERSOVERZICHT

Om praktijkervaring op te doen, 
is hij in 1989 gaan werken bij een 
multinational, daarna bij een mid-
delgroot training/adviesbureau. 
Vanaf 1997 is hij zich nadrukke-
lijk gaan richten op het begelei-
den van denkgesprekken in orga-
nisaties.
Het Nieuwe Trivium

Erik Boers (1960) is medeoprichter 
en eigenaar van Het Nieuwe Trivi-
um. Tijdens zijn studie wijsbegeerte 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
richtte hij samen met enkele docen-
ten de studierichting Filosofie van 
management en organisatie op. Hij 
is aan deze Masteropleiding nog 
steeds verbonden als docent. 

Bij de ISVW is een groot aantal filoso-
fen, docenten, trainers, Sokratisch ge-
spreksleiers, filosofisch practici en 
filosofisch consulenten aan het werk. 
Uit de opleidingen zijn verschillende 
beroepsverenigingen en bedrijven 
ontstaan die filosofische diensten 
aanbieden. 

Deze trainers brengen we in beeld op 
onze website en in de komende edi-
ties van iFilosofie lichten we steeds 
een trainer uit. 

Zoekt u een filosoof voor een bedrijf-
straining of juist een consulent die u 
begeleidt bij levensvragen, neem dan 
een kijkje op het trainersoverzicht op 
de website van de ISVW.

  ISVW-TRAINERS

ERIK BOERS

http://www.hetnieuwetrivium.nl/
http://www.hetnieuwetrivium.nl/
http://www.isvw.nl/trainersoverzicht/
http://www.isvw.nl/trainersoverzicht/
http://vimeo.com/100888018


COLOFON Steun iFilosofie
Onze studeerkamer kan wel wat vrolijkheid 
gebruiken. U kunt ons steunen door een 
kleine donatie, zodat wij iFilosofie kunnen 
blijven maken. Doneren kan via:  
http://www.isvw.nl/product/steun-filosofie/

Met uw steun zorgen we ervoor dat 
iFilosofie gratis te downloaden blijft.  
U vindt alle edities op www.ifilosofie.nl
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