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REDACTIONEEL 

KWAAD 
 

Het boek Ästhetik des Bösen, geschreven door literatuurwe-

tenschapper Peter-André Alt, is een boeiend onderzoek naar 

het kwaad als autonoom domein in de literatuur. Rond 1800 

maakt het kwaad zich los van de moraal. Dan wordt het iets 

op zichzelf beschrijvenswaardigs, waaraan de verbeelding 

zich laven kan. Zodra schrijvers het kwaad ontdekten als au-

tonoom domein, was de autonomie van de literatuur niet 

veraf: schrijvers konden hun eigen gang gaan, ongeremd 

door morele obstakels. 

 

In de filosofie is het kwaad allesbehalve een autonoom do-

mein. Wie over het kwaad schrijft, schrijft over moraal. Wie 

over moraal schrijft, doet aan morele onderscheidingen en 

brengt goed en slecht en kwaad met elkaar in gevecht. Voor-

bij goed en kwaad, ammehoela. Alles is moraal! 

 

 

In deze iFilosofie belichten we vele vormen van moraliteit. 

Srinivasan laat in Het recht op seks zien dat seks geenszins 

losstaat van moraal en politiek, Camus worstelt met de poli-

tieke implicaties van een moreel ondubbelzinnige stelling-

name en je krijgt zelfs een heuse ‘genealogie van onze con-

cepties van het kwaad en het lijden’ voorgeschoteld. 

 

Dan stellen we ook nog de ideologieën van groei en gezond-

heid aan de kaak. Eén ding is zeker: filosoferen is bevragen. 

 

Of bestaan er toch onproblematische relaties, zoals vriend-

schap en vaderschap? Ach, ook daar valt over te filosoferen. 

Het houdt ook nooit op. 

 

Vraag en vecht, 

 

Florian Jacobs 

(hoofdredacteur iFilosofie) 
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iFilosofie #65 
 

HET RECHT OP SEKS 

 

 
 

Seks voorbij persoonlijk en politiek 

 

CONTROVERSIEEL NEUTRAAL 

 

 
 

Camus over Algerije 

 

VOORBIJ DE GROEI 

 

 
 

Hoe komen we van de groeimythe af?

 

 

En verder: Charles Pépins pleidooi voor de ONTMOETING; een geschiedenis van KWAAD en LIJDEN; het leven van 

NATE SHAW; de PARA-DOXALE COLUMN van René ten Bos en de ISVW-agenda & colofon.
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SEKSUELE VOORLICHTING VOOR GEVORDERDEN 
 

De meeste Nederlanders zijn in-

middels wel bekend met de wan-

toestanden achter de schermen 

van het zangprogramma The 

Voice. ‘Dick pic’ hier, naaktfoto 

daar. Als kers op de taart vertelt 

voetbalblaaskaak Johan Derksen 

kort daarna op nationale televi-

sie dat hij een dronken, bewuste-

loze vrouw heeft verkracht met 

een kaars. ‘Een jeugdzonde’, al-

dus Derksen. Dit zorgt voor een 

relaas aan opschudding en op-

ruiing binnen medialand. Neder-

land is in de ban van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Het 

is een startschot voor een nood-

zakelijke en complexe discussie 

over seks. Maar hoe moeten we 

hier eigenlijk over praten? Welke 

achterliggende mechanismes 

zijn hier in het spel? De Brits-In-

diase filosoof Amia Srinivasan 

doet met haar nieuwe boek Het 

recht op seks een handreiking 

naar het publiek. Hierin neemt 

ze verschillende kwesties over 

gender en seks hartgrondig door. 

Dat doet ze op intelligente en zo 

nodig zelfkritische wijze. 

 

Tekst: Eef Gouw 

 

Seks in de 21ste eeuw 

Het recht op seks bestaat uit een ver-

zameling van zes uiteenlopende essays 

die allemaal raken aan de politiek en 

ethiek van seks in de hedendaagse sa-

menleving. Wat betekent het om te da-

ten in een internettijdperk? Wat zegt 

porno over vrijheid? Hoe moeten we 

kijken naar de rechten van sekswer-

kers? Wat zegt het ‘ja’ van een vrouw 

over seks? De hoogleraar politieke filo-

sofie aan Oxford Universiteit neemt je 

mee in de morele vraagstukken over 

soms intieme onderwerpen, zonder 

daarbij oordelend op te treden. Ze 

vraagt je te denken over seks voorbij de 

tegenstelling van gewenst versus onge-

wenst, en legt de publieke betekenis-

sen van grensoverschrijdend gedrag 

bloot. Met uiterst precieze blik be-

schouwt ze de structuren die van in-

vloed zijn op ons seksuele gedrag. 

Hierbij spaart ze niemand. Geen ‘incel’ 

of feminist ontkomt aan de vlijm-

scherpe pen van Srinivasan.  

 

Het voorspel 

In het titelessay ‘Het recht op seks’ 

analyseert ze de casus van Elliot Rod-

ger. De Amerikaan vermoordde in 

2014 zes mensen op en rond de cam-

pus van van de Universiteit van Santa 

Barbara. Voordien verkondigde hij in 

een biografisch manifest dat hij alle 

vrouwen zou straffen voor hun mis-

daad: hem geen seks te geven. Rodger 
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was een ‘incel’, een begrip dat vaak 

wordt gebruikt voor een onvrijwillige 

celibatair die ervan overtuigd is dat hij 

recht heeft op seks en woedend is op de 

vrouwen die hem dat ontzeggen. Aan 

de hand van deze casus schetst Srini-

vasan haar standpunten over de ver-

langens van mannen én die van vrou-

wen, en hoe deze ideologisch worden 

gevormd. De centrale vraag is hoe we 

moeten omgaan met het gegeven dat 

niemand verplicht is om naar een an-

der te verlangen. Niemand heeft het 

recht om begeerd te worden, maar wie 

begeert is tegelijkertijd een politieke 

kwestie die wordt bepaald door alge-

mene patronen van overheersing en 

uitsluiting.  

 

Deze politieke en sociale vorming van 

ons seksuele verlangen is de rode 

draad in het boek. Srinivasan be-

spreekt in zes essays onder meer #Me-

too-beschuldigingen, pornografie, do-

cent-leerlingrelaties en rassenonge-

lijkheid. Het hedendaagse feminisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veronachtzaamt te vaak de politieke 

dimensies van seks. Srinivasan stelt 

dat net begrip daarvan nodig is om de 

pijnpunten van het ‘#Metoo-tijdperk’ 

te vatten.  

 

Politiek ingebed 

Srinivasan deinst er niet voor terug om 

seks als politiek fenomeen te zien. Ze 

grijpt terug op oude feministische tra-

dities om een nieuwe politieke kritiek 

weer te geven die de complexe relatie 

tussen sekse, ras, klasse, handicap, 

kaste en nationaliteit blootlegt. Ze ge-

bruikt de lens van seksualiteit om de  

structurele maatschappelijke ongelijk-

heden aan te kaarten. Hiermee speelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze tactisch in op het individuele erva-

ringsniveau van de lezer. Want seks, in 

wat voor vorm ook, is voor iedereen 

herkenbaar. Vaak ervaren we seks als 

iets intiems en persoonlijks, iets dat 

losstaat van ‘politiek’. Srinivasan laat 

het tegenovergestelde zien. Seks blijkt 

niet alleen iets te zijn dat we in de 

slaapkamer ervaren, maar is meer dan 

we vermoeden politiek bepaald. Ze 

schrijft:  

 

‘Seks, iets wat we als een van de meest 

persoonlijke activiteiten beschouwen, 

is in werkelijkheid een openbaar ding. 

De rollen die we spelen, de emoties die 

we voelen, wie geeft, wie neemt, wie 
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vraagt, wie dient, wie begeert, wie be-

geerd wordt, wie er beter van wordt, 

wie eronder lijdt: al die regels waren 

allang bepaald voordat we ter wereld 

kwamen.’ 

 

Dit betekent niet dat ze de gehele men-

selijke seksualiteit reduceert tot het 

domein van betekenissen of sociale 

constructies. Ze daagt enkel de lezer 

uit om met een kritische blik te kijken 

naar de structuren die van invloed zijn 

op ons seksuele gedrag. Zo kom je er-

achter dat de traditionele manier 

waarop we seks hebben niet voor ie-

dereen zo vanzelfsprekend is. Verder 

laat de auteur haar lezers zelf met deze 

onderwerpen aan de slag gaan. 

 

Opwinding 

Over sommige onderwerpen is Srini-

vasan zeer uitgesproken. Koel en zake-

lijk ontkracht ze het idee dat er een 

‘complot tegen mannen’ bestaat en 

laat zien wat voor onderliggende me-

chanismes een rol spelen bij #Metoo-

beschuldigingen. Ze laat overtuigend 

zien hoe mainstream feminisme soms 

eerder ongelijkheid bestendigt dan 

vermindert of hoe de praktijk van 

straffen vaak ten koste gaat van diege-

nen die de steun het hardst nodig heb-

ben. Srinivasan kadert haar weerleg-

gingen van de illusies over seksualiteit 

in een grotere systeemkritiek. Als lezer 

merk je dat je met een groot beschou-

wend denker te maken hebt, die toch 

met beide voeten in de realiteit staat. 

Het is opwindende lectuur. Hoewel ze  

soms provocerende stellingen in-

neemt, is ze genuanceerd waar dat ge-

past is. In ‘De politiek van het verlan-

gen’ behandelt ze reacties en kritiek en 

durft ze ook te twijfelen aan zichzelf en 

haar soms prikkelende stellingnames.  

 

Zo laat ze kwesties als ‘persoonlijke 

voorkeur’ ook hun problematische ka-

rakter behouden. ‘Want niets is zo met 

politiek verweven, en tegelijkertijd zo 

onschendbaar persoonlijk’, aldus 

Srinivasan.  

 

Anticlimax? 

De essays samen geven een daad-

krachtig antwoord op de pathologiëen 

van onze hedendaagse seksualiteit en 

de destructieve krachten van de staat. 

Maar hoe nu verder? De filosofe heeft 

hier geen eenduidig antwoord op. Dat 
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is ook niet gek. Het zijn immers hard-

nekkige denk- en gedragspatronen die 

ze hier onder de loep neemt. Ze geeft 

een overtuigend pleidooi voor de 

noodzaak van een nieuw model voor 

het hedendaagse feminisme. Maar 

over de vorm van dit nieuwe femi-

nisme laat Srinivasan ruimte voor on-

zekerheden en twijfel. Hoe om te gaan 

met mannen als Johan Derksen of 

Marco Borsato? Wat is er werkelijk no-

dig om de patriarchale denkwijze te 

veranderen? Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat seks werkelijk vrij is? Het 

antwoord van Srinivasan: ‘Geen filo-

soof die het weet.’ Het is een kwestie 

van uitproberen. Door te experimente-

ren. In het echte leven. Srinivasan laat 

je achter met het inzicht dat seks meer 

dan ooit een kwestie van politiek en 

ethiek is. Ze legt het zwaartepunt bij 

het individu en vraagt ons om zelf na 

te denken over wat we verlangen, 

waarom we dat verlangen, en wat we 

dan precies verlangen. Hoe zouden we 

de wereld moeten veranderen als we 

zelf niet nadenken over hoe we kunnen 

meegroeien? Hoort ethiek dan nooit 

thuis in de slaapkamer? 

 

Het recht op seks is een must-have 

voor de zichzelf respecterende femi-

nist, en voor iedereen die het tijd vindt 

voor een ander gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amia Srinivasan. Het recht op seks. 

Feminisme in de 21ste eeuw. Vertaald 

door Isabel Goethals, Anne Marie Ko-

per en Laura Weede. Amsterdam: De 

Geus, 2022.  

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
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KRONIEK VAN EEN MISLUKKING  
 

In het debat over de Algerijnse 

Onafhankelijkheidsoorlog wei-

gert Albert Camus een kant te 

kiezen en besluit hij op den duur 

zelfs helemaal te zwijgen over dat 

onderwerp. Voor sommigen is 

dit nog altijd reden om Camus te 

veroordelen. Januari dit jaar 

verscheen voor het eerst een Ne-

derlandse vertaling van Alge-

rijnse Kronieken (1939-1958) bij 

uitgeverij Vleugels, een bundel 

teksten die Camus in 1958 publi-

ceerde om zich nog eenmaal uit 

te spreken over Algerije voor hij 

er voorgoed over zou zwijgen.  

 

Tekst: Roel Meijvis 

 

In november 1954 begint het Front de 

Liberation National de Algerijnse On-

afhankelijkheidsoorlog. Algerije lijdt 

op dat moment sterk onder het Franse 

kolonialisme. Er is sprake van onder-

drukking, schijnverkiezingen, ar-

moede, honger en apartheid. Alles lijkt 

een onafhankelijkheidsoorlog te recht-

vaardigen. Een vooraanstaand publiek 

intellectueel als Sartre spreekt dan ook 

openlijk zijn steun uit aan het FLN. 

Ook van Camus, nota bene zelf opge-

groeid in Algerije en hoofdredacteur 

van een verzetskrant tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, verwacht men 

zo’n openlijke stellingname. Dit ge-

beurt niet. 

 

Camus geeft toe dat het kolonialisme 

ten einde is, maar ziet de Algerijnse 

onafhankelijkheid niet als de beste uit-

komst van het conflict. In plaats daar-

van hoopt hij op een Frans-Algerijnse 

federatie waarin verschillende bevol-

kingsgroepen in vrede samen kunnen 

leven. Zelfs wanneer het geweld vanaf 

1954 sterk toeneemt blijft hij deze 

hoop koesteren en het geweld aan 

beide kanten als terreur beschouwen. 

Omdat de roep om een eenduidige 

stellingname steeds sterker toeneemt 

en daarmee, volgens Camus, de nu-

ance steeds verder uit het debat ver-

dwijnt, besluit hij helemaal niets meer 

te zeggen. Als hij in 1957 de Nobelprijs 

voor Literatuur krijgt uitgereikt in 

Stockholm laat hij desgevraagd toch 

een opmerking ontglippen: ‘Ik geloof 

in rechtvaardigheid, maar ik zou eer-

der mijn moeder verdedigen dan de 

rechtvaardigheid.’  

 

Vertaalster Eva Wissenburg wijst in 

haar nawoord op het feit dat de exacte 

uitspraak per bron verschilt en dat het 

daarom onzeker is wat Camus precies 

heeft gezegd. Over de mate van aan-

stoot die men aan deze uitspraak nam 

bestaat echter geen onduidelijkheid: 
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mensen waren woedend en vielen Ca-

mus openlijk aan op zijn lafheid. Niet 

alleen was deze uitspraak een filosoof 

onwaardig, ook zou hij hiermee het ko-

lonialisme van de Fransen goedpraten. 

Deze reacties hebben veel invloed op 

zijn mentale gezondheid. Een tijd lang 

heeft hij te maken met paniekaanval-

len en depressies. Een jaar later brengt 

Camus deze bundel uit in een poging 

zijn zwijgen over deze kwestie te ver-

klaren.  

 

Geen kant kiezen 

Dat doet hij als volgt: ‘Omdat ik mij 

onmogelijk kan aansluiten bij een van 

de uiterste kampen, en het derde 

kamp, waarin het hoofd nog koel 

mocht blijven, geleidelijk aan ver-

dwijnt, omdat ik twijfel aan mijn eigen 

overtuigingen en kennis en bovendien 

stellig geloof dat de zeden en het func-

tioneren van onze intellectuele en po-

litieke cultuur de ware oorzaak zijn 

van deze idiotie, heb ik besloten me te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rug te trekken uit de eindeloze pole-

mieken die de strijdende partijen in 

Algerije alleen maar onverzettelijker 

tegenover elkaar hebben geplaatst en 

een Frankrijk dat al vergiftigd was 

door haat en kliekvorming nog iets 

verder hebben verdeeld.’ 

 

Hier spreekt de nuance van een stem 

die zichzelf niet in pacht van de waar-

heid acht en tracht de complexiteit van 

de situatie recht aan te doen. Camus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzet zich tegen een al te simplistische 

weergave van de werkelijkheid, waar 

een kampenstrijd toe leidt. Ja, een op-

stand en onafhankelijkheidseis is een 

terechte reactie op het jarenlange ko-

loniale geweld van de Fransen, maar 

rechtvaardigt dat de dood van on-

schuldige slachtoffers? En ja, het is ge-

oorloofd om te vechten voor je princi-

pes, maar wat is die strijd waard als in 

dat gevecht dezelfde principes worden 

geschonden?  
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In feite laat de positie van Camus zich 

niet gemakkelijk in een van de twee 

kampen vangen, omdat hij utilistische 

ethiek als zodanig afwijst. Dit is het 

doelmatige denken waarin ‘het doel de 

middelen heiligt’, een manier van den-

ken die ook vandaag de dag nog lei-

dend is, bijvoorbeeld in de manier 

waarop politici burgerdoden bij drone-

aanvallen in Afghanistan goedpraten. 

Camus verzet zich nadrukkelijk tegen 

deze manier van denken, en keurt het 

geweld van beide kanten af: ‘Zodra we 

[het geweld] zelfs maar indirect recht-

vaardigen, verdwijnen alle regels en 

waarden, [en] dan wordt elke zaak 

even legitiem en zal met doelloze, wet-

teloze oorlog de triomf van het nihi-

lisme worden ingeluid.’ 

 

De publieke intellectueel  

‘Vechten voor je waarheid en tegelij-

kertijd zorgen dat je die waarheid niet 

om zeep helpt met de wapens waarmee 

je haar verdedigt, aan die twee dingen 

moet je voldoen om de woorden hun 

ware betekenis terug te geven.’ Voor 

Camus ligt precies hier een taak voor 

de intellectueel weggelegd: ‘Daarmee 

is het de rol van de intellectueel om zo 

goed mogelijk na te gaan waar in elk 

kamp de grenzen van het geweld en het 

recht liggen. Dus om de definities hel-

der te krijgen en zo het gif uit de harten 

te halen en het fanatisme te temperen, 

ook tegen de stroom in.’  

 

De figuur van de publieke intellectueel 

zoals deze in de tijd van Camus be-

stond, bestaat in onze tijd nauwelijks 

meer. Wat de intellectueel, bijvoor-

beeld een filosoof, heeft in te brengen 

in het publieke debat is niet veel meer 

dan de zoveelste mening en is daarmee 

even (on)belangrijk als die van de 

sporter of influencer die aan dezelfde 

talkshowtafel naast haar zit. Maar de 

taak die Camus hier omschrijft is daar-

mee niet minder belangrijk en ook 

vandaag de dag is er sterk behoefte aan 

publieke figuren die zich niet bezig-

houden met het kiezen van een kant en 

het geven van een mening, maar met 

het vinden én het stellen van de gren-

zen van het toelaatbare.  
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Journalistiek  

In dit verband is interessant dat Ca-

mus naast filosoof en literator ook 

journalist was. Journalistiek is voor 

Camus bovenal een manier om onwe-

tendheid over een onderwerp tegen te 

gaan. Camus doet dit door te be-schrij-

ven, en ik leg hier expres de nadruk om 

aan te geven dat het de schrijver Ca-

mus is die journalistiek werk verricht. 

De schrijver is namelijk als geen ander 

in staat om door te be-schrijven een si-

tuatie invoelbaar te maken: ‘Statistie-

ken zeggen niets, daar ben ik het mee 

eens, maar als ik vertel dat ik iemand 

uit het dorp Azouza sprak die uit een 

gezin met tien kinderen komt van wie 

er nog maar twee in leven zijn, dan heb 

ik het niet over cijfers of illustraties, 

maar over een schrijnende veelzeg-

gende realiteit.’ 

 

Hiermee is nog niet gezegd dat de din-

gen laten zien zoals ze zijn genoeg is. 

Iets begrijpen heeft volgens Camus pas 

zin als er een stellingname mee wordt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verklaard, waarmee hij het gangbare 

idee van neutraliteit als hoogste 

waarde van de journalistiek onder-

mijnt. Objectiviteit staat daar volgens 

hem los van en gaat veel meer over het 

feit dat alle kanten van een zaak moe-

ten worden belicht en uitgesproken, 

dat iedereen een stem moet krijgen. 

‘De ander zien en horen kan de strijd 

betekenis geven en misschien zelfs 

overbodig maken.’ De ander begrijpen 

en onwetendheid bestrijden als manie-

ren om het bloedvergieten te stoppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is een positie die mensen die zichzelf 

als ‘realist’ beschouwen een naïef soort 

idealisme zullen noemen, een pacifis-

tische kinderwens. Reden te meer om 

Camus niet langer serieus te nemen. 

Maar schuilt er niet juist lef in die po-

sitie? ‘Wees zo sterk om niet alleen jul-

lie huizen en gezinnen te verdedigen, 

maar bovendien te erkennen wat de 

zaak van jullie tegenstanders recht-

vaardig maakt en te veroordelen wat er 

onrechtvaardig is aan de repressie.’ Ga 

er maar aan staan.  
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Een vruchtbare mislukking 

Camus werd, zoals gezegd, slecht be-

grepen. Dit had er deels mee te maken 

dat hij met zijn positie, anders dan bij-

voorbeeld die van Sartre, de complexi-

teit en nuance van de gehele zaak in 

ogenschouw wilde nemen (‘Hoe moei-

lijk het vandaag de dag ook is om een 

standpunt te formuleren dat iedereen 

recht doet’). Met zijn Algerijnse Kro-

nieken probeert hij zowel zijn stand-

punt als zijn verdere zwijgen te verkla-

ren, ook al weet Camus maar al te goed 

hoe het publieke debat werkt: ‘Van de 

honderd artikelen die je schrijft blijft 

niets over dan de karikatuur die de te-

genstander ervan maakt.’ Algerijnse 

Kronieken heeft destijds dan ook niets 

veranderd aan de karikatuur van Ca-

mus als enigszins laffe passivist of ide-

alistische moralist. In het voorwoord 

schrijft hij deemoedig: ‘Dit boek is ook 

het verhaal van een mislukking.’  

 

Toch heeft zijn poging ook als misluk-

king relevantie. Zijn bundel over Alge-

rije is te lezen als een vorm van activis-

tische journalistiek waarin Camus wat 

aan de Algerijnse crisis probeert te 

doen door het publieke debat naar een 

hoger plan te tillen, door het leed (on-

geacht aan welke kant) invoelbaar en 

begrijpelijk te maken en door de gren-

zen te verkennen en te stellen van wat 

(aan beide kanten) moreel toelaatbaar 

is. Dat Camus hierna voorgoed over de 

kwestie zal zwijgen is te zien als een 

vorm van verzet tegen de aard van het 

publieke debat waarin een dergelijke 

stellingname niet mogelijk is. Wat we 

ons in retrospectief kunnen afvragen is 

of hij eigenlijk ooit stil is geweest tij-

dens dit zelfopgelegde zwijgverbod, 

want teksten als De mens in opstand 

en De rechtvaardigen behandelen op 

uiteenlopende wijze de vragen en pro-

blemen die te maken hebben met de si-

tuatie in Algerije.  

Filosofisch en literair gezien zijn die 

werken een stuk interessanter, maar 

wie meer wil weten over Camus’ ver-

houding tot Algerije heeft aan Alge-

rijnse Kronieken een goede bron. Ook 

biedt deze bundel een blik op de jour-

nalist Camus en daarmee op de totali-

teit van zijn schrijverschap. Bovenal is 

het boek aan te raden als inspiratie 

voor eenieder die op zoek is naar alter-

natieve manieren om zich in het sterk 

gepolariseerde publieke debat toch ge-

nuanceerd uit te kunnen spreken. Als 

daar in de talkshows en opiniepagina’s 

geen plaats voor is, dan maar op een 

andere manier. 

 

Albert Camus, Algerijnse Kronieken 

(1939-1958). Vertaald door Eva Wis-

senburg. Bleiswijk: Uitgeverij Vleu-

gels, 2022.   

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
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DE VERBLINDENDE VOORUITGANGSMYTHE 
 

Bij de Belgische uitgeverij EPO 

verscheen Voorbij de groei. Het 

leven na het kapitalisme. Het is 

de vertaling van Post Growth, 

een boek van Tim Jackson, een 

Britse ecologisch econoom. Cen-

traal in het boek staat de demys-

tificatie van de groeimythe: als 

we maar economisch en techno-

logisch blijven groeien, komt al-

les goed. Zijn stelling in dit pu-

blieksvriendelijke boek: woeker-

groei leidt als een kankergezwel 

tot de dood. 

 

Tekst: Wil Heeffer 

 

Arendt en de Gaia-theorie 

Ongeveer halverwege het boek Voorbij 

de groei citeert Tim Jackson de filo-

sofe Hannah Arendt. In haar boek De 

menselijke conditie schrijft zij over ‘ge-

dachteloosheid’ als de opmerkelijkste 

eigenschap van het tijdperk waarin zij 

leeft: ‘We zijn vastgelopen in een ver-

regaande zorgeloosheid of hopeloze 

verwarring of gezapige herhaling van 

“waarheden” die triviaal zijn geworden 

en leeg.’ En Jackson vervolgt met: ‘Het 

zou bijna geschreven kunnen zijn voor 

de postwaarheidwereld waar we nu in 

leven.’ Arendts antwoord op haar con-

statering was een oproep tot reflectie. 

Wat zij voorstelt, is heel eenvoudig: 

‘Het is niet anders dan na te denken 

over wat we aan het doen zijn.’ Dat 

doet Jackson ook.  

 

Ook de opvattingen van Lynn Margulis 

en James Lovelock zijn belangrijk voor 

Jackson. Margulis en Lovelock onder-

schreven de Gaia-theorie: het zien van 

de aarde als een levend organisme. Elk 

organisme dat wil overleven kent als 

noodzakelijke voorwaarde het in stand 

houden van een biologisch evenwicht. 

Is er sprake van woekergroei, dan is 

het organisme ten dode opgeschreven. 

In sociaal-filosofische zin vertaalt 

Jackson dat in zijn boek als de hoog-

moed van groei en de waanvoorstelling 

dat door middel van technologische 

ontwikkelingen men het uitsterven 

voor kan blijven. Zoals hij schrijft, zijn 

geld en schulden instrumenten van 

onderdrukking geworden die winst en 

bezit verdelen aan de hand van finan-

ciële macht: de macht die door privati-

sering uit handen van de staat is geno-

men. Groei is de alles bepalende sys-

teemeis van het kapitalisme.  

 

Het bbp als heilig instrument 

Jackson begint zijn boek met een rede-

voering van Robert Kennedy die nogal 

wat opschudding veroorzaakte. Zijn 

zogenaamde Kansas-speech vormde in 

1968 de opmaat tot de presidentsver-

kiezingen. Tegen 1968 was het bruto 
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binnenlands product zo ongeveer de 

universele indicator van politiek suc-

ces geworden. Jackson schrijft: ‘Met 

de oprichting van de G7 (de zeven lan-

den met de grootste economie), begin 

jaren 1970, en daarna de G20 in de ja-

ren 1990, werd de invloed van het bbp 

steeds groter. Dit ene getal werd we-

reldwijd de belangrijkste indicator 

voor beleid. Het is nu al meer dan een 

halve eeuw de ongeëvenaarde maat-

staf van sociale vooruitgang. Het was 

daarom een complete verrassing dat er 

in een presidentiële campagne kritiek 

op werd geuit.’ Kennedy vond dat de 

statistiek waarop men zich baseerde, 

gebaseerd was op verkeerde parame-

ters. En als je het verkeerde meet, trek 

je verkeerde conclusies. Vijftig jaar na 

dato staat die waarheid nog altijd over-

eind. 

 

Economie en biologie gaan over het-

zelfde onderwerp: over levensonder-

houd en de instandhouding van leven. 

Uitgaande van Kennedy’s toespraak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bespreekt Jackson de consequenties 

van een vooruitgangsmythe die de 

jaarlijkse groeicijfers tot een heilig in-

strument van het kapitalistisch sys-

teem hebben gemaakt. In de woorden 

van Jackson hebben wij door ons ge-

drag de aarde verziekt zoals door uit-

gekiemde media-activiteiten de mens 

verziekt raakt door meer en meer te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consumeren. Een gedragsattitude die 

leidt tot uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen, een groeiende afvalberg 

en het onherstelbaar verbreken van de 

regeneratiecapaciteit van de natuur en 

het klimaat. 
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Vooruitgang en macht 

Een belangrijk pleidooi tegen onein-

dige economische groei dus, maar toch 

valt er ook wel iets op het boek van 

Jackson aan te merken. Het eerste wat 

opvalt is het dooreenlopen van de be-

grippen arbeid en werk die in deze ver-

taling door Jackson worden uitge-

werkt. Door onduidelijke formulerin-

gen of vertalingen staan de begrippen, 

arbeid, werk en baan elkaar meer in de 

weg dan dat ze elkaar ondersteunen. 

Vervolgens is er de toch wat vrijblij-

vende verwijzing naar ‘burgerlijke on-

gehoorzaamheid’ als redmiddel tegen 

het kwaad van onrechtvaardige wetten 

en de oproep van politici om bij verzet 

binnen wetten te opereren. 

 

Boek dat een pluim verdient 

Jackson schreef een boek met vragen. 

Het is geen boek met pasklare ant-

woorden. Maar het zijn de goede vra-

gen die ertoe doen. De vragen en de 

kanttekeningen die Jackson presen-

teert zijn noodzakelijke vragen die de 

politieke filosofie zich moet stellen. 

Jackson presenteert ze in een erg toe-

gankelijk en aangenaam geschreven 

boek. Je wandelt met hem mee langs 

de afgrond waar de mensheid verblind 

door een vooruitgangsgeloof van weg-

kijkt. De volgelingen van Dagobert 

Duck kennen alleen zichzelf. Samenle-

ven is echter samen delen. Voor wie na 

ons komt dienen we ons daarop in te 

zetten. Jackson doet dat meeslepend 

en indringend. Het maakt zijn boek – 

te midden van vele over dit onderwerp 

– tot een van de boeken die bovenaan 

de lijst van noodzakelijk te lezen boe-

ken dient te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Jackson, Voorbij de groei. Het le-

ven na het kapitalisme. Vertaald door 

Frederique Hijink. Antwerpen: EPO, 

2022.  

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
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COLUMN RENÉ TEN BOS STEGENGA 
 

“What makes interventions that 

mitigate diabetes medical while 

interventions that mitigate po-

verty or morning drowsiness 

non-medical?” 

 

Deze vraag wordt gesteld door de 

jonge wetenschapsfilosoof Jacob Ste-

genga in zijn geweldige boek Medical 

Nihilism (2018, p. 33). Wanneer is een 

handeling medisch en wanneer niet? 

Waarom is een overheidsmaatregel die 

armoede bestrijdt niet medisch en het 

toedienen van insuline wel?  

 

Laten we beginnen met constateren 

dat er voldoende mensen zijn die het 

ermee eens zijn dat armoede een soci-

ale ziekte is. Maar de uitdrukking ‘so-

ciale ziekte’ is in feite niet meer dan 

een metafoor. Men weet ook wel dat 

armoedebestrijding meestal niet met 

het toedienen van een pilletje gepaard 

gaat. Je zou natuurlijk kunnen zeggen 

dat armoede een politiek of zelfs mo-

reel probleem is op een manier waarop 

ziekte dat niet is. “Het verkeerde van 

armoede”, schrijft Stegenga, die sinds 

kort hoogleraar in Cambridge is, “is 

iets wat verkeerd is in een samenle-

ving, en ook al is armoede iets wat 

schade toebrengt aan individuen, het 

is niet een verkeerdheid die constitu-

tief is voor een individu. Er kan geen 

penicilline zijn voor armoede”. En dat 

laatste is het geval omdat armoede niet 

gebaseerd is op een causaal-mecha-

nisch disfunctioneren in het lichaam. 

Deze zogenoemde positivistisch-natu-

ralistische kijk op ziekte is eenvoudig 

genoeg en zal met name de meer we-

tenschappelijk ingestelde geesten in de 

gezondheidszorg aanspreken. 

 

Toch zit deze manier om onderscheid 

te maken tussen armoede en ziekte ons 

om twee redenen niet helemaal lekker. 

De eerste is dat armoede wel een con-

ditie is die sneller leidt tot ongezond-

heid. Er wordt bijvoorbeeld al lang ge-

discussieerd over de vraag of obesitas 

nu wel of geen ziekte is. Sommigen 

ontkennen dat het een ziekte is, maar 

ze erkennen wel dat obesitas tot een 

ziekte kan leiden. Anderen, bijvoor-

beeld veel epidemiologen, zeggen dat 

obesitas zelf al een ziekte is. Men 

spreekt niet voor niets van een obesi-

tas-epidemie. Moeilijker is het om van 

een ‘armoede-epidemie’ te spreken, 

ook al kan ik me wel weer voorstellen 

dat we dit als een metafoor zien. Maar 

waarom is ‘obesitas-epidemie’ dan 

geen metafoor?  

 

De tweede reden is dat we ziekte en ge-

zondheid, net als armoede, zelf ook 

niet los kunnen zien van waarden. Als 

we een bepaald gedrag veroordelen om 
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morele redenen, dan zijn we al snel ge-

neigd om dat gedrag ook ziek te noe-

men. Denk maar eens aan maatschap-

pijen of sommige religieuze gemeen-

schappen die homoseksualiteit een 

ziekte vinden en dus iets wat genezen 

dient te worden. In de 19de eeuw waren 

er tal van medici in de Verenigde Sta-

ten die zich bogen over de zogenoemde 

drapetomanie, de vermeende ziekte 

van slaven die manifest werd door een 

nauwelijks te onderdrukken wil om te 

ontsnappen van de plantages. Kortom, 

wat we ooit ziek vonden, vinden we nu 

niet meer ziek. Maar oordelen kunnen 

veranderen: het is dus best mogelijk 

dat we armoede zo waardeloos gaan 

vinden dat we het gaan gelijkschakelen 

met een ziekte die bestreden moet 

worden. 

Natuurlijk, ik weet ook wel dat je voor 

armoede niet zomaar een pilletje klaar 

hebt liggen, maar dat heb je ook niet 

voor obesitas. De paradoxen die Ste-

genga opwerpt gaan we ook niet zo-

maar oplossen. Hij waarschuwt in ie-

der geval voor de toenemende medica-

lisering van de wereld. De vraag naar 

attributie van ziekte of niet zal ons nog 

wel even blijven bezighouden en doet 

me denken aan een man die ik pas ge-

leden sprak. Hij was 62 jaar oud, zat in 

een rolstoel, had morbide obesitas, 

dronk te veel en hij rookte ook nog 

eens als een schoorsteen. Niettemin 

verzekerde hij mij dat hij nooit, echt 

nooit, ziek was. Ik vond dat grappig, 

vooral ook omdat hij bloedserieus was. 

Ik geloof niet dat de positivist-natura-

list met die hang naar mechanische 

verklaringen van ziekte het met hem 

eens zou zijn, maar hoe gezond is ie-

mand die, tegen alle evidentie in, 

doodleuk beweert dat hij niet ziek is? 
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Advertentie 

 

 
 

MURAKAMI EN FILOSOFIE 

27-30 december 2022 

 

Wat kunnen we over onszelf en over het leven weten? Zijn we 

onbetrouwbare vertellers? Haruki Murakami werkt deze 

existentiële vragen uit in zijn boek De moord op Commen-

datore. Met Ype de Boer analyseren we de filosofie achter 

de literaire fictie van Haruki Murakami. Murakami presen-

teert de mens als een gespleten wezen dat zich moet verhou-

den tot wat eigen is en wat vreemd. Zijn hoofdpersonen krij-

gen te maken met schaduwen, spiegels en parallelle werel-

den. Wat betekenen zelfkennis, verantwoordelijkheid, iden-

titeit en liefde als we kijken door de ogen van Murakami? 

 

Meld je aan 

  

https://isvw.nl/activiteit/murakami-filosofie/
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DE ONTMOETING, EEN VERWELKOMING VAN HET ONVOORZIENE 
 

In de ontmoeting met de ander 

worden we onszelf. Charles Pé-

pin werkt deze gedachte uit in De 

ontmoeting. Een filosofie. Dit 

makkelijk weglezende werk is 

een lofzang op de ontmoeting. Er 

spreekt liefde uit, voor het leven, 

voor het menselijke en voor de 

ongrijpbare schoonheid van de 

werkelijke ontmoeting. Pépin 

werkt het thema uit in drie delen, 

waarin hij steeds rond het cen-

trale thema cirkelt: we moeten 

openstaan voor ontmoetingen 

om onszelf te worden. 

 

Tekst: Sanne Rombouts 

 

In het alledaags gebruik verstaan we 

ontmoetingen meestal als het voor het 

eerst treffen van of kennismaken met 

een andere persoon. Charles Pépin 

hanteert echter een ander begrip, in 

navolging van Levinas. Ontmoetingen 

zijn een voortdurend herontdekken 

van de ander en gaan elke dag verder. 

Niet elke kennismaking is een echte 

ontmoeting: er moet iets geraakt wor-

den. Dat we volgens Pépin niet alleen 

een ander mens, maar ook een kunst-

werk kunnen ontmoeten, onderstreept 

dat idee. 

 

Van Picasso tot Bowie 

Het eerste deel van het boek beschrijft 

de tekenen van de ontmoeting. Het 

staat bol van de beschrijvingen van 

ontmoetingen, fictieve ontmoetingen 

uit literatuur en film en ontmoetingen 

uit de levens van denkers en kunste-

naars, van Voltaire tot Boris Cyrulnik 

en van Picasso tot David Bowie. Er zijn 

wel acht hoofdstukken die elk een an-

der teken van de ontmoeting beschrij-

ven. Keer op keer lezen we vanuit een 

iets ander perspectief ongeveer het-

zelfde – hoe de ontmoeting met dat 

wat we zelf niet zijn ons verandert. In 

die schijnbare herhaling, die toch 

steeds weer wat verschilt, zit ook een 

kracht. De boodschap is helder en een-

duidig: de ontmoeting raakt ons en 

heeft een blijvend effect op wie we zijn, 

hoe we de wereld zien, hoe we (moreel) 

handelen en wat we maken. Dat laatste 

blijkt bij de kunstenaars die Pépin be-

schrijft, wiens werk niet geweest zou 

zijn wat het was als een bepaalde ont-

moeting niet had plaats gevonden. 

Ook Pépins eigen ervaringen zijn on-

derwerp van reflectie. Hij beschrijft 

bijvoorbeeld hoe ontmoetingen stille 

transformaties kunnen zijn aan de 

hand van het effect dat het lezen van 

De vreemdeling van Camus op hem-

zelf had. Het veranderde hem niet van 

de ene op de andere dag, maar het le-

zen van Camus’ werk legde de basis 

voor een transformatieproces. Door de 

manier waarop Camus de zon in Alge-

rije beschrijft, ging Pépin de zon gelei-

delijk zien als een bondgenoot tijdens 
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moeilijke perioden, in plaats van als 

enkel een meteorologisch verschijnsel. 

 

Handeling, beschikbaarheid en 

kwetsbaarheid 

In het tweede deel werkt Pépin uit wat 

de ontmoeting mogelijk maakt. Dit 

deel lijkt het meest van Pépins eigen 

denken te bevatten en is daarmee ook 

het sterkste deel uit het boek. De drie 

voorwaarden voor ontmoeting zijn de 

handeling, de beschikbaarheid en de 

kwetsbaarheid. De ontmoeting vereist 

een bepaalde houding. Hier toont zich 

de dubbelzinnigheid van de maakbaar-

heid: wie wil ontmoeten moet hande-

len, de wereld ingaan, maar tegelijker-

tijd valt de ontmoeting niet te plannen 

of te controleren. Naast de handeling 

vereist de ontmoeting een houding van 

beschikbaarheid voor wat zich aan-

dient. Pépin is zich bewust van de rol 

van het toeval in ontmoetingen, maar 

wil zich daar niet lijdzaam aan overge-

ven en komt, zoals hij keer op keer 

doet, tot een genuanceerde conclusie: 

we kunnen het onvoorziene verwelko-

men. Daarbij moeten we, ten slotte, 

bereid zijn om onze sociale rol los te la-

ten, om onze kwetsbaarheid te tonen. 

Deze derde voorwaarde lijkt vooral een 

verdieping van de beschikbaarheid. 

Ons sociale masker isoleert ons, als we 

dat laten vallen wordt werkelijke ont-

moeting mogelijk. Opmerkelijk is de 

plaats die internetdating krijgt in de 

beschrijvingen van Pépin. Hij noemt 

datingsites ‘een goede oefening om je 

open te stellen voor de ander en je door 

het toeval te laten leiden en verrassen’. 

Dat is ander gedrag dan waar websites 

met algoritmes ons toe verleiden. Het 

idee van maakbaarheid en het volledig 

uitsluiten van toeval ligt daarbij op de 

loer. Pépin roept op om, zonder de 

technologie volledig te verwerpen, een 

andere houding aan te nemen in onze 

omgang ermee. 

 

Een voortdurend anders-zijn 

In deel drie, tot slot, lezen we verschil-

lende perspectieven op de ontmoeting, 

vanuit de antropologie, het existentia-

lisme, religie, psychoanalyse en dialec-

tiek. Een onderbouwing waarom juist 

deze invalshoeken gekozen zijn ont-

breekt, waardoor het tamelijk wille-

keurig en met name twintigste-eeuws, 

westers en continentaal – lijkt. Pépin 

is een Franse filosoof en de Franse in-

vloeden zijn, naast die van Hegel, dui-

delijk in zijn denken. Hij heeft zich la-

ten beïnvloeden door Sartres existen-

tialisme, maar ook door religieus den-

ken zoals dat van Emmanuel Carrère. 
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In het allerlaatste hoofdstuk, waarin 

Pépin de visie van François Jullien be-

strijdt, wordt het boek ineens argu-

mentatief. Volgens Jullien is de wes-

terse filosofie te veel gericht op het 

‘worden tot persoon’, waarbij de ont-

moeting dienstbaar is aan de relatie. 

We zouden dan verzuimen de ander in 

zijn anders-zijn te blijven zien. Pépin 

bestrijdt dat en stelt dat het anders-

zijn in liefdes en vriendschappen blijft 

voortduren. Hij voegt daarbij de visie 

van Jullien en een hegeliaanse kijk sa-

men: de ander ontglipt me én is een 

mogelijkheid om me te ontwikkelen. 

Dit verenigen van standpunten is 

mooi, maar zoals vaker geldt voor Pé-

pins stellingen, niet bijster nieuw. 

 

Een centrale plaats in het werke-

lijke leven 

Pépin stelt dat de ontmoeting een cen-

trale plaats vervult in wat hij ‘het wer-

kelijke leven’ noemt. Een pleidooi vóór 

de ontmoeting is eveneens een plei-

dooi voor het besef dat we in ons be-

staan afhankelijk zijn van anderen en 

daarmee tegen het doorgeslagen he-

dendaags ideaal van autonomie. Pé-

pins denken over de ontmoeting sluit 

nauw aan op de filosofie van de Ander. 

De invloed van Levinas is duidelijk 

zichtbaar. Pépin benadrukt het belang 

van het behouden van het verschil met 

de ander: we moeten niet willen ver-

smelten maar nieuwsgierig blijven 

naar de ander. Ook met de filosofie van 

de vriendschap zijn vele raakvlakken. 

Bij de filosofie van de vriendschap is 

het steeds de vraag of deze een be-

schrijving van een ideaal beoogt dat 

niet werkelijk bestaat, zoals het aan 

Aristoteles toegeschreven citaat ‘O 

vrienden, er zijn geen vrienden’ doet 

vermoeden. Met de beschrijvingen van 

ontmoetingen lijkt dat probleem op 

het eerste gezicht minder groot en dat 

komt ook doordat Pépin zich niet op 

een definitie richt. Door het voetstuk 

waarop hij de ontmoeting plaatst ligt 

idealisering echter toch nog op de loer.  

Caleidoscopisch beeld 

Pépin schrijft duidelijk vanuit een be-

paalde visie. Zijn vertrekpunt is geen 

vraag, maar een overtuiging: dat de 

ontmoeting van wezenlijk belang is 

voor ons leven. Hij schrijft – met an-

dere woorden – meer wetend dan on-

derzoekend en stelt zijn overtuiging 

niet in vraag. Daar moet je als lezer te-

gen kunnen. Wat hij wel doet is die 

overtuiging vanuit vele invalshoeken 

belichten. We krijgen een caleidosco-

pisch en genuanceerd beeld van wat de 

ontmoeting is en kan zijn en daarmee 

is het eerder een mooi boek, dan een 

goed boek te noemen. Bij vlagen is het 

prachtig, maar bij vlagen riskeert Pé-

pin té romantisch, clichématig en zelfs 

een beetje kitsch te worden. 

 

 

Charles Pépin, De ontmoeting. Een fi-

losofie. Vertaald door Conny ten Brink 

en Ellie Heijloo. Gorredijk: Noord-

boek, 2022.  

https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
https://isvw.nl/ifilosofie/boeken-65
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DE SCHOONHEID VAN HET KWAAD 
 

In Dark Matters. Pessimism and 

the Problem of Suffering be-

schrijft Mara van der Lugt, een 

Nederlandse filosoof verbonden 

aan Princeton University, de evo-

lutie van het westerse denken 

over het kwaad en het lijden. Dit 

grootse boek is gevuld met wijze 

en mooie inzichten, maar het 

lijkt ook bevangen door een 

claustrofobische intensiteit: is 

het lijden in de wereld wel te 

rechtvaardigen?  

 

Tekst: Arthur Veenstra 

 

Introductie 

Het klassieke probleem van het kwaad 

heeft de vorm van een theodicee: hoe 

kun je het bestaan van de christelijke 

god – die almachtig, alwetend en goed 

is – verenigen met een wereld vol 

kwaadaardigheid? 

Nu zullen veel mensen zich misschien 

afvragen wat de relevantie is van een 

dergelijk theologisch probleem. Is het 

probleem niet opgelost als je niet in die 

christelijke god gelooft? Van der Lugt 

doet evenwel gedetailleerd uit de doe-

ken hoe het denken over het probleem 

van het kwaad ons moderne begrip ten 

aanzien van het lijden heeft gevormd. 

En dat onze huidige maatschappelijke 

discussies rond de betekenis van het 

lijden, nog steeds, volgens de lijnen 

van dit eeuwenoude vraagstuk plaats-

vinden.  

 

In extreme omstandigheden staan vra-

gen over de betekenis en verantwoor-

delijkheid voor het lijden plots in het 

brandpunt. Veel mensen verkondig-

den stellig dat het lijden slecht is en het 

de verantwoordelijkheid is van de sa-

menleving om zoveel mogelijk lijden te 

voorkomen: ‘We moeten alles doen om 

de zwakken en risicogroepen te be-

schermen.’ Maar waarom vinden wij 

dat? Is lijden überhaupt erg? In welke 

mate mag je mensen individueel ver-

antwoordelijk maken voor hun eigen 

geluk en hun lijden? Op die vragen 

gaat Dark Matters diep in. 

 

De genealogie van het kwaad 

Van der Lugt beschrijft in het boek een 

genealogie – een ontstaansgeschiede-

nis – van onze concepties van het 

kwaad en het lijden. Dit lijkt nogal de-

primerende kost, maar Van der Lugt 

slaagt erin om dit onderwerp op een 

aantrekkelijke manier te ontsluiten 

door een literaire variant van ‘chiar-

oscuro’ toe te passen – het contraste-

rende spel met donker en licht van 

grote schilders als Rembrandt. Van 

der Lugt introduceert de meest duis-

tere vragen met de meest spranke-

lende omschrijvingen, en de meest 
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pessimistische filosofische standpun-

ten – zoals Schopenhauers ‘het is beter 

om niet te leven’ – door ook op de in-

tens mooie lichtpuntjes te wijzen in dat 

pessimisme. Die aanpak werkt. Neem 

alleen al dit stukje uit de openingspa-

ragraaf. 

 

‘Around you, you perceive the beauty 

of creation, the trees and plants and 

flowers, “the wild world of beauty and 

complexity and dark magic”, “this 

strange little garden leafing and 

blooming in the frozen fiery tempest of 

cosmic reality”, and all things singing 

with “the soft music of the world” […] 

But something happens. […] “[N]ature 

does not love us or want us to be 

happy”,’ 

 

Na dergelijke prachtige openingszin-

nen, die gedeeltelijk uit citaten be-

staan, volgt een grimmige opsomming 

van ellende – bedelaars, virussen, mis-

drijven –, om dat alles af te sluiten met 

‘you cannot help but say, with Jean- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Rousseau, that single sen-

tence: “I see evil on earth” (“Je vois le 

mal sur la terre”)’. Van der Lugts boek 

concentreert zich vervolgens op de 

vraag wat de betekenis en rechtvaardi-

ging is van het kwaad en lijden in de 

wereld.  

 

De genesis van het kwaad in de chris-

telijke traditie is het moment waarop 

Adam en Eva aten van de vruchten van 

de boom van de kennis van goed en 

kwaad in de Hof van Eden. Van der 

Lugt legt uit dat het systematische 

denken over het kwaad begon in de 

vierde eeuw na Christus met de kerk-

vader Augustinus. Augustinus stelde 

een soort taxonomie op van het kwaad  

 

 

 

 

 

 

 

 

(malum). In navolging van Augustinus 

werd het kwaad ingedeeld in twee ba-

siscategorieën: zonde (malum culpae) 

en straf voor zonde (malum poenae). 

Een ‘zonde’ zoals vraatzucht leidt tot 

een ziekte (de straf voor de zonde).  

 

Is het lijden dus een straf voor de 

zonde van de mens? Als het zo simpel 

was, dan was de discussie snel gestopt. 

Maar in welke mate heb jij gekozen 

voor je eetneigingen? Misschien zijn 

die veroorzaakt door het milieu waarin 

jij bent opgegroeid, door een trauma, 

door slechte genen, etc. Daarbij is de 

vraag in welke mate jij die neigingen 

kunt controleren en ervoor verant-

woordelijk kan zijn. En hoe zit het met 
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die baby met een hartafwijking die na 

een paar maanden overlijdt? Wat 

rechtvaardigt zijn lijden? 

 

Er zijn twee grote tradities: de optimis-

ten en de pessimisten. De optimisten 

argumenteren dat het goede het kwaad 

overtreft: het leven is het waard om ge-

leefd te worden. De pessimisten argu-

menteren dat al het goede, als dat al zo 

goed is, nooit het kwaad kan overtref-

fen: het is beter om niet te leven. In het 

boek volgt Van der Lugt de gestage 

ontwikkeling van dit debat tussen op-

timisten en pessimisten door de eeu-

wen heen.  

 

Een cruciale verschuiving in het con-

cept van het kwaad vond plaats in de 

17de eeuw en grappig genoeg in Neder-

land. Pierre Bayle (1647 – 1706) was 

een Franse denker die in Nederland in 

ballingschap leefde. Als calvinist in het 

katholieke Frankrijk was hij zijn leven 

niet veilig (zijn broer werd doodge-

marteld in de kerkers van de Franse 

inquisitie). Bayle richtte zich op de ra-

tionele rechtvaardiging voor het be-

staan van het kwaad en het lijden, om 

na een uitputtende studie tot de pessi-

mistische conclusie te komen dat er 

geen sluitende rationele rechtvaardi-

ging is voor dat lijden.  

 

 

En passant voerde Bayle een aantal in-

novaties door in het concept van het 

kwaad die aan de grondslag liggen van 

ons moderne concept van het lijden. 

De belangrijkste is dat hij het kwaad 

gelijkstelde aan de subjectieve erva-

ring van het lijden zelf: als iets ervaren 

wordt als ‘kwaad’ dan is het ‘kwaad’. 

Met die innovatie sneed hij het lijden 

bewust af van de menselijke verant-

woordelijkheid. Bayle argumenteerde 

dat het stoïsche argument dat lijden 

wordt veroorzaakt door een zwakte 

van je wil – ‘Man is so delicate that 

they complain at the least evil’ – juist 

een nieuw kwaad omvat: ‘That a man 

[…] makes himself unhappy by his own 

fault, is an evil.’ Als de mens de moge-

lijkheid heeft om keuzes te maken 

waardoor hij zich miserabel gaat voe-

len, dan is dat een nieuw kwaad dat ge-

rechtvaardigd moet worden. ‘Eigen 

schuld, dikke bult’ is daarmee uitein-

delijk geen rechtvaardiging voor het 

lijden. Daar bovenop zou de weten-
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schap ook nog eens mijn lijden vergro-

ten: ‘Hoe kon je zo dom zijn!?’ Van der 

Lugt laat zien dat de optimisten (onder 

meer Rousseau) en pessimisten (onder 

meer Schopenhauer) reageren op de 

argumenten van Bayle en zijn stand-

punten steeds verder uitwerken.  

 

Na de behandeling van die oor-

sprongsgeschiedenis van ons concept 

van het lijden komt Van der Lugt aan 

in het heden en bespreekt zij de rele-

vantie van die ideeën. Het leuke vond 

ik zelf dat je gaandeweg de inzichten 

kunt gebruiken om dieper begrip te 

krijgen van allerlei moderne maat-

schappelijke stromingen waarin de 

pessimisten en optimisten nog steeds 

tegenover elkaar lijken te staan. Neem 

bijvoorbeeld de benadering van over-

gewicht door de ‘body positivity move-

ment’. Binnen die beweging worden de 

termen ‘overgewicht’ en ‘obesitas’ be-

schouwt als problematische sociale 

constructen. Die normen over ons li-

chaam zouden het resultaat zijn van  

 

 

 

 

 

 

 

verborgen machtsstructuren die wij 

internaliseren en die de mensen met 

een niet-standaard lichaamstype laten 

lijden. Deze focus laat een Bayleaanse 

verschuiving zien van de objectieve 

component – ‘fysiek overgewicht is 

slecht’ – naar de subjectieve compo-

nent – ‘het mentale lijden is slecht’. 

Die verschuiving gaat verder gepaard 

met een Bayleaanse verplaatsing van 

de verantwoordelijkheid voor dat lij-

den. In tegenstelling tot de oorspron-

kelijk christelijke conceptie is niet het 

onvermogen van het subject om zich-

zelf te beheersen slecht (het malum 

culpae van Augustinus). De oorzaak 

voor het lijden ligt primair buiten het 

individu, bij de sociaal-maatschappe-

lijke machtsstructuren. Van der Lugt  

 

 

 

 

 

 

 

wijst ter contrast ook op optimistische 

stromingen zoals ‘spiritueel rechts’ en 

de yogabeweging die daarentegen vaak 

het vermogen van het individu bena-

drukken om, via innerlijke realisaties 

en gedragsveranderingen, de individu-

ele wereld te beïnvloeden. Deze bewe-

ging suggereert dat we in staat zijn tot 

een soort stoïsche controle over onze 

reacties en daarmee bepalen hoe wij 

reageren op de impulsen van de bui-

tenwereld. Binnen deze beweging is 

niet de mentale ervaring van het lijden 

goed of slecht, maar onze reactie op al 

die impulsen van de wereld: de verant-

woordelijkheid voor het lijden ligt pri-

mair bij het individu.  
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Het laatste woord in dit debat is zeker 

nog niet uitgesproken. Maar dit boek 

helpt om de diepere lagen achter ei-

gentijdse maatschappelijke discussies 

beter te begrijpen.  

 

Individueel vs. kosmisch 

perspectief 

Ondanks de rijke filosofische inzichten 

en de prachtige beschrijvingen gaat er 

ook een beklemmende werking van dit 

boek uit. De rode draad is de wanho-

pige boodschap van Bayle: er is geen 

uitweg uit het lijden, er is geen ratio-

nele morele rechtvaardiging voor het 

lijden. Maar klopt dat wel?  

 

Volgens mij is die negatieve conclusie 

inherent aan het ‘creaturely perspec-

tive’ dat Van der Lugt expliciet han-

teert. Ze zoekt naar een rechtvaardi-

ging van het lijden vanuit het perspec-

tief van het individu en laat daarmee 

het zogenaamde ‘cosmic perspective’ 

buiten beschouwing. Hoe zien het lij-

den en het kwaad eruit vanuit dat kos-

mische perspectief?  

 

Een virus dat doden veroorzaakt heeft 

biologisch gezien een belangrijke func-

tie. Het ‘survival-of-the-fittest’-me-

chanisme is cruciaal voor de gezond-

heid van de soort. Biologen wijzen er 

bijvoorbeeld op dat een van dé ken-

merken van soorten die uitsterven is 

dat dit mechanisme door omstandig-

heden is uitgeschakeld. Het opschor-

ten van dat mechanisme leidt namelijk 

tot een geleidelijke verzwakking van de 

genenpoule, waardoor de betreffende 

soort vatbaarder wordt voor extinctie-

gebeurtenissen. Een virus heeft biolo-

gisch gezien de essentiële functie om 

zwakke genen en ongezonde gewoon-

tes uit de populatie te verwijderen. 

 

Hoe ziet de wereld eruit als je dat kos-

mische perspectief omarmt als moreel 

perspectief? Een voorbeeld van dit 

perspectief is het zogenaamde ‘natura-

lisme’, het ethische standpunt waarin 

we de natuur morele normativiteit toe-

dichten. Je kunt als naturalist redene-

ren dat een vaccin toedienen immoreel 

is (het verzwakt de genenpoule), dat 

een oorlog voeren rechtvaardig is (de 

sterkste blijft over) en dat de wereld-

wijde coronalockdown een misdaad 

tegen de mensheid is (de zwakken blij-

ven leven, en de sterken worden ook 

nog eens zwakker gemaakt door de on-

gezonde effecten van een lockdown). 

Het moge duidelijk zijn dat dergelijke 

morele conclusies niet overeenkomen 

met onze moderne morele intuïties. De 

moraliteit is vanaf de 17de eeuw steeds 

meer losgekoppeld van de natuur, van 

het kosmische perspectief, en het indi-

vidu heeft een steeds centralere plek 

gekregen.  

 

Gezien die ontwikkeling is het begrij-

pelijk dat Van der Lugt dergelijke kos-

mische perspectieven grotendeels bui-

ten beschouwing laat. Het resultaat 
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hiervan is wel dat dán de rechtvaardi-

gingsvraag een claustrofobische aan-

gelegenheid is. Binnen dat individu-

centrale perspectief lijkt er geen defi-

nitieve uitweg te zijn uit het lijden. Nog 

steeds rechtvaardigt niets het lijden 

van een baby met een hartafwijking die 

na een paar maanden overlijdt. 

 

Wat mij betreft is dat juist een van de 

diepere lessen van dit boek: zijn wij 

onszelf en het individuele lijden niet 

wat al te centraal gaan stellen? Het 

mentale lijden lijkt steeds meer iets 

absoluuts te zijn geworden in de Bay-

leaanse zin, iets dat je niet meer mag 

betwijfelen of bevragen – dat vergroot 

immers het lijden nog verder. Maar 

volgens mij kun je prima met diepe 

compassie praten over het lijden van 

die baby en tegelijkertijd accepteren 

dat de natuur een andere normativiteit 

heeft. ‘Nature does not love us or want 

us to be happy.’ Moeten we niet accep-

teren dat sommige zaken toch, hoe erg 

wij dat ook vinden, vanuit dat bredere 

kosmisch perspectief ‘goed’ zijn? Dat is 

pijnlijk, zeker, maar toch kunnen we 

vanuit het bredere kosmisch perspec-

tief die pijn als nuttig en ‘goed’ begrij-

pen: de impuls om dergelijk lijden te 

voorkomen is tenslotte ook de drijf-

kracht geweest achter de ontwikkeling 

van onze gezondheidszorg. Met andere 

woorden: het zou zomaar kunnen zijn 

dat het lijden van de individuele mens 

niet het exclusieve centrum is van het 

morele universum. 

 

Wellicht had Van der Lugt dergelijke 

meta-ethische vragen – wat zijn de 

grenzen aan het individu-centrale per-

spectief – explicieter kunnen bespre-

ken. Voor mij ligt echter de waarde van 

dit boek erin dat het de lezer verleidt 

tot dergelijke fundamentele beschou-

wingen. Daarmee lijkt dit boek ook 

heel relevant voor deze tijd. We wor-

den geconfronteerd met fundamentele 

vraagstukken ten aanzien van het kli-

maat, immigratie, oorlog, lockdown, 

etc. In de discussie van die vraagstuk-

ken vallen we vaak terug op morele en 

politieke reflexen zonder het broodno-

dige begrip van de oorsprong van die 

reflexen en of ze überhaupt wel legi-

tiem zijn. Dark Matters is een waarde-

volle gids voor een beter begrip van de 

onderliggende structuur van onze mo-

rele en politieke reflexen.  

 

Conclusie 

Dit boek biedt een juwelendoos aan in-

zichten ten aanzien van de oorsprong 

en betekenis van onze moderne ideeën 

over het lijden. De filosofische argu-

mentatie in het boek is soms wat com-

plex en toegespitst op subtiele punten, 

maar de onverschrokken lezer die de 

uitdaging aangaat wordt beloond met 

een verrijkende filosofische leeserva-

ring.  

 

Mara van der Lugt, Dark Matters. Pes-

simism and the Problem of Suffering. 

Princeton: Princeton University Press, 

2021.  
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DE KLEUR VAN KATOEN. HET LEVEN VAN NATE SHAW
 

Deze maand verscheen bij ISVW 

Uitgevers De kleur van katoen. 

Het leven van Nate Shaw van 

Theodore Rosengarten, vertaald 

door Frans Kooymans. Het boek 

is het levensverhaal van Nate 

Shaw, een zwarte pachtboer uit 

het Diepe Zuiden van de 

Verenigde Staten. Historicus 

Theodore Rosengarten tekende 

Shaws meeslepende verhalen 

precies op zoals hij Shaw had ho-

ren spreken. De verhalen tonen 

de harde realiteit van het leven in 

het Diepe Zuiden, en de veer-

kracht die nodig is om door te 

vechten. We presenteren de pas-

sage waarin Shaw zijn vader aan 

de lezer voorstelt. 

 

Tekst: Theodore Rosengarten 

 

Hayes Shaw was m’n pa. Hij was onge-

veer mijn kleur, misschien iets donker-

der. Gewoon donker. Hij was een soort 

tengere, slanke man net als ik. Zíjn pa 

heb ik nooit gekend – hij wist wie zijn 

pa was, hij erkende ’m maar die over-

leed toen mijn pa nog een jonge vent 

was, nog voordat ik werd geboren. 

Maar ik kende zijn moeder goed. Haar 

naam was Cealy, dat is wat ze d’r 

noemden; hij noemde haar Mammy. 

Ik heb oma Cealy heel wat keer gezien. 

Toen ik een kleine jongen was – ik zeg 

kleine jongen maar ik was een tiener 

en oud genoeg om zelf eropuit te gaan 

– ging ik naar oma Cealy’s huis, een 

heel eind verder in een gehucht dat 

Chapel Ridge heette, met een klein 

grijs paard voor een enkelspan, om 

haar op te halen en mee te nemen naar 

m’n pa’s huis. Ze was ongeveer mijn 

kleur, zijn moeder, oma Cealy. Ik was 

vaak bij haar in de buurt vanaf dat ik 

nog een jochie was. Haar tweede man 

na mijn pa’s pa – ze had ’m nadat ik 

oud genoeg was dingen te begrijpen en 

ze had ’m al daarvoor – was een ouwe 

man genaamd Abner Todd. De ouwe 

Abner Todd was haar man toen ik op 

deze wereld kwam. 

 

Mijn pa vertrouwde me om door de 

heuvels te rijden naar zijn moedertje 

en ik had nooit een ongeluk of dat ze 

zich bezeerde. Dat paard haalde nooit 

streken uit met mij en mijn oma. M’n 

pa zei altijd tegen me, “Nate, wees 

voorzichtig met je oma, zorg dat ’r niks 

overkomt.” Maar zoals het ging, ge-

beurde er nooit iets verkeerd; reed 

haar door de heuvels elke keer veilig en 

wel.” 

 

In die tijd had mijn pa een enkelspan 

gekocht van de Akers in Apafalya. Met 

ijzeren assen, prima wagentje. Spande 
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dat kleine grijze paardje ervoor. Zijn 

naam was Silas en hij was nukkig. Je 

moest ’m goed behandelen, anders 

kon-ie weleens een streek met je uitha-

len. Haalde meer streken uit met m’n 

pa dan-ie ooit dee’ met mij. Mijn stief-

moeder, Teejay’s ma, dat was de vrouw 

van mijn pa toen, ze zei vaak, “Meneer 

Shaw” – ze noemde hem meneer 

Shaw, heette Hayes Shaw – “Meneer 

Shaw, waarom vertrouw je dat paard 

niet aan Nate toe? Hij kan beter met 

dat paard omgaan dan jij. Elke keer dat 

je dat paard van stal haalt, haalt-ie een 

geintje met je uit. Dat doet-ie nooit 

met Nate. Hij luistert naar Nate als de 

beste. Laat Nate dat paard maar berij-

den.” 

 

M’n pa was daar niet blij mee wanneer 

ze dat zei. Dan schreeuwde hij naar het 

paard en schreeuwde naar mijn stief-

moeder – dat was z’n derde vrouw, de 

eerste vrouw die hij trouwde nadat-ie 

mijn moeder trouwde – en hij ging ruw 

om met dat paard. Wanneer het paard 

niet leek te gaan doen zoals hij wilde, 

dan ging de zweep erover. Silas liet ’m 

dan weer een andere streek zien, gaf 

m’n pa nog meer problemen. Soms 

kwam hij naar me toe in het veld waar 

ik met dat paard aan het ploegen was, 

pakte mijn ploeg beet en had dat paard 

nog geen tien minuten onder zijn 

hoede tot dat paard probeerde van 

hem weg te komen, tekeer ging en nog 

harder schopte dan een sleepezel als 

mijn pa bij hem doordouwde. Silas was 

ziek; het had geen zin om met hem te 

spelen, je moest hem gewoon goed be-

handelen zoals je dat met een mens 

doet. Silas had ergens ook gevoel, 

wilde niet dat je hem slecht behan-

delde. Zodra mijn pa hem greep was er 

weer gerotzooi; zodra ik eraan kwam 

en hem overnam – mak als een lam-

metje. Mijn stiefmoeder zag dat, be-

sprak het met mijn pa. Maar hij was 

koppig, wilde de baas zijn en doordou-

wen. Soms als-ie kwaad werd begon-ie 

zo te schreeuwen tegen dat paard dat 

je er treurig van werd. Silas bokte dan 

ook als de duvel, maar mij gaf-ie nooit 

problemen. 

 

Ik vervoerde mijn oma meer dagen 

dan ik kan tellen. Ritten door de heu-

vels, vanaf mijn pa’s huis aan deze kant 

van Sitimachas Creek, vier, vijf mijl 

rechtdoor tot in en rond Chapel Ridge. 

Silas bleef de hele weg in dezelfde gang 

die ik ’m aangaf. 
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Bij elk bezoek, elke keer dat ze door-

bracht met mijn pa en haar kleinkin-

deren zei oma Cealy vaak genoeg, aan 

mensen die langskwamen wanneer zij 

er was, “Ja, Hayes, dat is mijn jongste, 

da’s mijn baby. Hij was vijftien toen bij 

de capitulatie.” 

 

Nou, ik had geen enkele notie van wat 

de capitulatie was. Maar ik kwam er-

achter dat dat de tijd was van toen de 

zwarte mensen bevrijd werden. Mijn 

pa was toen vijftien, hij had vijftien 

jaar slavernij meegemaakt, werken 

voor de Shaws. Dat waren zijn bazen, 

witte mensen, en dat is waar onze 

naam vandaan komt. Al die zwarte 

mensen in de tijd van de slavernij 

droegen de naam van de baas en hun 

kinderen kregen dezelfde naam; had-

den geen eigen naam of enige andere 

naam om hun kinderen te geven be-

halve de naam van de baas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar in feite, ik was nog te klein om 

iets echt te weten, alleen wat ik ze de-

finitief hoorde zeggen en ik hoorde 

niemand nooit zeggen wat de capitula-

tie was. Ik besloot gewoon dat dat het 

begin was van de dagen van vrijheid. 

“Hayes was vijftien bij de capitulatie.” 

Hij zat gevangen in slavernij vijftien 

jaar lang – slavernij was even erg of 

nog erger dan de gevangenis, maar al-

lebei slecht, en de arme zwarte mens 

weet meer over die twee onderwerpen 

dan wie dan ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bijbel zegt, “Wat ooit was, komt te-

rug.” En oma Cealy wist waar ze het 

over had: die dag gaat komen. Zwarte 

mensen wisten ooit wat het was om in 

vrijheid te leven, voordat ze in dit land 

kwamen, en ooit zullen ze vrijheid 

weer kennen. Dat deze vrijheidsbewe-

ging van nu zou komen. Ik hoorde ze 

het zeggen en ik was oud genoeg om 

het te begrijpen. En toen ik een grote 

jongen werd, toen ik oud genoeg werd 

om te snappen wat mensen zeiden, 

zelfs oude mensen, en de Bijbel, werd 
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ik er heel wat keer van doordrongen: 

de onderste steen komt ooit boven. Ik 

ging ervan uit dat het ging om een ver-

andering in de latere jaren, misschien 

al in mijn eigen leven. Ik geloof, als die 

dag komt, dat al het zweet en tranen 

van de arme generatie op aarde zal ver-

dwijnen. Maar niemand zal het vóór ze 

doen, ze moeten het zelf doen. Geloof 

me, ik ben een zwarte man, en ik heb 

ervaren hoe het voelt om van dat verre 

“isme” los te komen. En ik heb alle ver-

trouwen dat ooit iedereen van mijn ras 

van die aardse onderwerping los zal 

komen. Mijn oma en andere mensen 

die ik kende die in de slavernijtijd op-

groeiden, die waren niet tevreden met 

hun vrijheid. Ze voelden zich als kin-

deren zonder moeder – ze waren niet 

tevreden maar moesten leven alsof ze 

dat wel waren. Moesten doen alsof al-

les in orde was. Maar zo nu en dan de-

den ze hun mond open en praatten dan 

over de slavernijtijd – wisten helemaal 

niks over vrijheid toen, wisten niet wat 

het was maar ze wilden het. En toen ze 

het kregen wisten ze dat wat ze kregen 

niet was wat ze wilden, het was geen 

echte vrijheid. Moesten doen wat de 

witte mens ze opdroeg te doen, konden 

hun ware verlangens niet uiten. Dat 

was de manier van leven waarin ik 

werd geboren en opgroeide. 

 

 

 

Theodore Rosengarten, De kleur van 

katoen. Het leven van Nate Shaw. 

Vertaald door Frans Kooymans. 

Leusden, ISVW Uitgevers, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je met Theodore Rosengar-

ten in gesprek? Kom dan 23 no-

vember 2022 naar de avondle-

zing ‘De kleur van katoen. In ge-

sprek met Theodore Rosengar-

ten’. Meld je aan via isvw.nl. 
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16/10 Filosofisch café van de Vrienden van de ISVW met Nanda Bodegraven 

16/10 Kidscafé met Brenda Raa 

17/10 Ruimte. Filosofie en architectuur met Hein van Dongen, Marli Huijer, Catherine Koekoek, Maarten van Buuren, Eric 

Brinckmann, Christien Brinkgreve, David Hamers en Hans Ruijssenaars 

19/10 Straf en vergeving. Inleiding in de strafrechtfilosofie met Vincent Geeraets, Klaas Rozemond, Wiene van Hattum, Jurriën 

Hamer, Bas van Stokkom, Veronique Aicha, Marthe Kerkwijk, Annette Nobuntu Mul, Els van Peborgh en Lianne Tijhaar 

19/10 Blijven is nergens. Het Europa van Rilke online met Florian Jacobs 

22/10 Basiscursus Waarheidsliefde: Over kletskoek met Tim De Mey 

24/10 Het raadsel Socrates met Rico Sneller 

31/10 De kunst van het vragenstellen met Hans Bolten 

 

November 

 

02/11 Het ‘Wartime Quartet’: Ansbcombe, Foot, Murdoch en Midgley online met Katrien Schaubroeck 

05/11 Masterclass Hannah Arendt. Denken II met Dirk De Schutter en Laurens ten Kate 

12/11 Crash Course: Socratisch gespreksleider met Hans Bolten 

12/11 Basiscursus Waarheidsliefde: Informatiebronnen met Tim De Mey 

 

Naar de ISVW-agenda

  

https://isvw.nl/activiteit/inleiding-filosofie/
https://isvw.nl/activiteit/vriendencafe-okt-2022/
https://isvw.nl/activiteit/kidscafe-okt-2022/
https://isvw.nl/activiteit/ruimte/
https://isvw.nl/activiteit/straf-vergeving/
https://isvw.nl/activiteit/blijven-is-nergens-het-europa-van-rilke-online/
https://isvw.nl/activiteit/waarheidsliefde-kletskoek/
https://isvw.nl/activiteit/raadsel-socrates/
https://isvw.nl/activiteit/kvhv-okt-2022/
https://isvw.nl/activiteit/wartime-quartet/
https://isvw.nl/activiteit/arendt-denken-2/
https://isvw.nl/activiteit/cc-socratisch-gespreksleider-2022/
https://isvw.nl/activiteit/waarheidsliefde-informatie/
https://isvw.nl/programma-2-2/


33 

COLOFON 

 

iFilosofie is het gratis tijdschrift van de 

ISVW. Met een kleine donatie (vanaf € 

5,-) draag je bij aan de voortzetting van 

iFilosofie. 

 

Hartelijk dank! 

Abonneer je gratis op iFilosofie. Zo 

krijg je op het moment van verschij-

ning de nieuwste editie in je inbox.

Hoog spel 

 
Jos Kessels, Jan-Ewout Ruiter en 

Luuk Stegmann (red.) 

€ 39,95 

 

Redactie 

 

Florian Jacobs (hoofdredacteur) 

Marthe Kerkwijk (bureauredacteur) 

Gert Jan Roskammer (eindredacteur) 

Lenna Bartens 

Wil Heeffer 

Dani Lensen 

 

 

 

 

Sanne Rombouts 

Kim Schreier 

Sophia van Tol 

Arthur Veenstra 

Rogier van der Wal 

Quintus Masius 

 

© ISVW Uitgevers 

Met dank aan 

 

Cortino AEG (portret René ten Bos) 

Suki Dandha (portret Amia Srini-

vasan) 

 

Doneer 

 

Abonneer 

 

Bestel 

 

https://isvw.nl/shop/hoog-spel/
https://www.isvw.nl/winkel/steun-filosofie/
https://mailchi.mp/isvw/ifilosofie
https://isvw.nl/shop/hoog-spel/
http://www.ifilosofie.nl/
https://twitter.com/ISVWijsbegeerte
https://www.facebook.com/isvwijsbegeerte/

