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en we krijgen steeds vaker kopij of beeldmateriaal aangereikt van geïnteresseerden in ons thema.
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Een goed
gesprek

Zo ook het coverartikel van dit nummer. Filosoof, auteur en onderzoeker
Erik Boers weet hoe je in organisaties een goed gesprek moet voeren op
zoek naar praktische wijsheid. Hij stuurde ons een inkijk in zijn aanpak,
waarin de Socratische Methode centraal staat. De jonge HKU-studente
Frann de Bruin maakte er mooie tekeningen bij.
Het is een prachtig voorbeeld van toegepaste filosofie. Dat geldt ook
voor het werk van Matthijs Schouten, de natuurfilosoof van
Staatsbosbeheer. Onze student Rutger Beekman interviewde hem over
de waarde van natuur.
Verder in dit nummer: een diepgaande analyse van de Utrechtse dichter
Daniel Vis van zijn eigen werk en een prikkelend profiel van de ‘vergeten filosoof’ Emil
Cioran. Jan Bransen daagt ons uit om de lat
eens wat lager te leggen. Vandaag is alleen
maar vandaag.
Voor nu: veel plezier met Phronèsis en tot
volgend schooljaar!

Joachim Springer
HOOFDREDACTEUR PHRONÈSIS:
TIJDSCHRIFT VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE
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“

Hoe balanceer je
belangen en verlangen?

© STEVE HALAMAW

”

COVERVERHAAL

In grote groepen
nadenken
over restauratiebeslissingen
Bill Wei & Erik Boers

“Hoe balanceer je verlangen en belangen?”
Iedere dag nemen erfgoedprofessionals beslissingen over de conservering en restauratie van objecten in de breedste zin van het woord: museale objecten, buitenbeelden, historische objecten of monumenten. Er worden soms verhitte discussies gevoerd over welke objecten wel of niet behandeld en tentoongesteld mogen worden,
hoe zij behandeld moeten worden en wat een acceptabel resultaat is. Is het object
geworden tot wat het zou moeten zijn? Doet het wat het deed of zou moeten doen?
Ziet men in de restauratie wat men zou moeten of willen zien?
Het debat is in de moderne tijd in volle omvang
uitgebroken naar aanleiding van de zogenaamde
‘cleaning controversy’ in 1947. Toen besloot de
National Gallery in Londen - op basis van de
moderne natuurwetenschappelijk kennis en
technologie van die tijd - vele belangrijke
schilderijen ‘schoon te maken’, in lekentaal: het
vergeelde en verdonkerde vernis werd verwijderd
om de originele toestand van de werken te laten
zien. Dit leidde tot een stevige clash tussen
tegenstanders van het schoonmaken onder
leiding van onder anderen Cesare Brandi, die
geshockeerd waren door de felle kleuren en het
verwijderen van historisch materiaal, en degenen
die blij waren dat men de oorspronkelijke kleuren
en kleurbalans weer kon zien, zoals Ernst
Gombrich.

LASTIGE VRAAGSTUKKEN

Ontelbare discussies, debatten, conferenties,
seminars en workshops hebben plaatsgevonden
sinds die tijd over het behandelen van objecten.
Door de jaren heen hebben zij geleid tot de
ontwikkeling van nationale en internationale
ethische codes voor het restaureren van objecten.
Deze codes behandelen - althans in de Westerse
wereld - aspecten als authenticiteit, intentie van
de maker, betekenis en geschiedenis, het behoud
van oorspronkelijke materialen, reversibiliteit,
minimale behandeling en het gebruik van
preventieve/passieve conservering, in plaats van
actieve conservering en restauratie.
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er áchter de vragen zit: waarom deze tot meningsverschillen leiden en wat de essentie is van
het vraagstuk. Kortom: het gaat om inzicht en niet
om oplossen.

VRIJE DENKRUIMTE

Socrates voerde zijn gesprekken meestal in kleine
kring, met een of twee gesprekspartners en een
kleine groepje omstanders. Wij moesten aan de
slag met een conferentiezaal vol! Om in die
setting iedereen tot zelfonderzoek aan te zetten,
zijn we gaan werken met een afwisseling tussen
plenaire sessies en gespreksrondes in deelgroepen. In de eerste ronde wordt het thema in zijn
algemeenheid onderzocht. Iedereen mag en
moet zijn of haar visie daarover inbrengen en
onderbouwen. In de tweede gespreksronde
wordt het onderzoek meer precies gemaakt en
opgehangen aan een concreet praktijkgeval.

Door de inbreng van
Iedereen kan vrijuit spreken en
ieders opvatting kan worden
onderzocht, zonder dat men
zich aangevallen voelt.
Maar dergelijke codes dekken niet alle gevallen
af, dus duiken er regelmatig alsnog lastige
vraagstukken op. Hoe kun je over dat soort
vraagstukken samen nadenken in een grote
groep belanghebbenden met uiteenlopende
achtergronden, zoals kunsthistorici, conservatoren, eigenaren, museumdirecteuren en restauratoren? Het is te doen gebruikelijk om daartoe
conferenties op te tuigen, met voordrachten en
deskundigenpanels. Het onbevredigende van die
aanpak is dat iedereen vooral zijn eigen vakgebied verdedigt en dat het aanwezige publiek met
een leeg gevoel naar huis gaat: “Ik was er, maar
mijn mening deed er niet toe!”

SOCRATISCHE METHODE

De auteurs van dit artikel zijn zeven jaar geleden
op zoek gegaan naar nieuwe aanpak, waarin
beter gebruik wordt gemaakt van denkwerk van
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alle aanwezigen. Een van ons, Bill, is werkzaam bij
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de
ander, Erik, heeft zich gespecialiseerd in het
vormgeven van ‘denkgesprekken’ binnen
organisaties met behulp van de Socratische
Methode. De uitdaging zat er vooral in om met
een grote groep van 60 tot 80 mensen aan de
slag te gaan. Inmiddels hebben wij, met succes,
een zestal bijeenkomsten vormgegeven.
Bij de Socratische Methode gaat het om een
onderzoek door deelnemers naar de eigen
opvattingen en elkaars meningen over een
prikkelend vraagstuk. Dit zijn bijvoorbeeld enkele
prikkelende vraagstukken die onder onze
begeleiding zijn onderzocht:
• Restauratie: perceptie, beslissingen en
behandelingen - Wij doen het in Nederland
goed! Toch? (2011)
• Wat is de waarde van een ingreep en ten
koste van wat? (2013)
• Energielabel voor monumenten: een lust of
een last? (2014)
Het was nadrukkelijk niet onze bedoeling om
bovenstaande van een concreet antwoord te
voorzien, maar om tot inzicht te komen over wat

de anderen wordt men vanzelf
aan het denken gezet
over de reikwijdte van
het eigen standpunt.
Het onderzoek wordt gedaan op basis van de
eigen echte ervaring met de centrale vraagstelling, dus geen hypothetische situaties. Om elkaar
goed te begrijpen stelt men elkaar eerst enkele
‘informatieve vragen’. Bijvoorbeeld: “Waarom
denk je zo?” of “Wat heb je toen gedaan?” of
“Hoe voelde je je toen?” Veroordelende en
suggestieve vragen zijn niet toegestaan. Dus niet:
“Waarom deed of dacht je toen zus en niet zo?”
of “Zou je kunnen denken dat…?” Deze vragen
zijn suggestief: er zit een oordeel en advies in
verpakt. Met behulp van open, onderzoekende
vragen wordt een vrije denkruimte gecreëerd.
Iedereen kan vrijuit spreken en ieders opvatting
kan worden onderzocht, zonder dat men zich
aangevallen voelt.

VRAGENDERWIJS

manier waarop Socrates vijfentwintig eeuwen
geleden gesprekken voerde op de agora ten
dienste van het besturen van de stad Athene. In
zijn gesprekken, geboekstaafd door zijn leerling
Plato, staat steeds één onderwerp centraal.
Vragenderwijs probeert Socrates door te dringen
tot de kern van dit onderwerp. Daarmee zet hij
zijn gesprekspartners aan tot zelfonderzoek, tot
nadenken over de juistheid van hun eigen
opvattingen over dat onderwerp.
Socrates voerde zijn gesprekken meestal in kleine
kring, met een of twee gesprekspartners en een
kleine groepje omstanders. Bill en ik gingen aan
de slag met een conferentiezaal vol met mensen.
Om in die setting iedereen tot zelfonderzoek aan
te zetten, zijn we gaan werken met een afwisseling tussen een plenaire sessie en twee
gespreksrondes in deelgroepen. In de plenaire
sessie wordt het thema in zijn algemeenheid
onderzocht. Iedereen mag en moet zijn of haar
visie daarover inbrengen en onderbouwen. In de
gespreksrondes wordt het onderzoek meer
precies gemaakt en opgehangen aan een
concreet praktijkgeval.

EIGEN STANDPUNT

De methode ‘kort-betoog-en-vragenrondes’
maakt het mogelijk om met alle aanwezigen
binnen één uur een eerste verdiepingsslag rond
een bepaald vraagstuk te maken. Er wordt
gewerkt in subgroepen van acht deelnemers,
waarbij we alle disciplines, functies en achtergronden door elkaar mixen. Elke groep heeft een
door ons ingewerkte moderator. Alle deelnemers
wordt gevraagd een kort betoog van anderhalve
minuut voor te bereiden over een bepaalde
vraag. Iedereen houdt om de beurt zijn of haar
betoog. De tijd wordt bijgehouden met een
zandlopertje. Na afloop van ieder betoog is er
een korte stilte. Daarin schrijven de andere
deelnemers minimaal één informatieve vraag op
die zij aan de spreker zouden willen stellen. Maar
dit bevragen gebeurt pas nadat alle betogen
gehouden zijn. Doordat men de vragen niet
meteen stelt, krijgt iedereen eerst rustig de tijd
om het eigen standpunt zonder weerwoord neer
te zetten. Dit wordt als bijzonder prettig ervaren.
Door de inbreng van de anderen wordt men
vanzelf aan het denken gezet over de reikwijdte
van het eigen standpunt.

Deze manier van werken is geïnspireerd door de
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VERVOLGVRAGEN

Nadat alle betogen gehouden zijn volgt een
ronde waarin iedereen de kans krijgt één vraag te
stellen aan één andere spreker. Er wordt bondig
antwoord gegeven: er mag geen discussie
ontstaan. Het gaat hierbij slechts om verheldering
van de achterliggende denkbeelden. Dan volgt
er nog zo’n ronde. Als die ronde voorbij is, wordt
de deelnemers gevraagd om, ieder gehoord
hebbende, de essentie van het vraagstuk op te
schrijven in één of twee zinnen. Samen wordt
besloten welke zinnen worden terug gerapporteerd naar de grote groep. In deze laatste fase
ontstaat een open gesprek, dat onderzoekend
blijft, omdat iedereen zich heeft uit kunnen
spreken, zich gehoord voelt en rekening houdt
met de visie van anderen. Zo ontstaat in korte tijd
een gezamenlijke verdiepingsslag rond de
thematiek.
Voorbeelden van vervolgvragen die uit de
socratische dialoog over de vraag ‘Restauratie:
perceptie, beslissingen en behandelingen - Wij
doen het in Nederland goed! Toch?’ naar voren
kwamen:
• Wat is de betekenisgevende waarde van
restauratie?
• Hoe breng je de verschillende belangen in

overeenstemming met elkaar?
• Is het object de autoriteit?
• Welke beslismomenten zijn er?
• Door wie worden besluiten genomen?

VIDEOCLIP

In de tweede gespreksronde van circa twee uur
staat een praktijkgeval centraal. Voorwaarden
voor de case studies zijn dat zij afgerond zijn, dat
één deelnemer er persoonlijk bij betrokken is
geweest en dat er een cruciaal moment oftewel
‘hittepunt’ is geweest. Bijvoorbeeld: de inbrenger
was het niet eens met een bepaalde beslissing of
twijfelde achteraf over de eigen beslissing of
handeling.

Zo ontstaat een dialoog waarin
de deelnemers hun eigen visie
schuren aan die van anderen.
Voorafgaand aan de conferentie worden zoveel
case studies verzameld en voorbereid, als er in
groepen van circa acht deelnemers besproken
worden. Elke praktijkgeval wordt op een flipovervel gepresenteerd. De deelnemers

bekijken het volledige aanbod en kiezen met
welke casus ze aan de slag willen. Via een
kleurcode, gekoppeld aan hun achtergrond/
discipline, zorgen ze ervoor dat er verschillende
beroepsgroepen deelnemen.
Staand voor een groep van ongeveer acht
deelnemers beschrijft de inbrenger van het
voorbeeld eerst het verloop van de casus,
inclusief het cruciale moment en vervolgens de
afloop: wat heeft de inbrenger na het kritieke
punt gedaan en hoe heeft hij daarop gereageerd? De deelnemers stellen vervolgens
informatieve vragen aan de voorbeeldgever. Het
doel is dat elke deelnemer zich goed in de
desbetreffende casus en het cruciale moment kan
inleven. Als het goed is, zien ze een soort
videoclip voor zich tot aan dat specifieke
moment.
Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in
gesprek onder begeleiding van een moderator.
Ze proberen daarbij in de schoenen van de
voorbeeldgever te gaan staan. Zo ontstaat een
dialoog waarin de deelnemers hun eigen visie
schuren aan die van anderen: ze nemen begrippen op, scherpen eigen verwoordingen aan,
nemen een bredere context waar. Oordelen
worden onderzocht, verdiept en verrijkt.

DE SLAAPKAMER VAN VAN GOGH

Een voorbeeld van een praktijkgeval komt uit de
dialoog rond de vraag ‘Restauratie: perceptie,
beslissingen en behandelingen. Wij doen het in
Nederland goed! Toch?’ Het praktijkgeval betreft
het schilderij De Slaapkamer (1888) van Vincent
van Gogh. Ondanks gedegen onderzoek
twijfelde de restaurator achteraf of zijn beslissing
voor een bepaalde retouche goed was. Het
onderzoek en de restauratie brachten nieuwe
informatie over hoe de oorspronkelijke kleuren
met de tijd zouden zijn veranderd. Opvallend is
de groene vlek onder de stoel links op het
schilderij. Oude foto’s van het schilderij laten
echter geen aparte groene partij onder de stoel
zien. De huidige groene vlek kan als een schaduw
worden geïnterpreteerd, hoewel Van Gogh
geschreven heeft dat hij in dit schilderij geen
schaduwen heeft geschilderd. Een virtuele
verjonging van de kleuren van het schilderij laat
zien hoe de roze vloer egaal doorloopt, zonder
groene partij, zoals oorspronkelijk het geval was.
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Een geslaagd voorbeeld van
praktische wijsheid in het alledaags professioneel handelen.
De vergelijking van het schilderij na de restauratie
met het beeld na de virtuele verjonging bracht
de restaurator enigszins in verwarring. De
resultaten lopen sterk uiteen. Op het echte
schilderij is weliswaar de roze vloer nu egaler,
maar de groene vlek is juist opvallender geworden. De groen vlek werd visueel als meer storend
ervaren dan de verkleuring van de ooit paarse
wanden en deuren, die in de virtuele verjonging
licht blauw zijn, maar relatief egaal. De behandelingstermijn gaf echter geen tijd om deze nieuwe
inzichten te verwerken in de beslissing hoe het
schilderij moest worden gerestaureerd. Dat was
achteraf het cruciale moment. De voorbeeldgever stelt zichzelf de vraag: “Had ik dat groene
vlak toch enigszins moeten retoucheren, bijvoorbeeld langs de rafelige randen, zodat het
soepeler overloopt in de omringende roze verf?”

OPBRENGST

Nadat iedereen zijn visie op de casus heeft
gegeven, wordt de deelnemers gevraagd, ieder
voor zich, in één of twee zinnen de inhoudelijke
essentie van de casus te beschrijven: wat is er
eigenlijk aan de hand, waar draait het hier om?
De lijst met essenties die aldus ontstaat, is
(samen met de flipovers uit de betogenronde) het
enige fysieke resultaat van de bijeenkomst. Zoals
gezegd, is het doel een socratische dialoog niet
zozeer om antwoorden op gestelde vragen te
geven, maar om te begrijpen hoe anderen
denken over wat áchter die vragen zit.
Naast deze inhoudelijke opbrengst, die verwerkt
wordt in verschillende projecten binnen de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, levert deze wijze
van samen nadenken nog meer op. De deelnemers
ontwikkelen tijdens de gesprekken een nieuwe kijk
op hun vak en niet zelden doen zij handige
inzichten op die zij toe kunnen passen in de eigen
praktijk. Maar bovenal leeft bij de deelnemers het
gevoel dat ze eindelijk eens gehoord worden, dat
ze ‘breder’ zijn gaan kijken en dat ze beter de
complexiteit van het beheer van cultureel erfgoed
erkennen en overzien. Met andere woorden: een
geslaagd voorbeeld van praktische wijsheid in het
alledaags professioneel handelen. P
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DE VRAAG

BOEKENPLANK

?

De vraag

De werkelijkheid is
niet belangrijk
Hannah Achterbosch

In het artikel ‘In grote groepen nadenken over restauratiebeslissingen’ beschrijven Bill
Wei en Erik Boers hoe zij de socratische gespreksmethode toepassen inzake beslissingen over het beheer van het Nederlandse cultureel erfgoed. Door deze methode

Alle boeken van Kader Abdolah symboliseren de ontembare kracht van de menselijke

slagen zij er niet alleen in veel mensen bij die beslissingen te betrekken, maar hen ook

verbeelding. Hij beschrijft als geen ander hoe verbeelding mensen de mogelijkheid

het gevoel te geven daadwerkelijk gehoord te worden. Dit laatste blijkt veelal het

geeft vorm te geven aan de wereld om hun heen. In Het Gordijn kom je intiemer dan

probleem van de huidige politiek: mensen voelen zich niet gehoord, waardoor zij zich

ooit in aanraking met Abdolah’s eigen verbeeldingskracht.

van de politiek afkeren.

VRAAG

Heb je een mening over deze kwestie? Formuleer dan je antwoord in maximaal 100

In Het Gordijn reist schrijver Kader Abdolah naar
Dubai om zijn dementerende moeder nog één
keer te ontmoeten. Hij kan zelf terug naar zijn
vaderland Iran en de lange reis van Iran naar
Nederland kan zijn oude moeder niet meer
maken. In Dubai wordt Kader Abdolah geconfronteerd met de ernst van de dementie van zijn
moeder. Zij kan feit en fictie niet meer goed van
elkaar onderscheiden en weet vaak niet eens dat
ze in Dubai is.

woorden. Je kunt deze sturen naar redactie@phronesismagazine.nl.

ANDERE WERKELIJKHEID

Zou de socratische methode ook succesvol in de
politiek toegepast kunnen worden, om burgers
meer bij de politiek te betrekken?

De beste en mooiste antwoorden plaatsen wij in het volgende nummer.
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Toch is het geen troosteloos verhaal over de
naderende dood en een laatste ontmoeting. Juist
door deze dementie lijken zoon en moeder elkaar
te vinden in een fictieve werkelijkheid. Een
autotocht door de grote zandbak bij Dubai, ziet
zijn moeder aan als een reis naar de Kaäba in
Mekka. Abdolah geeft zich over aan die andere
werkelijkheid waar zijn moeder zich in bevindt.

VERBEELDING

De meeste mensen zullen hun dementerende
moeder in contact willen brengen met de, ‘hun’,
werkelijkheid. Abdolah niet. Hij beschrijft in zijn
boek onomwonden hoe hij de dementie van zijn
moeder benadert als een andere mysterieuze
werkelijkheid. Daarin schuilt volgens mij de kracht
van verhalenverteller Abdolah: Hij geeft opnieuw
vorm aan de relatie met zijn moeder door gebruik
te maken van zijn eigen verbeeldingskracht.
In mijn ogen creëert Abdolah een nieuwe wereld
voor hem en zijn moeder waarin zij de relatie met
elkaar in stand kunnen houden of zelfs opnieuw
kunnen uitvinden. Voor mij raakt dit boek
daarmee aan de oorsprong van de menselijke
natuur én de filosofie, namelijk de kunst van het
verzinnen. In relatie met de ander en de wereld is
de werkelijkheid niet zo belangrijk als wij vaak
veronderstellen. De verbeelding daarentegen is
essentieel. P
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DE UITDAGING

LEZERSPOST

Omlaag die lat!
Verpruts vandaag
Jan Bransen
Emotionele uitputting en dreigende burnouts vormen het sombere decor waarin onze
jeugd in een van de meest gelukkige landen ter wereld opgroeit. Hoe kan dat nou? Ik
weet het niet, maar ik denk dat we de verhouding tussen de kwaliteit van ons leven en
de duur van ons leven helemaal kwijt zijn.
Vroeger had je zo af en toe een vreselijk fanatieke
student, die van zijn doctoraalscriptie zijn
levenswerk wilde maken. Zo’n bezeten student
kan voor een docent een feest zijn, want hij
bekrachtigt het idee dat het vakgebied waar die
docent zijn leven aan besteedt, inderdaad ook
die totale toewijding waard is. Niettemin was het
ook in die dagen natuurlijk al belangrijk om als
docent de desbetreffende student te wijzen op
de ongepastheid van zijn fanatisme. Want als die
doctoraalscriptie inderdaad zijn levenswerk zou
zijn, dan kwam óf het ding de komende decennia
niet af óf de student zou een behoorlijk kort leven
hebben.

AANLOOPJE

De juiste didactische aanpak in die tijd was dan
ook de student duidelijk te maken dat het
onderwerp waar hij aan werkte inderdaad zó
interessant was dat hij daar met gemak zijn hele
leven aan zou kunnen wijden. Maar dat hij juist
daarom van zijn scriptie moest af zien te komen
door de lat een stuk lager te leggen. Er was geen
enkele reden om haast te maken met kwaliteit.
Daar had hij zijn hele leven nog voor. De scriptie
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was alleen maar een aanloopje, een voorbereiding op de rest. Omlaag dus die lat.

ONDRAAGLIJKE TELEURSTELLING

Vandaag de dag loopt ons land vol met jongeren
die niet zozeer aan hun scriptie of studie werken
alsof het hun levenswerk is, maar aan hun hele
leven. Hun hele leven, maar dan wel samengebald in wat deze week nog moet gebeuren. Wat
zeg ik, samengebald in wat vandaag nog moet
gebeuren, dit uur, nu! Ook in dit geval is het van
groot belang het kind te wijzen op de ongepastheid van zijn fanatisme. Want als zijn hele
levenswerk vandaag nog voltooid moet worden,
dan duurt dat leven óf jammerlijk kort, óf het
sleept zich als een ondraaglijke teleurstelling
voort.

VANDAAG

De juiste boodschap vandaag de dag aan onze
jongeren is vergelijkbaar met die aan de student:
inderdaad, hun leven is zó mooi en boeiend dat
ze er met gemak hun hele leven aan kunnen
wijden. Maar juist daarom moet de lat omlaag.
Vandaag is alleen maar vandaag. P

?

‘Uiteindelijk is het
allemaal mensenwerk’
In het coverartikel van de vorige Phronèsis pleit Sjoerd Slagter voor een ‘normatieve
professionaliteit’ in het onderwijs. Niet de objectieve data van de inspectie maar het
deskundige oordeel van de leraar zou de kwaliteitsborging moeten leveren. Onze redactie vraagt zich af: leveren we ons hiermee niet over aan willekeur? Kunnen we in het
onderwijs volledig vertrouwen op het deskundige oordeel van de docent of hebben
we ook objectieve data nodig?

Scholen zijn verworden tot een plek om te
presteren in plaats van een plek om te leren.
Onze kinderen kunnen goed leren, maar ze
vinden school vreselijk en ze worden er
doodmoe van. Ik werk zelf in het hbo en zie
gemotiveerde studenten die op de rand van
een burn-out zweven. Ik voel me beschaamd
omdat wij hen deze druk opleggen met een
enorm eisenpakket. Ons doel is zelfsturende,
kritisch denkende professionals op te leiden.
Als ze maar binnen onze grenzen bewegen.
Een mens is complex. Denkprocessen
moeten mijns inziens meer begrepen
worden en minder gemeten. Het complex
van willen, denken en voelen dat voorafgaat
aan het handelen is te ingewikkeld om langs
een meetinstrument te leggen. Uiteindelijk is
het allemaal mensenwerk; de studenten, de
docenten en ook de meetinstrumenten. Dus
feilbaar. Laten we meten wat er geleerd werd
en niet wat gepresteerd werd. Dan wordt het
pas interessant.
Susanne Besseling

In de vraagstelling verschuilt een zwart/wit
drogreden. Het antwoord is: geen van
beiden. We kunnen niet louter op het
deskundige oordeel varen van de docent,
want hij kan er naast zitten. We kunnen
ook niet varen op de 'objectieve' data,
want die kunnen er ook naast zitten (en
zijn niet objectief, iemand moet kiezen
wat te meten en iemand moet kiezen hoe
ze te interpreteren). Maar waarop kunnen
we dan wel vertrouwen? Elkaar! Er bestaat
een fenomeen dat 'wisdom of the crowd'
heet. Vele mensen met vele meningen
hebben statistisch (tussen de 2,5% en
97,5%) gelijk. Welke school kan voor welk
geld de beste dienst leveren? Daar heb je
een markt voor nodig (de crowd), de
onzichtbare hand. Een consequentie is
dat er een einde aan de leerplicht en de
bemoeienis van de overheid met educatie
moet komen, indien je goed onderwijs
wil.
Matthijs Krempel

Wanneer dit er is, is dat er ook. Van het ontstaan van dit, komt het ontstaan van dat. Wanneer dit
er niet is, is dat er ook niet. Van het eindigen van dit, komt de beëindiging van dat… Niets kan in
zijn eentje bestaan, drukt deze oude boeddhistische tekst uit. Na jaren van controle, meten en
weten, begint de behoefte aan vertragen toe te nemen. Dichtgetimmerde regels willen openbreken, de mens achter de mens wil weer zichtbaar worden. Een deskundig docent of objectieve
data zeggen niets over 'goed' onderwijs. Vertrouwen en persoonlijk leiderschap...macht(ig) mooie
wisselwerking!
Patty-Ann Huysmans
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“ Wie ben jij zonder
de wereld? ”
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INTERVIEW

Wat de natuur
ons leren kan
In gesprek met de filosoof van Staatsbosbeheer
Rutger Beekman
Hij verwierf nationale bekendheid met een fragment uit het tv-programma Tegenlicht,
waarin hij uitlegt op welke verschillende manieren we aan kunnen kijken tegen een
individuele boom en de vraag stelt of de boom ook gewoon boom mag zijn. In gesprek met Matthijs Schouten, hoogleraar ecologie en filosofie en filosoof bij Staatsbosbeheer, over de waarde van natuur, het boeddhisme en de toegevoegde waarde
van toegepaste filosofie.
Schouten geeft regelmatig lezingen. Hij mag dan
graag met zijn publiek op zoek gaan naar wat hij
noemt ‘grondhoudingen ten opzichte van de
natuur’. Dit gaat over de manier waarop ieder
persoon de natuur ziet ten opzichte van zichzelf.
In een online te vinden TedTalk legt hij uit welke
verschillende grondhoudingen er zijn.

MATTHIJS
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Het gaat om:
1) De mens als heerser van de natuur:
de natuur als paleis voor de mens.
2) De rentmeester: de mens pacht de natuur
voor volgende generaties.
3) De mens als partner en onderdeel van de
natuur.
4) De mens als participant: de mens bestaat
bij de gratie van al het andere in de natuur.
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Wat kunnen we leren van de grondhouding die
we aannemen?
“Dat de natuur niet alleen object van discussies
is, bijvoorbeeld over herinrichting van gebieden,
maar ook participant en deel van onze cultuur.
Verschillende crises die we tegenwoordig
kennen, hebben te maken met het feit dat we de
natuur enkel als instrument zien dat we naar
gelieve kunnen gebruiken. Zoals de Franse
filosoof Bruno Latour zegt: de natuur is een
stemloos te koloniseren object geworden. Ik mag
in dat kader graag spreken over de binnen- en
buitenkant van duurzaamheid. De buitenkant zijn
alle oplossingen die we verzinnen om natuur te
behouden: technologische ontwikkelingen,
circulaire economie, etc. De binnenkant van
duurzaamheid is waar het echt om gaat: onze
motivatie, ons mensbeeld, onze plek in de natuur.
Deze binnenkant is deels cultureel en deels door
onze persoonlijke geschiedenis ingegeven. Dat
uit zich in onze grondhouding: de manier waarop
we spreken over de natuur en hoe we handelen in
zaken waarin natuur een rol speelt.”
‘Rentmeesterschap’ en ‘de mens als heerser’
klinkt bijzonder christelijk. Welke rol speelt
religie bij het tot stand komen
van grondhoudingen?
“Onze individuele grondhouding wordt voor een
belangrijk deel gevormd door de cultuur waarin
we ons bevinden. Onze cultuur wordt op haar
beurt voor een deel gevormd door de aanwezige
dominante religieuze stromingen. Dat verschillende religies een verschillende kijk op onze
relatie met de natuur hebben leerde ik als jonge
jongen op een jezuïetencollege. Daar had ik een
docent die zei dat we al wel genoeg wisten van
de christelijke religie en dat we ook kunnen leren
uit andere religies. Als kind zag ik op een
boerderij in Limburg, waar ik woonde, een varken
geslacht worden. Ik meende in de ogen van de
slachter een soort wellustige blik te zien; hij had
het voor het zeggen en dat zou het varken
voelen. Bij de jezuïeten leerde ik dat in het
boeddhisme een mens niet gerechtigd is het

20|Phronèsis 5

leven van een ander levend wezen te nemen,
ongeacht welk dier het betreft. Dat sprak, en
spreekt, mij erg aan.
Een ander voorbeeld uit het boeddhisme is de
term interzijn van de Vietnamese dichter Thich
Nhat Hanh. Hij beschrijft in een gedicht hoe je in
het papier waar het gedicht op geschreven is een
wolk kan zien. De wolk die de boom van water
voorzag waaruit dit papier gemaakt is. Als de
wolk er niet was geweest, was het papier er niet
geweest. De wolk en het papier interzijn met
elkaar. Als je nog dieper kijkt, zie je de zonnestralen die de boom eveneens deden groeien. En je
ziet de houthakker en het graan waarop hij leeft,
die maakten dat de boom papier kon worden om
dit gedicht op te schrijven. Op die manier
interzijn alle onderdelen van de natuur met
elkaar. Ook wij mensen. Dit is een prachtige
verwoording van de grondhouding van de mens
als participant.”
U naam valt vaak in één adem met uw werkzaamheden als natuurfilosoof voor
Staatsbosbeheer. Spelen de verschillende
grondhoudingen in die werkzaamheden
ook een rol?
“Ik ben ooit begonnen bij Staatsbosbeheer (Sbb)
als landschapsecoloog, na mijn studie ecologie.
Toen Sbb in 2005 100 jaar bestond werd ik,
gezien mijn inmiddels eveneens afgeronde studie
milieufilosofie, gevraagd om een bespiegeling te
schrijven op het werk van Sbb. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘Spiegel van de natuur: het
natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief’. Dit
riep binnen de organisatie vragen op als: waarom
beheren we natuur?, wat is natuur? en hoe
ervaren we natuur? Door met de medewerkers
van Sbb hun grondhoudingen met betrekking tot
de natuur te bepalen, kwamen er antwoorden op
dit soort vragen.”
Welke verstandhouding tussen mens en natuur
ziet u graag ontwikkelen?
“De biologie leert ons hoe de natuur in elkaar

steekt. Maar de biologie geeft geen antwoord op
de vraag waarom wij omgaan met de natuur zoals
we doen: daar is meer voor nodig. Een interessante vergelijking is de opdracht ‘omschrijf je
geliefde’. Daar volstaat de objectieve fysieke
omschrijving van jouw geliefde niet, in termen
van bijvoorbeeld haarkleur en lengte. Een andere
benaderingswijze die beter omschrijft wat je
geliefde en de natuur voor je betekent is die van
de relationaliteiten. Ons leven is een zijn: je bent
onderdeel van een groter geheel waarbinnen je
allerlei relaties hebt. Een zienswijze zoals ook
Ulrich Libbrecht beaamt met zijn denkwijze
gestoeld op het naturalisme en het mysticisme,
als aanvulling op het westerse rationalisme.”

Toegepast filosofen kunnen
helpen de vraag te beantwoorden: wie ben jij zonder de
wereld?
Hoe werkt dat in de praktijk, zo’n andere kijk op
de natuur?
“Een voorbeeld hiervan is het programma
‘Natuurwijs’ dat Prinses Irene en ik in samenwerking met Staatsbosbeheer hebben ontwikkeld.
Het doel hiervan is om kinderen in contact te
brengen met de natuur, op zo’n manier dat ze
zich kunnen verwonderen. Door ze met een
boswachter van Staatsbosbeheer de natuur in te
laten gaan en ze de natuur enkel te laten waarnemen kunnen ze zich ook daadwerkelijk verwonderen. Uit onderzoek door de Universiteit Utrecht
blijkt dat deze activiteit ook daadwerkelijk impact
heeft op de kinderen. Niet alleen tonen ze na het
programma meer interesse in de natuur, maar ze
zijn zich ook significant socialer gaan gedragen
en luisteren en communiceren ze beter.”

Kan de filosofie een rol spelen in onze verstandhouding met de natuur?
“Absoluut! Filosofen kunnen vragen stellen bij de
interpretatie van de werkelijkheid, over hoe wij als
mensen relaties aangaan met de wereld om ons
heen. Dat is wat ik probeer aan te geven met het
voorbeeld van de boom die gewoon een boom
mag zijn. Door de boom te omschrijven in de
functionaliteiten die zij voor ons mensen heeft,
gaan we voorbij aan de boom als op zichzelf
staande entiteit. Je creëert ruimte om de ander
te laten zijn wat ze is. Zo is de boom geen ‘het’
meer maar een ‘hij/zij’, waarmee wij een relatie
hebben.
Kijk: je in de natuur begeven is goed voor je
gezondheid, dat weten we allang. Maar daarnaast
heeft het ook een zingevende kant: het laat je
zien dat je verbonden bent met iets wat groter is
dan jijzelf. Zoals Martin Buber het verwoordt met
zijn woordparen ‘ik-jij’ en ‘ik-het’: het ik bestaat
niet op zichzelf. Zo zijn ook de mens én de natuur
in wederkerigheid met elkaar.”
En wellicht nog belangrijker voor onze lezers:
welke rol kunnen toegepast filosofen spelen in
dit geheel?
“Wat mij betreft is een belangrijke rol weggelegd
voor wat ik noem de basisfilosofie in het beschrijven van de liefde. Het beschrijven van de liefde
die niets nodig heeft, die zich richt op alles en
iedereen, die de ruimte laat om de ander te laten
zijn wat het is. Liefde zoals de term metta
omschrijft in het boeddhisme: liefdevolle
welwillendheid. Toegepast filosofen zouden zich
kunnen richten op het omschrijven van die ruimte
waarin het zijn, zijn uiterste vervulling vindt. Hoe
bied je die ruimte aan jezelf en aan anderen, hoe
leef je daarin? En natuurlijk: welke rol speelt de
natuur daarin?
Een andere voor ieder mens belangrijke vraag
waarbij toegepast filosofen kunnen helpen in de
beantwoording, is de vraag: wie ben jij zonder de
wereld? Dit is wat mij betreft de diepste vraag die
een mens zich kan stellen.” P
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WAT POËZIE IS

De ruimte
tussen de naald
en het oog
Daniel Vis
De vraag voor de dichter is niet alleen hoe dat te doen (to grasp), maar hoe, dat wat
in de geest wordt gehouden, nadat het gevat is, op papier te zetten. Kunst dient uit
materiaal te bestaan om waarneembaar te zijn buiten de geest van de maker. Poëzie
heeft behoefte aan een materiaal om uit te bestaan, namelijk: taal.

Na een van mijn eerste optredens kwam er een
man naar me toe die zei zelf ook dichter te zijn,
maar niet te schrijven. Hij wees op zijn hoofd en
zei ‘het gebeurt allemaal hier’. Er was iets
incorrect aan wat hij zei, als hij daarmee bedoelde dat het ongezegd blijft in zijn hoofd, als
hij het niet ‘vertaalt’. Ik bedoel hier niet: hij dient
het op te schrijven. Tekst is immers een van de
mogelijke uitingsvormen van taal. Het zou
volstaan om dat wat hij ziet als gedicht, in taal in
zijn hoofd te hebben. Daarmee is het gedicht te
uiten, publiek te maken (bijv. door het te
spreken).

HORIZONVERBREDING

Er bestaat, dat wil zeggen: ik voel, de neiging om
de vraag wat poëzie is, te beantwoorden door
een gedicht te tonen. Wellicht is er slechts de
mogelijkheid een benadering te geven van wat
poëzie is door ostentatief te antwoorden en
instanties van dat wat we poëzie vinden, aan te
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How does one hold
something
In the mind which he
intends
To grasp […]?
(Oppen, George. Five Poems
About Poetry : 1. The Gesture)

wijzen. Kennelijk bestaat er een common
sense-notie van wat een gedicht is, van wat
‘tokens’ zijn van de ‘type’ poëzie. De vraag kan
ook worden aangewend om individueel antwoord
te geven: wat is poëzie voor mij? Zo gesteld, leidt
de vraag tot een subjectiever antwoord, dat
mogelijkerwijs een horizonverbreding bewerkstelligt bij de lezer.

Welnu, poëzie, voor mij, is de taal die
ontstaat in de ruimte tussen de naald
en het oog. Of de taal die ontstaat
zoals nieuw weefsel ontstaat in een
wond: een dichtgroeien. Dit zegt
waarschijnlijk vooral iets over mijn eigen
schrijfproces, in ieder geval meer dan
over een lees- of luisterervaring.

AANRAKEN

Ik ben geen lezer van poëzie, zelfs niet
van de poëzie van anderen. Ik lees,
maar ik lees als dichter. Bij de meeste
poëzie lees ik ten minste ook een
schrijfproces. Het dichtgroeien in het
beeld hierboven slaat dan ook volkomen op het feit dát er een gedicht
geschreven wordt. Het is het dichtgroeien van blanco papier met het
gedicht, niet het dichtgroeien van de
afstand tussen taal en wat de taal
aanwijst, of tussen taal en lezer, of
tussen dichter en lezer.
Wellicht is het beter de poëzie te zien
als de taal die ontstaat in de beweging
die we maken om iets aan te raken, en
dan net voor het moment dat we
aanraken. In zekere zin maakt poëzie
het daadwerkelijk aanraken van de
dingen onmogelijk. Het citaat van
Oppen gebruikend: in het proberen om
dat wat we in onze geest houden, te
vatten/aan te raken (to grasp) ontstaat
de taal die het onmogelijk maakt om
dat echt aan te raken. Poëzie is daarmee wellicht de poging om te vatten,
een poging die als gedicht op papier
gezet wordt. Het is deze poging die als
de meest nabije approximatie van de
ervaring geldt, als het meemaken van
de werkelijkheid.

Poëzie is de taal die ontstaat zoals nieuw weefsel
ontstaat in een wond:
een dichtgroeien.

BUITENTALIG MOMENT

Voor mijn eigen werk geldt bovenstaande in bijzondere mate, aangezien
ik een soort poëzie schrijf die betrekking heeft op en zich bedient van
‘dingen’. Hiermee bedoel ik niet alleen
externe objecten, maar ook gedachten
die geregistreerd worden en door het
denkend subject zelf geobserveerd
kunnen worden. Die registratie heeft de
vorm van ‘Ik denk dat…’. Of daarvan
afgeleide vormen.
Als ik een buitentalig moment in mijn
eigen schrijven zou moeten aanduiden,
is dat het moment waarop het verband
tussen ‘wat het geval is’ en een nog niet
‘vertaald’ narratief voelbaar wordt. Om
met Wittgenstein te spreken: een
idiosyncratische ervaring van de
Sachverhalt. Om de opmerking over
ostentatief antwoorden inhoud te
geven en onmiddellijk te tonen dat
poëzie zich niet alleen bevindt op
plekken waarvan men zegt dat ze zich
bevindt, geldt Wittgensteins: ‘De
wereld is alles wat het geval is’ in mijn
boekje als een van de mooiste regels
poëzie die de mensheid ooit heeft
voortgebracht.

SPEL

De ruimte tussen de dingen die het
geval zijn, is de ruimte waarin de taal
ontstaat die gestructureerd kan worden
tot poëzie. Uiteraard is dat altijd een
gemankeerde uitdrukking van het
niet-talige. Zoals een geslaagd gedicht
nimmer volledig geparafraseerd kan
worden, kan de taal nooit volkomen
uitdrukken wat niet talig is. Via het
gedicht ontstaat in de lezer vervolgens
ook weer een ervaring van taal, die niet
volkomen onder woorden is te brengen.
Onze kenfaculteiten spelen onder
invloed van kunst een spel dat niet
stopt. P

(I-III)fragment
I
ik zet het beeld op tv stil,
precies op het moment dat
iemand begint te praten.
de mond. het gezicht. het
lichaam: alles staat op
pauze.
de spieren zitten vast in de
vorm die ze maken net
voordat
het geluid naar buiten
komt.
de ogen iets wijder open
dan normaal.
ik pak een zwarte stift en
teken
de omtrek van het lichaam
op het glas van het scherm.
er moet een keer een beeld
ontstaan waarop iemand
voorkomt
die opnieuw precies in de
omtrek past.
II
m'n cellen maken nieuwe
cellen op basis van eerder
gebruikte informatie.

Daniël Vis (1988) schrijft en treedt op. Hij woont
in Utrecht, waar hij filosofie studeerde.
Sinds 2009 is hij frequent te vinden op podia in
binnen- en buitenland. In 2014 won Vis
het NK Poetry Slam. Hij publiceerde in o.m.
Tirade, Het Liegend Konijn, Strak, Elle, Kluger
Hans en Das Magazin. Gedichten van hem
werden vertaald in het Frans, Pools en
Portugees. Hij debuteerde in 2014 met de
bundel crowdsurfen op laag water. Zijn tweede
bundel, insect redux, verscheen in februari
2018.
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TOEPASSELIJK

Moderne
wetenschap

© VINCENTIU SOLOMON

Jelle de Boer
Uw lichaam, beste lezer, bestaat uit vier ledematen, een romp en een hoofd. Het zit
allemaal netjes aan elkaar vast, maar volgens de oude Griekse filosoof Empedocles is
dat eigenlijk maar toevallig. Volgens Empedocles krioelden lang geleden onze armen,
benen, rompen en hoofden in hun uppie over de aardbodem heen. In een voorstadium van de mensheid leidden deze lichaamsdelen een zelfstandig bestaan. Ze waren
daarin niet alleen, want ook de koppen van leeuwen, de benen van paarden, de vinnen van vissen, de staarten van katten enzovoort, zwierven in hun uppie rond.

Nog eerder waren al die lichaamsdelen op hun
beurt ontstaan uit verschillende mengsels aarde,
water, lucht en vuur. In een volgende fase
begonnen de ledematen, koppen en lijven op
een willekeurige manier met elkaar te combineren
en ontstonden er allerlei samengestelde dieren,
zoals een leeuwenromp met vinnen zonder staart,
een paardenlijf met schildpadpoten en een
muizenkop, een aap met twee poten en vleugels.
Enzovoort. Sommige van deze at random
samengestelde dieren deden het vervolgens
beter en waren succesvoller dan andere.
De goede combinaties overleefden en de rest

stierf uit. De aap met vleugels en alle andere
kreupele monsters hebben het niet gered. De
mens en alle andere huidige dieren wel.
Tegenwoordig noemen we dit: survival of the
fittest. Empedocles kun je zien als een voorloper
van Darwin.

MODERNE KOSMOLOGEN

Democritus, een andere oude Griekse filosoof,
geloofde dat er naast onze wereld nog andere
werelden bestonden. Sommige daarvan hadden
volgens Democritus geen zon of maan, andere

juist een heel grote zon en maan. Op sommige
werelden waren ook planten en dieren, terwijl
andere gespeend van leven waren. Net als bij
Empedocles valt ook hier een verband te leggen
met een modern idee, en wel uit de hedendaagse kosmologie: dat van het ‘multiversum’.
Moderne kosmologen denken dat er verschillende parallelle universums tegelijkertijd bestaan.
Oude Griekse filosofen blijken dus al ideeën te
hebben gehad die door de wetenschap pas veel
later ontwikkeld werden. Maar waren dat dezelfde ideeën? Wanneer is een bepaald idee
hetzelfde als een ander idee? En hoe stel je dat
vast? Democritus lijkt de meer bescheiden claim
te maken dat er verschillende zonnestelsels of
planetenstelsels bestaan. Dat is toch lang niet zo
radicaal als de theorie van complete heelallen die
naast elkaar bestaan? Misschien, maar laten we
niet vergeten dat in de vijfde eeuw voor Christus
het wereldbeeld geocentrisch was. De aarde was
het centrum van het universum: daar draaide de
zon en de planeten omheen. De hemel met de
sterren vormde daar weer een vaste schil omheen. Het idee dat er naast dát universum nog
meer universums zouden bestaan, is dus in feite
net zo radicaal als dat van de huidige
kosmologen.

KREUPELE HEELALLEN

Bij Empedocles en Darwin is de overeenkomst
wel duidelijk. Misschien niet inhoudelijk maar wel
wat het proces van evolutie betreft: blinde
variatie en selectie. Hoe komt het dat deze
vergelijking beter valt te maken? Dat komt, denk
ik, omdat dit formele mechanismes zijn, die in
principe op van alles in kunnen werken.
Bijvoorbeeld op losse ledematen (Empedocles)
of op organismen (Darwin). Maar je kunt ook een
darwinistische theorie ontwikkelen over innovaties - ze ontstaan at random en een of ander
selectieproces bepaalt welke overblijven. Of over
instituties. Of over heelallen. Er ontstaan volgens
deze theorie verschillende heelallen met telkens
allemaal verschillende natuurwetten en constanten. Een Big Bang hier, een Big Bang daar. In het
ene heelal gaat het licht 300.000 km per seconde,
in het andere 180.000. In het ene heelal werkt de
zwaartekracht zus, in het andere zo. En die
variatie is random.
Alleen, niet alle combinaties zijn stabiel. Een
heelal waarin het licht bijvoorbeeld 180.000 km
per seconde gaat en de zwaartekracht zo en zo in
elkaar steekt, werkt niet maar stort al snel in
elkaar. Wat overblijft, zijn de goede combinaties;
de kreupele heelallen sterven uit. Als Empedocles
met Democitus had kunnen praten, was hij er
misschien ook opgekomen. P

In deze rubriek wordt filosofie toegepast op actuele maatschappelijke kwesties. Is de filosofie in staat om een
nieuw licht op deze kwesties te werpen? Verwacht hier niet zozeer nieuwe antwoorden, maar eerder een bredere
context, en meer achtergrond en reliëf.
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VERGETEN FILOSOOF

COLUMN

In de mislukking
openbaart zich
de persoon als mens
Geert Hovens

Was hij inderdaad ‘De Filosoof van de Mislukking’, zoals hij in een beschouwing wordt
genoemd? Een 20e-eeuwse Nietzsche, zwartgallig met een scheutje humor? Emil
Cioran werd in 1911 in het Roemeense Rășinari geboren. Hij bestudeerde het werk van
Kant, Schopenhauer en Nietzsche. Aan de Russische filosoof Lev Shestov ontleende
hij de gedachte dat het leven arbitrair is.
In 1933 gaat Cioran met een beurs aan de
Universiteit van Berlijn studeren. Hij steekt zijn
bewondering voor Hitler niet onder stoelen of
banken. Zijn debuut (dat hij in een paar weken
schreef!) Pe culmile disperării wordt bekroond
met twee prijzen. Hij adopteert ideeën van
nationalistische organisaties, maar keurt het
gebruikte geweld af.

NIHILISME

Vanaf 1937 vestigt Cioran zich in Parijs.
Gedurende de oorlogsjaren schrijft hij aan The
Passionate Handbook. Zijn eerste in het Frans
gepubliceerde boek verschijnt in 1949: Précis de
décomposition.
Op de website Cioran.com staat het volgende
citaat: Le destin de mes livres me laisse indifférent (“Het lot van mijn boeken laat me onverschillig”). Dat strookt wel met de categorische
weigering om na 1950 nog literaire prijzen in
ontvangst te nemen. Volgens zijn onuitputtelijke
nihilisme is de mens onderweg naar zijn zelfvernietiging. Dat ervaart Cioran zelf ook. Hij schrijft

om niet gek of een moordenaar te worden. Een
boek noemt hij ‘een uitgestelde suïcide’.

BOZE DROOM

Cioran is welbeschouwd een specialist als het
gaat om de bestudering van de mislukking. In
1973 verschijnt De l’inconvénient d’être né. De
boodschap van het boek: we worden geboren en
beginnen te mislukken. Zelf is hij het schoolvoorbeeld van mislukking. Hij is geboren in een
tweederangs land, op de vlucht, werkloos, arm en
depressief. Zijn gekrenkte trots kan hij alleen
genezen door zijn ziel te verkopen. Het is de
zelfvervreemding in optima forma.
Pas als de oorlog voorbij is, ontwaakt hij uit zijn
eigen boze droom. Zijn schrijven wordt milder
van toon. Toch blijft de mislukking zijn paradepaard. Hij verklaart dit als volgt: “Mislukking doet
je in jezelf keren, succes vervreemdt ons. Slechts
in de grootsheid van een catastrofe openbaart
zich de persoon als mens.” P

Voeden wij op tot niets?
Hoe kijk jij terug op je eigen opvoeding? Heb je voldoende kansen gekregen? Wie ben je
dankbaar en waar is er toch iets misgegaan? Heb je toevallig iets van een missie meegekregen, al was het maar een vaag idee dat jouw leven toch ergens over zou moeten gaan?
Nadenken over je eigen levensloop is vandaag de dag verre van eenvoudig. Wie durft te
zeggen dat hij zichzelf goed kent en dat hij weet waar hij mee bezig is? De westerse filosofie vanaf Socrates tot en met Dewey, Arendt, Foucault en Nussbaum heeft zich diepgaand
bezig gehouden met de vraag wat een goede opvoeding is en hoe je de mens het best
kunt vormgeven. Het adagium was altijd: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Maar als
je tegenwoordig de jeugd niet meer kunt ‘hebben’, omdat ze in beslag genomen wordt
door de markt, de media en de technologie, betekent dat dan niet het einde van de
opvoeding?

KEUKENTAFELGESPREK

Dat zou je haast gaan denken als je af moet gaan op alle onheilstijdingen. Al in 1954
schreef Hanna Arendt een fameus opstel met de titel The crisis in education. Arendt stelt
dat opvoeders, vooral die in de VS, de meest elementaire condities voor groei en ontwikkeling uit het oog verloren zijn. Terwijl het kind nu juist veiligheid en privacy nodig heeft op
weg naar volwassenheid, wordt het voortdurend blootgesteld aan allerlei eisen vanuit het
publieke domein. Als de jeugd al een eigen toekomst heeft, zal ze volgens Arendt toch
eerst thuis moeten worden ingewijd in de vele geheimen van samenleving en cultuur. Daan
Roovers heeft onlangs in haar boek Mensen maken (2017) het belang van het keukentafelgesprek weer aan de orde gesteld. Jongeren moeten eerst getraind worden in het vermogen tot eigen vernieuwing. ‘Nataliteit’ noemde Arendt dat.

GOED VERHAAL

Veertig jaar na Arendt ging Neil Postman een stapje verder in zijn meeslepende boek: The
end of education (1995), vertaald als: Wij voeden op tot niets (1996). Elke opvoeding
bestaat volgens hem uit twee taken: een organisatorische en een morele. De organisatorische taak gaat over kennis en vaardigheden, de morele over persoonsvorming. Beide taken
samen veronderstellen volgens Postman een goed verhaal, een vertelling die voldoende
symbolische macht bezit om kinderen te inspireren hun rol voor de toekomst op zich te
nemen. Zonder zo’n verhaal kun je mensen niet vormen en heeft het leven geen zin. Onze
opvoeding mist echter zo’n verhaal, aldus Postman: wij voeden op tot niets! De Spaanse
filosoof Fernando Savater viel hem daarin bij. Ook voor hem is het gezin de plaats bij
uitstek waar dat morele verhaal verteld zou moeten worden. Waar in de tijd van de verzuiling de Franse schrijver André Gide nog uitriep: “Gezinnen, ik haat jullie!” is de hartenkreet
van Savater: “Gezinnen, waar zijn jullie?”

MOOIE KLUIF

Opvoeden is vandaag de dag geen sinecure, al helemaal
niet met de enorme impact van die sociale media tegenwoordig hebben. Laten we niet meezingen in het koor van
de cultuurpessimisten, maar Arendt, Postman en Savater
zetten ons wel aan het denken. Wat zou de pedagogische
opdracht voor moderne opvoeders kunnen zijn? Daar
hebben we bij de HTF een
mooie kluif aan.

Joep Dohmen

26|Phronèsis 5

Phronèsis 5 |27

VAN DE HTF

Vrouwen moeten
eerst worden bevrijd
van andere vrouwen

© KRYSTAL NG

Bo Kok
De trein rijdt. Ik wil mijn boek pakken als er drie vrouwen naast me komen zitten. In de
coupé is het rustig en de vrouwen raken in een verhit gesprek. De vrouw rechts van mij
heeft het over #Metoo terwijl ze met haar ogen rolt. ‘Heel goed dat deze vrouwen nu
erkenning krijgen maar kom op, hadden ze niet wat assertiever kunnen zijn?’ De vrouw
tegenover haar knikt en zegt: ‘Vrouwen moeten eens leren nee zeggen. Dat zou al
zoveel ellende schelen’. De derde vrouw hoort het even aan terwijl ze uit het raam
staart. ‘Zullen we het ergens anders over hebben?’, zegt ze uiteindelijk. ‘Ik ben zo moe
van dat hele #Metoo, van het hele feministengedoe. Dat hebben we toch allemaal al
gehad? Die jaren liggen nu wel achter ons.’
Op dat moment zit ik rechtop in mijn stoel. De
trein rijdt stug door terwijl er iemand aan de
noodrem had moeten trekken. Deze vrouw, die
als laatste aan het woord was, deze vrouw is het
probleem. Het probleem van de vooruitgang, van
de emancipatie van de vrouw en van het seksisme
waar onze maatschappij nog vol mee zit.

WE ZIJN MOE

Het feminisme loopt spaak. Het woord zelf heeft
een negatieve lading en wordt vaak geassocieerd
met mannenhaters of jonge vrouwen die niks
beters met hun leven kunnen doen. Je hoort het
gezucht, het gesteun en gekreun van vrouwen als
je over feminisme begint. De vrouw kan studeren,
carrière maken, huismoeder worden of juist niet.
Ze kan kiezen met wie ze wil trouwen, waar ze
naar toe wil op vakantie en met wie. Vrouwen
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hebben het in onze maatschappij helemaal niet
slecht, dus wat zeuren we nou?
We zijn moe. Moe van het woord feminisme, het
vechten voor de rechten van de vrouw en van
vrouwen zelf. Slaap lekker, want ik ben ook moe.
Moe van het feit dat meiden terug worden
gestuurd naar huis om bedekkende kleding aan
te trekken. Moe omdat jonge dames die tijdens
hun seksuele experimentele fase soms een
pikante foto maken gezien worden als de dader.
Ik ben ook moe. Maar in plaats van in slaap te
vallen wil ik blijven onderzoeken. Vrouwen
moeten eerst bevrijd worden van andere vrouwen
zodat we verder kunnen met een maatschappij
waarbij gelijkwaardigheid tussen de twee seksen
nog hoger in het vaandel staat dan nu het geval
is.

TERUG IN DE TIJD

Tijdens de Tweede Feministische Golf kwamen
veel vrouwen in opstand en streden voor betaald
werk en deelname aan het maatschappelijk leven.
Twee bekende bewegingen waren de MVM
(Man-Vrouw-Maatschappij) en de Dolle Mina’s.
Beide bewegingen streden voor afschaffing van
wettelijke discriminatie van vrouwen, legale
abortus, kinderopvang en vrouwenarbeid.
Er volgde een periode waarin mishandeling en
seksueel geweld tegen vrouwen werd ‘erkend’ en
er kwam fundamentele kritiek op de mannelijke
overheersing. Radicale groepen zoals Paarse
September gingen hier erg ver in. Zo weigerden
ze met mannen te praten en vonden ze feministen
die niet lesbisch werden geen echte feministen. Er
was behoefte aan afzondering van de man en er
ontstonden vrouwencafés, vrouwenhuizen,
vrouwenwoongroepen, feministische zangkoren
en zelfverdedigingcursussen.

ZERO SUM GAME

Ondanks dat de Tweede Feministische Golf onwijs
veel goede dingen heeft voortgebracht voor
vrouwen en voor meer gelijkheid heeft gezorgd
tussen man en vrouw, lijkt het alsof dit ten koste
van het andere geslacht moest gaan. Het lijkt een
‘Zero sum game’: Wat de ene partij wint, verliest
de ander.
Deze ‘Zero Sum-situatie’ moeten we vermijden
door geen mannen af te vallen om vrouwen op te
hemelen. Vrouwen hebben in onze samenleving
nog steeds een onderdrukte positie maar daar
dragen we zelf aan bij.

ECHTE VROUWEN BESTAAN NIET

Seksisme is het vellen van een waardeoordeel op
grond van iemands sekse. Zowel mannen als
vrouwen doen bewust en onbewust aan seksisme.
Tijdens het lezen van het boek Echte vrouwen
bestaan niet van Yasmine Schillebeeckx, kwam ik
er pas achter hoe vaak ik seksistische opmerkingen maak. Onze taal is doordrenkt van seksisme
en zodra we ons daar meer bewust van zijn,
kunnen we verandering teweeg brengen.
Schillebeeckx laat zien dat de hoge eisen en
idealen die worden gesteld aan mannelijkheid en
vrouwelijkheid voor vrijwel iedereen onhaalbaar
zijn. ‘Een echte man is een even grote mythe als
de echte vrouw. Het is een onbereikbaar, onrealistisch en vaak zelfs belachelijk ideaal dat we
mannen en vrouwen opleggen.’ We worden in de
media doodgegooid met het beeld van de echte
vrouw. Een echte vrouw heeft een onverwoestbaar
moederinstinct, gaat elke week naar de sportschool en verzorgd haar lichaam tot in de puntjes.
Ze is trouw aan haar partner, seksueel ervaren
maar ook bescheiden. Ze is zorgzaam, huiselijk,
creatief en kijkt graag naar drama of romantische
films. Schillebeeckx gaat zo nog even door en
opvallend is dat we geen vrouwelijkheid bezitten
maar vrouwelijkheid moeten bewijzen. Dit
stereotype denken draagt bij aan seksisme in onze
maatschappij.
Het zit ook diep verankerd in onze taal. ‘Een
vrouw met ballen’ is het duidelijkste voorbeeld
hiervan. Want waarom moeten we een vrouw die
lef heeft, zelfverzekerd is en assertief direct
associëren met iets mannelijks? Stoerheid en geen
blad voor de mond nemen hebben beide niks te
maken met de ballen van een man. Zonder dat we
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het zelf doorhebben verheffen we hier mannelijkheid boven vrouwelijkheid in simpelweg een
uitdrukking.
Voor mannen is vrouwelijkheid uitgegroeid tot
het ultieme verwijt. Een opmerking als: ‘Je bent
net een wijf’ lijkt erop te wijzen dat ook de man
zijn mannelijkheid moet bewijzen. Daar spelen
fabrikanten dan weer handig op in. De flessen
shampoo en showergel voor de man zijn groot,
donker en strak, ze hebben een stoer uiterlijk.
Terwijl de flessen voor vrouwen kleurig, chique,
zacht en roze zijn. Want stel je voor dat je als man
vrouwelijke scheermesjes of vrouwelijke shampoo
gebruikt en daarmee je mannelijkheid
ondermijnt.
Wat maakt het eigenlijk uit dat mannen hun eigen
shampoo willen en vrouwen ook? Schillebeeckx
vertelt dat hier geen enkel probleem zit. De
onderliggende gedachte is wel problematisch.
‘Het probleem is dat merken door het specifieke
gebruik van bepaalde kleuren, slogans en
verpakkingen bijdragen aan de strikte definitie
van mannelijkheid.’ Mannelijkheid moet vooral
niet geassocieerd worden met iets vrouwelijks.
Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden allebei
geassocieerd met een bepaald soort karaktereigenschappen. We zetten vrouwelijkheid daarmee
recht tegenover mannelijkheid zonder goed te
kunnen definiëren wat wat is.
Het is tijd voor een seksuele revolutie
Volgens velen heeft de seksuele revolutie, die
deels hoorde bij de Tweede Feministische golf,
bijgedragen aan de gelijke verhouding tussen
man en vrouw op het gebied van seks. De
anticonceptiepil zorgde ervoor dat seks los kwam
te staan van voortplanting en dat seks een
individuele beleving werd. Waar in de jaren ‘50
seks nog ‘gemeenschap’ heette en dit alleen
bestond in het huwelijk om er kinderen mee te
maken, begonnen er eind jaren ‘60 steeds meer
te experimenteren met meerdere partners of
hadden ze seks voor het plezier.
Als ik het met oudere mensen heb over seks en
dat er nog heel wat te verbeteren valt in onze
maatschappij op seksueel gebied lijkt het alsof ze
het niet goed begrijpen. ‘Kijk waar we vandaan
komen! Wat we hebben bereikt,’ hoor ik ze
denken. Ik wil op dat moment schreeuwen,
stampvoeten en laten zien: ‘Nog niet genoeg!
We zijn er nog niet, we zijn pas net begonnen.
Het is tijd voor een seksuele revolutie!’.
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Maar… een vrouw houdt toch niet van seks?
Seks is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Op billboards langs de weg staan half
naakte vrouwen je verleidelijk aan te kijken met
een flesje parfum in hun hand en in elke
Nederlandse film komen er flinke vrijpartijen voor.
We doen alsof vrouwen geëvolueerd zijn tot
seksuele wezens waarbij alles kan en mag. Maar is
dat zo?
John Gray is schrijver van het boek Mannen
komen van Mars en vrouwen van Venus. Zijn boek
is 25 jaar geleden een bestseller geworden en
nog steeds verkoopt het boek goed. In dit boek
schrijft Gray over de man die in niets lijkt op de
vrouw en dat we deze verschillen moeten
accepteren. Gray geeft in de documentaire
‘Sletvrees’ aan dat vrouwen niet elke dag seks
willen, terwijl een man geschapen is voor
dagelijkse seks. Wil een vrouw dit wel, dan moet
ze geloven aan het label seksverslaafd. Ook
neemt de sekslust van een werkende vrouw af en
vermindert het de erecties van een man.
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Waarom associëren we vrouwen die veel seks
hebben met een laag IQ of weinig zelfrespect?
Onderzoekers aan Cornell University ontwikkelden een onderzoek waarbij studenten de
persoonlijkheid van een fictief persoon beoordeelden. Uit het onderzoek bleek dat de mannelijke studenten hun geslachtsgenoot met veel
bedpartners als machtiger en succesvoller
beschouwden. De vrouwelijke studenten vonden
vrouwen met meer bedpartners onbewust minder
competent, minder emotioneel stabiel en minder
dominant dan de vrouw met een normaal aantal
bedpartners. Ergens in onze maatschappij zit nog
een gigantische veronderstelling dat seks en
vrouwen niet de ideale combinatie is. Waarom
mogen vrouwen niet net zoveel van seks houden
als de man? En een nog belangrijkere vraag:
Waarom laten vrouwen elkaar daarin niet vrij?

OM TE BEGINNEN…

Niks meer willen horen over feminisme of
vrouwenrechten, meisjes in korte rokjes sletten
noemen, dames die in een weekend goed los
gaan goedkoop noemen, mannelijkheid boven
vrouwelijkheid plaatsen door bepaalde taaluitingen, … Het zijn slechts weinig voorbeelden van
hoe wij vrouwen onze eigen geslachtsgenoten in
de weg zitten. Om te beginnen moeten vrouwen
worden bevrijd van andere vrouwen. P
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