
Leren fi losoferen 
Een 'kett ingbrief van de redactie van Krisis 

Tijdens de redactievergaderingen waarin we deze Krisis voorbereidden en het thema 
'onderwijs', en later de bijdragen, bespraken, kwamen bijna onvermijdelijk onze ei
gen ervaringen met filosofieonderwijs ter sprake. Wat was er goed aan, of slecht en 
had beter gekund? Wat was het belangrijkste datje hebt geleerd? En hoe is het om 
nu zelf les te geven? En wat zou de studie filosofie aan de universiteit eigenlijk in 
moeten houden? Een en ander kwam vooral ter sprake in de 'nazit' van de vergade
ringen - in de kroeg dus. Dat gebeurt natuurlijk wei vaker, maar in dit geval leek het 
zonde het daarbij te laten; ook met het oog op de lopende VSNU-onderwijsvisitatie 
van alle filosofieopleidingen, leek het een goed moment om je te beraden over in
houd en vormgeving van het filosofieonderwijs. We besloten er een soort ketting
briefaan te wijden: om de beurt stuurden we elkaar een korte e-mail over onze erva
ringen met filosofieonderwijs. Hieronder het resultaat. 

L e r e n l e z e n en s c h r i j v e n 

Zoals alle alumni van de Rijksuniversiteit Groningen krijg ik regelmatig het blaadje 
'Broerstraat 5' thuisgestuurd. Eigenlijk lees ik alleen de achterkant, waarop altijd 
twee alumni aan het woord komen over hun carrière, meestal twee personen die de
zelfde studie deden maar zeer verschillend terecht zijn gekomen - een econoom die 
keurig bij de Nederlandse Bank werkt naast een econoom die yogaleraar werd. Jaren, 
geleden stond er een interview in die serie met Dirk van Weelden, die in de jaren 
tachtig filosofie studeerde. Van Weelden, keek niet ai te positief terug op zijn studie, 
hij vond het achteraf niet veel meet dan een soort voortgezet-voortgezet-onderwijs. 
Hij had slechts nauwkeurig leren lezen, ook gecompliceerde en verraderlijk eenvou
dige teksten, in verschillende talen en hoe je daar vervolgens zelf een stukje over 
kunt schrijven, Kortom, hij had eigenlijk alleen maar leren lezen en schrijven. 

Ik vind het vreemd dat Van Weelden daar zo geringschattend over deed. Het lijkt 
me de beste en kortste omschrijving van wat een studie filosofie inhoudt en. in zou 
moeten houden: leren lezen en schrijven. Dat is tenslotte wat een filosoof doet. Heb 
ik nu tijdens mijn studie filosofie inderdaad, leren lezen en. schrijven? Nou, de na
druk lag wel erg op het lezen, op analyse en duiding en het vergelijken van teksten, 
enzovoort. Er werd wel enige aandacht besteed aan schrijven, er was zelfs een ver-
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plichte cursus 'algemene vaardigheden' waar je geleerd werd een stuk met een kop 
en een staart te schrijven, en iets daartussen in, maar in vergelijking met het lezen 
bleef het schrijven toch achter. 

Bovendien bleven de stukken die wc schreven erg schools. Toen Bas Heijne op 
verzoek van de redactie van De Revisor de afgelopen vijfentwintig jaargangen van 
dat literaire tijdschrift doornam, vergeleek hij dat met het afdalen in een grafkelder. 3 
Dat leek mij erg cru, maar hij had wel een punt toen. hij zich beklaagde over het =• 
'doctorandussenproza' van de vele literatuurwetenschappers en neerlandici. De tek- S 
sten die zij afleveren volgen steevast hetzelfde patroon: de auteur schrijft op wat hij 3 
van plan is te gaan doen, doet dat inderdaad en vertelt ten slotte nog eens kort wat 
hij ook al gedaan heeft. Tsja, leuk is anders. Doctorandussen filosofie hebben helaas 
dezelfde neiging tot kamergeleerdheid. Ais ze schrijven, is dat voor de eeuwigheid 
en niet voor een publiek dat hier en nu leeft. Tegen deze neiging is geloof ik maar 
een remedie: filosofen moeten al tijdens hun opleiding leren dat er lezers zijn. 

Nadat ik afstudeerde heb ik de eerste jaren, naast mijn werk als boekverkoper, 
vooral werk van filosofische 'randfiguren' gelezen, van Lichtenberg en Montaigne 
tot Kousbroek en Karel van. het Reve. Deze laatste is natuurlijk een conservatieve, om 
niet te zeggen reactionaire en cynische mopperkont. Toch zou iedere filosoof een 
keer per maand een paar bladzijden, van hem moeten lezen, bij wijze van koude 
maar verfrissende douche. Toen ik. onlangs de bundel luisteraarsl weer eens opsloeg 
viel mijn oog op de eerste column daaruit, over de vraag of de studenten van. tegen
woordig dommer zijn dan vroeger. Van het Reve toont zich hier van zijn meest wel
willende kant, volgens hem. valt het met die domheid wel mee, docenten denken. 
vaak dat studenten van tegenwoordig dommer zijn dan zijzelfwaren, als student 
omdat er nauwelijks nog een gemeenschappelijk referentiekader lijkt te zijn, Er zijn 
nauwelijks nog 'standaardboeken' die iedereen gelezen heeft of'standaarddingen' 
die docenten en studenten allemaal weten. Maar dit is, nog steeds volgens Van. het 
Reve, geen. ramp, het gaat er eigenlijk niet om waar het referentiekader uit bestaat, 
het gaat erom dat het er is... desnoods bestaat het uit Kuifje, Asterix en Obelbc en het 
koninklijk huis. Hoewel mij dat geen prettig referentiekader lijkt, onderschrijf ik 
Van het Reves pleidooi voor een gemeenschappelijk referentiekader. Tijdens mijn 
studie filosofie speelde de vraag of het hele tweedejaar voor alle studenten uit ver
plichte vakken moest bestaan, net zoals de propedeuse. Ik was daar erg voor, wat mij 
betreft is een studie beter naarmate er meer verplicht is; vrijblijvendheid is dodelijk. 
Het is niet zo moeilijk om alles van en over Nietzsche, Heidegger of Wittgenstein te 
weten, maar de universiteit moet geen Nietzschekenners, Heideggerologen of Witt-
gensteindeskundigen afleveren maar filosofen, dat wil zeggen mensen met grofweg 
hetzelfde referentiekader ais de meeste andere filosofen. 
(Pieter Hoexum) 
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i Gekanker op het onderwijs komt altijd van twee kanten: aan de ene kant zijn het de 
? kunstenaars die het hele onderwijs beschrijven als een vorm van afleren. Die kunste-
^ naars, vaak schrijvers, zijn allesbehalve origineel met die gedachte - ook al willen ze 
o juist uitdrukken dat het onderwijs al onze originaliteit doodt, en dat zij zelf als door 
.2 een wonder aan die aanslag op de creativiteit zijn ontkomen. Het is een aloude ro-
£ mantische gedachte, met name vertolkt door Rousseau, dat het onderwijs ons be

rooft van onze spontaneïteit en oorspronkelijkheid, dat elke vorm van beschaving 
onze natuurlijke directheid en onbevangenheid om zeep helpt. De tweede categorie 
kankeraars komt uit de hoek van het onderwijs zelf: het zijn de onderwijzers zelf die 
keer op keer beweren dat het huidige onderwijs nergens meer toe opleidt en 
kwalitatief niets meer voorstelt. Sommigen geven daarvan de eindeloze serie onder
wijsvernieuwingen de schuld, anderen schuiven alles graag af op de studenten of 
leerlingen zelf: die hebben het leren verleerd, natuurlijk ook. dankzij al die onder
wijskundige nieuwigheden. Zo had Bram de Swaan veel lachers op zijn. hand met 
zijn beschrijving van een hoorcollege veranderkunde in Almere, waar de studenten 
met elkaar sms-ten of gsm-den, met de discman op de krant lazen, maar in geen ge
val enige belangstelling toonden voor het college zelf 

Wat beide soorten kankeraars vergeten, is dat zij ondanks alles zelf toch ook in 
hoge mate het product zijn van datzelfde onderwijs. Als, zoals Pieter schrijft, Dirk 
van Weelden zijn filosofieopleiding laatdunkend aanduidt als een veredelde cursus 
lezen en schrijven, dan ligt het toch enigszins voor de hand dat hij precies daar zijn 
training zal hebben opgedaan voor wat hij nu is: een schrijver. Als Bram de Swaan de 
onopvoedbaarheid of onbereikbaarheid van hedendaagse studenten hekelt, dan 
moet hij daarbij wel. in rekening nemen dat hij als hoogleraar sociologie zelf de 
maatschappij leraren en onderwijssociologen heeft opgeleid, die verantwoordelijk 
zijn voor die allesvernietigende onderwijsvernieuwingsdrang die ons na mammoet 
en middenschool opzadelde met de basisvorming en de studeerbaarheid van het 
studiehuis, waar zijn gsm-ende studenten definitief moeten zijn misvormd. 

Ik vind De Swaans beschrijving van het hedendaagse hoorcollege onuitstaanbaar 
blasé. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij geen college meer kan geven. Het was 
leuker en interessanter geweest indien hij zijn ervaring had aangegrepen om eens iets 
te schrijven over hedendaagse lesmethoden. Anders dan De Swaan lijkt te suggereren, 
heb ik de indruk dat het klassieke hoorcollege weer helemaal terug is van weggeweest, 
getuige onder meer de aantallen studenten in het avondonderwijs. Aandachtig en 
langdurig luisteren is weer helemaal 'in' - en dat heeft niets te maken met een nieuw 
soort passiviteit of slaafsheid onder leerlingen of studenten. Toen ik zelf studeerde 
waren hoorcolleges zeldzaam, en ook al mocht ik dat toen niet vinden (want studen
ten, 'deden' toen gewoon hun eigen studie), ik vond het in stilte vaak toch wel jammer. 

Eén van de meest waardevolle en tegelijk ook wel absurde onderwijservaringen 
die ik me herinner was de eindeloze en. minutieuze close reading van de eerste zestien 
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stellingen van Spinoza's Ethica, Samen met zeven andere studenten was ik daar enige 
weken zoet mee, In het Latijn, Duits en Nederlands, met allerlei commentaren erbij. 
ïk geloof dat ik nooit eerder en nooit meer zoveel heb geleerd over zo weinig - en 
nog steeds herinner ik me bepaalde passages en de discussies die we erover voerden, 
maar ook allerlei randverschijnselen als de kater tijdens een bepaald college, die ene 
student die zijn paper maar niet afkreeg, de gesprekken in de kroeg na afloop. Close 
reading, het minimalistische en minutieuze ervan, en ook het ritueel dat het was, dat 
zou zo nu en dan. in het onderwijs in het algemeen op de agenda moeten staan. In o 
mijn filosofiestudie ontbrak het. Het gekke was dat wij die Spinozacolleges zooder 1 
docent volgden, Dat waren die ellendige jaren zeventig, toen de onderwijsdemocra-
tisering toesloeg en studenten maar 'deden wat ze wilden'. Wij ook, we 'snoven en 
blowden, we neukten en zopen', en we lazen Spinoza's eerste stellingen uit de Ethica 
zo'n dertig keer. 
(René Boomkens) 

F i l o s o f i s c h e s t a g e s 

Toen ik eens met een collega het programma van ons gezamenlijke college uiteen
zette, haakten meteen al een paar studenten af We wilden ze onderzoek laten ver
richten buiten de muren van bibliotheek en faculteit: instellingen in, mensen spre
ken, observaties doen; kortom de straat op - iets wat voor empirisch filosofen toch 
gewoongoed moet zijn, vonden wij. Maar dat bleek te veel gevraagd. Filosofie was 
voor hen een kwestie van lezen en schrijven, van bibliotheken en boeken, niet iets 
van het leven van alledag waarvoor je, godbetert, naar buiten moet. 

Niet lang daarna had ik als studiecoördinator een gesprek met een studente die 
maar niet opschoot met haar laatste studieonderdeel, de scriptie. Nu bleek dat deze 
keer eens niet vast te zitten op de gebruikelijke problemen bij het schrijven daarvan, 
maar op wat daarna zou komen: het einde van het beschermde studentenbestaan, de 
dreiging van de 'grotemensenwereld'. Ze bleek haar afstuderen voortdurend uit te 
stellen om die sprong nog maar even niet te hoeven maken. Dan besef je opeens dat 
er iets mis moet zijn gegaan in zo'n opleiding. Leren we studenten de wereld de rug 
toe te keren? Om angst te hebben voor het leven buiten de academische filosofie? 
Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat zou de dood in de pot betekenen - uiteindelijk 
ook voor die academische filosofie zelf 

Natuurlijk, leren lezen en schrijven, close reading, kennis nemen van de belang
rijkste stromingen uit de geschiedenis en systematiek van de filosofie, het aanleren 
van communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, dat moet allemaal in een 
filosofieopleiding. Maar niet ter meerdere eer en glorie van een academisch-fiiosofi-
sche binnenwereld die haar ramen en deuren stevig gesloten houdt. Dat zou een. 
slechte zaak zijn voor de filosofie zelf, maar meer nog voor ai die opgeleide filosofen, 
en dat zijn de meesten, die nooit in die binnenwereld aan de slag komen, en. dat ook 
helemaal niet ambiëren. Zij willen iets met hun filosofisch-intellectuele bagage in 
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contexten die hele andere logica's, andere mores, andere snelheden en andere doel
einden hebben. De opleiding zou hen. daarop beter moeten voorbereiden. 

Om misverstanden te voorkomen, dit impliceert geen modieus pleidooi om de 
oren maar te laten hangen naar de eisen van de arbeidsmarkt, voorzover dat über
haupt al mogelijk zou zijn gezien de diversiteit aan beroepen, waarin filosofen te
rechtkomen, Integendeel, filosofen, zijn specialisten in het generalisme, zei mijn 
leermeester ooit eens, Daar hoort een brede, vooral niet beroepsgeoriënteerde oplei
ding bij. Maar dat neemt niet weg dat de student wel ergens zou moeten leren die 
specifieke kwaliteiten in praktijk te brengen. Anders wordt het een specialiteit van 
de studeerkamer, armchair philosophy. Een filosofisch onderonsje. Dat kennen we al 
lang genoeg. Specialist, ook in het generalisme, ben je pas als je je begeeft in andere dan. 
de eigen filosofische context, met verschillende soorten kennis, verschillende vaardig
heden, verschillende specialismen., waarvan het filosofisch generalisme er één is. 

Niet dat daarmee alle problemen, zijn. opgelost, toch. vormt de stage een belang
rijk middel die kloof tussen filosofische binnen- en buitenwereld te dichten. In de 
filosofieopleiding in Groningen moeten sinds een aantal jaren studenten in hun 
vierdejaar kiezen uit een. stage of een leeronderzoek In de praktijk blijkt zich dat 
gemiddeld genomen half om. half te verdelen. De afgelopen jaren hebben bijna vijf
tig studenten zo'n stage gelopen. De stageplaatsen, zijn net zo variabel als de latere 
beroepspraktijken van filosofen: van Filosofie Magazine, ministeries, wetenschap
pelijke bureaus van politieke partijen, NGO's, wetenschapswinkels en -musea tot 
bedrijven als DSM, Philips en. Hitachi Soms vraag je je wel eens af of de stage wel 
voldoende academisch niveau heeft, laat staan enig filosofisch gehalte. Maar doet 
dat er eigenlijk toe als dat ook geldt voor veel. posities op de arbeidsmarkt waarin fi
losofen later terechtkomen? En is dat niet inherent aan dat specialisme in het gene
ralisme? In ieder geval zijn de stageverlenende instellingen onverdeeld enthousiast 
over de kwaliteit van de stagiaires. Ze kunnen zich snel inwerken in een complexe 
materie, kunnen hoofd- en bijzaken goed scheiden, het zijn heldere denkers met 
een goed overzicht - dat zijn de meest gehoorde complimenten. En het zelfvertrou
wen van studenten stijgt zienderogen: je kunt echt wat met filosofie. Heeft al dat le
zen en schrijven, zelfs die close reading van. Spinoza's Ethica (of van welke tekst dan 
ook), kennelijk toch iets opgeleverd. 
(Hans Harbers) 

C e n t r a l e I n t e r f a c u l t e i t n ieuwe s t i j l 

Het type filosofie dat zijn neerslag vindt in Filosofie Magazine, Trouw en boeken ais 
De wereld van Softe is zeer populair. Mede hierdoor heeft het niet-universitaire fiioso-
fieonderwijs een hoge vlucht genomen. Zolang deze ontwikkeling niet ten. koste 
gaat van het onderzoek en onderwijs van de professionele filosofie is er niets aan de 
hand, ja, valt ze toe te juichen. Maar wanneer professionele filosofen te veel intellec
tueel Jastfood produceren, zijn er redenen om zich zorgen, te maken. 

64 



TO 
m 
CL, 
m 

a 
7*Z 

& 

Professionele filosofen dienen zich in de eerste plaats te richten op de esoterische 
kring van collega's en pas in de tweede plaats op de exoterische kring van leken. Dit 
betekent dat filosofiestudenten zich. op de universiteit de kennis en vaardigheden 
moeten toe-eigenen om, eenmaal de bul op zak, volwaardig deel te kunnen nemen 
aan de esoterische kring. Wat betreft de vaardigheden gaat het vooral om het leren 
lezen en schrijven. Maar omdat van degenen die psychologie, Nederlands of rechten g 
studeren mag worden verwacht dat zij deze vaardigheden ook leren, kan het filoso- S 
fieonderwijs daarmee niet afdoende worden gekarakteriseerd, Belangrijker is de S 
vraag welke kennis een filosofiestudent zich moet toe-eigenen, Het antwoord hangt 3 
uiteraard af van het filosofiebegrip dat wordt gekoesterd. 

Ik vind filosoferen een veredelde vorm van parasiteren, Filosofen storten zich 
gretig op de intellectuele kruimels die anderen voor hen achterlaten. Het onbedacht 
gebruik van grote woorden (waarheid, schoonheid, rechtvaardigheid, enzovoort) 
door derden vormt voor hen eingefundenes 'Fressem Hun parasitisme berust op het ver
schil tussen denken en nadenken. Filosofen denken nog eens na over wat anderen 
zoal. bedacht hebben, maken expliciet wat bij hen impliciet is en. werpen daarop een 
kritische blik. Het Probleemgestuurd Onderwijs uit Maastricht leent zich uitste
kend om te leren parasiteren, omdat studenten van meet af aan leren door middel 
van conceptuele analyses de impliciete aannamen van anderen te expliciteren en te 
kritiseren. Studenten kunnen het parasitisme na hun studie echter alleen succesvol 
voortzetten indien zij voldoende basiskennis hebben over de verschillende filosofi
sche subdisciplines: ethiek, esthetica, logica, sociale filosofie, taalfilosofie, enzo
voort. 

Om een goed parasiet te worden moet een filosofiestudent niet stage lopen bij 
politieke partijen, musea of bedrijven. De student verhoogt hierdoor wellicht zijn 
waarde op de arbeidsmarkt, maar wordt geen beter filosoof Van iemand die zich 
specialiseert in de esthetica verwacht je dat hij wel eens een cultuurtempel bezoekt, 
maar niet dat hij stage loopt bij het Groninger Museum of de Stopera. En van een 
wijsgerig antropoloog verwacht je dat hij wei eens neukt, zuipt of snuift, maar niet 
dat hij stage loopt bij een bordeel of bierbrouwerij of met bolletjes in de maag de 
douane op Schiphol probeert te passeren. De enige stageplek die er wat mij betreft 
door kan, k een andere filosofische faculteit, Hoe wordt in Leuven, Parijs en Pitts
burgh geëxpliciteerd wat impliciet is? Op welke manier worden daar grote woorden 
onder het scalpel gelegd? 

Goed filosofieonderwijs is echter niet alleen een kwestie van didactiek (wat hoe 
te leren.?), maar ook. een kwestie van een juiste institutionele inbedding. Deze in
bedding kent twee facetten: de relatie tussen filosofie en. andere disciplines en de re
latie tussen onderwijs en onderzoek. Het filosofieonderwijs komt pas tot bloei, wan
neer het binnen de universiteit zo gepositioneerd is dat filosofen optimaal kunnen 
parasiteren. Wat dat betreft hebben studenten die aan. de Universiteit Maastricht bij 
de Faculteit der Cultuurwetenschappen filosofie krijgen het goed, omdat ze vanaf 
het begin met Ockhams scheermes of Nietzsches hamer de vruchten van drie disci-
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plines te lijf gaan: letteren en kunst, de sociologie van wetenschap en techniek en ge
schiedenis. Het euvel, is dat degenen die in Maastricht filosofie doceren hun parasi
taire vleugels alleen binnen één faculteit kunnen uitslaan. Filosofie zou ook een 

? plaats moeten krijgen binnen andere faculteiten. Ik ben daarom een warm voor-
^ stander van een Centrale interfaculteit nieuwe stijl Het kan niet zo zijn dat econo-
o men, juristen en medicijnmannen na hun studie naar een Grieks eiland moeten 
.*2 vliegen om vertrouwd te raken met Rorty of Derrida. Is het niet beter wanneer zij 
i reeds tijdens hun studie de filosofie door professionals geserveerd krijgen? 

De relatie tussen onderzoek en onderwijs baart me zorgen. Mijns inziens is het 
fiiosofieonderwijs beter naarmate docenten meer vrijheid genieten om het onder
zoek dat ze doen aan studenten voor te schotelen. Docenten kunnen studenten het 
beste enthousiasmeren wanneer ze de gelegenheid krijgen om door te brieven wat 
er aan het filosofische front gebeurt. Net als in andere faculteiten is de ruimte die 
docenten in Maastricht daarvoor krijgen te gering. Mede hierdoor lijkt de universi
teit steeds meer op een hbo. Volgens mij moeten professionele filosofen zich tegen 
deze ontwikkeling verzetten en. zich sterk, maken voor hun academische vrijheid. De 
paradox is dat zij meer kunnen betekenen voor de exoterische kring van leken, naar
mate hun esoterische kring autonomer is. 
(René Gabriels) 

V e r a n d e r k u n d e 

René Boomkens wijst erop dat Bram de Swaan het onderwijssysteem dat hij deze zo
mer bekritiseerde zelfheeft helpen ontwerpen. De Swaan beklaagde zich over on
geïnteresseerde studenten, veranderi.ngskun.de. Maar ik begeleidde onlangs als aio 
voor het eerst, gedurende een trimester, een grote werkgroep -metafysica; geen mo
dieuze stof, vooral Aristoteles en Kant. Omdat ik onervaren ben, hadden onwelwil
lende studenten me gemakkelijk onderuit kunnen halen. Ze waren echter geïnte
resseerd, geduldig en. slim; bovendien, schreven ze uitstekende tentamens. Ais ik het 
zo kan inschatten, waren ze beter getraind in het schrijven dan veel studenten van 
tien jaar geleden, en wat minder pretentieus. Misschien had De Swaan. zijn studen
ten beter moeten inschatten; de gemiddelde verandermanager in spe zal wel meer 
geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan veranderingsprocessen dan in het bestude
ren ervan - en. geef haar eens ongelijk Ik twijfelde bij mijn studiekeuze tussen be
sliskunde en filosofie, maar als de veranderkunde al bestaan had.... 

'Es gibt keine Tatsachenf', smeet de docent metafysica de klas in, ergens tijdens 
mijn propedeuse. Over dat soort inzichten voerden we de ene feitenvrije discussie na 
de andere. Een paar maanden later sliep ik voor het eerst bij een medestudent op wie 
ik erg verliefd was; toen ik midden in de nacht wakker werd, zat hij rechtop aan zijn 
bureau, nog half stoned van de joint die we voor het slapengaan hadden gerookt. Hij 
las Die Frqge noch dan Ding en zag opeens helemaal hoe het in eikaar zat - en wilde het 
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op dat onzalige uur ook nog uitleggen! Filosofie, een studie die je leert om kritisch g-
na te denken, zit zelf vol met mythische elementen, alleen al door de hoeveelheid ~ 
contextloze abstracties die je te verwerken krijgt en die saik voor stuk van hun to- ? 
verspreukenstatus moeten worden, ontdaan. Gedeeltelijk is dat een onvermijdelijk S* 
aspect van filosofie studeren, voor de rest is het aan filosofiedocenten om filosofische r-
vragen van een context te voorzien en te verhelderen. In die zin kan filosofie stude- g 
ren nog steeds de beste methode zijn om. te onttoveren, en nog leuk ook. 2 

Het onderwijs in de geschiedenis van de filosofie moet bijdragen aan die ontto- o 
vering, en. niet eindeloze abstracte discussies stimuleren. Plato tot en met Derrida 3 
worden in het geschiedenisonderwijs meestal in het teken van zuivere metafysische 
vragen gelezen: ze gaan over waarheid, werkelijkheid, subjectiviteit, het andere. Vol
gens mij speelt op de achtergrond stiekem nog steeds de theologie, het Godsbewijs. 
Veel te weinig gaat het over de plaats van. filosofische theorieën in historische con
texten, over 'filosofiepolitiek', over de samenhang tussen logica, metafysica en 
ethiek, over de weerspiegeling van machtsverhoudingen in begrippen. 

Close reading is nuttig, maar ik ben. er niet voor dat studenten bijna uitsluitend 
originele teksten lezen ~~ dat is een erfenis van de bijbelstudie. Studenten moeten de 
kans krijgen niet alleen met de tekst zelf in. discussie te gaan, maar ook met wat er in. 
het heden over geschreven wordt - en vooral: zelfleren bepalen wat er voor hen en in 
onze tijd relevant aan is vanuit meer systematische vraagstellingen. Waarom worden 
ze niet gestimuleerd om wat vaker recente artikelen uit filosofische tijdschriften te 
lezen, er zelfs tentamens over te maken? En ook graag meer interesse voor andere 
disciplines; niet zozeer voor de ftmdamenten, maar voor belangrijke hedendaagse 
informatie, vragen, methoden; dus Marx lezen, maar ook Sassen voor studenten die 
in het grensvlak met economie geïnteresseerd zijn; Nietzsche maar ook Enwezor 
voor esthetici; Rawls maar ook Appiah voor politiek-fiiosofen. Filosofie kan niet als 
fundament van wetenschappelijke disciplines functioneren, maar filosofen kunnen 
nuttig werk verrichten op het grensvlak tussen wetenschappelijke disciplines, en in 
het onderhoud van samenhangen tussen begrippen in diverse maatschappelijke vel
den; dan moeten ze er echter wel wat van weten. Filosofie kan dienen, als tussen.di.s-
cipline die over souplesse en werkelijkheidszin van begripsvorming gaat; een beetje 
tegengas tegen de differentiatie in de wetenschappen. 

Hans laat de 'stoffige wereld van de academie' voor wat die is, en stuurt de stu
denten op pad, op stage. Ik ben er daarnaast voor dat de academie die andere wereld 
binnenhaalt - dat heeft ze middels contractonderzoek, denktankwerk et cetera voor 
de wetenschappers ook allang gedaan, maar nog niet voor de studenten. Er kan. meer 
worden samengewerkt met mensen uit andere academische disciplines - ook voor 
studenten zou dat volgens mij geweldig zijn. - en met journalisten, beleidsmakers, 
enzovoort. Vragen rond rechtvaardigheid en macht in oorlogssituaties, in democra
tiseringsprocessen, in asielbeleid, globalisering en de invloed, daarvan op vrijheid en 
gelijkheid, de analyse van macht in politiek en economie, medische ethiek, de inter-
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pretatie van. fundamentalisme; er zijn legio vragen waar zowel professionele acade
mische filosofen, als filosofen die buiten de universiteit gaan werken, doorlopend 
mee te maken krijgen - alleen studenten, te weinig. 
(Yolande Jansen.) 

T h i n k b i g f s t a r t s m a l l 

Boven de deur van elke collegezaal waar filosofieonderwijs gegeven wordt, zou het 
adagium gebeiteld moeten worden dat een. hoogleraar onderwijskunde aan de Uni
versiteit Twente aan al zijn promovendi meegeeft: think big, start small Een goede filo
sofieopleiding leert studenten om grote gedachten te hebben, maar vooral klein te 
beginnen. 

Dat betekent allereerst dat studenten niet geleerd moet worden de grote gedach
ten te schuwen. - of deze nou wel of niet stammen van de theologie, zoals Yolande 
meent. Wie filosoof wil worden, zal op zijn minst een stevige rondgang door de ge
schiedenis van de wijsbegeerte moeten maken, inclusief alle vragen van theologisch 
formaat, voor hij of zij zich op de waan van de dag stort. Al was het maar om het door 
René Gabriels gehekelde onbedachte gebruik van grote woorden te vermijden: dan 
moetje die woorden immers op zijn minst kennen. En als de kernvaardigheden van 
een filosoof inderdaad bestaan in goed kunnen lezen en schrijven, kan de erfenis van 
de exegese nauwelijks worden overgewaardeerd. Bovendien: ook empirische filoso
fie verhoudt zich tot vragen naar het goede, het ware en het schone. Het empirisch 
contextualiseren van de antwoorden, erop maakt deze vragen zelf nog niet achter
haald. Om progressieve filosofen op te leiden kun je niet conservatief genoeg begin
nen. 

Maar de traditie mag niet simpelweg worden aangeboden ais een verzameling 
grote gedachten van gestorven genieën. Juist om. te voorkomen dat filosofie wordt 
gezien als het zoeken naar eeuwige antwoorden op eeuwige vragen, moet een filoso
fieopleiding klein beginnen. Bij de alledaagse situaties en problemen die relevant 
waren in de tijd waarin de gedachten werden geformuleerd en voor degenen die ze 
formuleerden. Filosofiegeschiedenis is ideeëngeschiedenis, maar die moet geplaatst 
worden tegen de achtergrond van de sociale -en materiële geschiedenis. Door bij
voorbeeld te laten zien dat de bewustzijnsfilosofie niet tot ontwikkeling had kun
nen komen zonder de uitvinding van de camera obscura, die model ging staan voor 
een op zichzelf bestaand subject dat zich verhoudt tot objecten in de 'buitenwereld'. 
En dat de filosofie van Kant alles te maken heeft met de wetenschapsrevolutie. En 
het ontstaan van de techniekfilosofie met de lopende band en de atoombom. 

Maar 'klein beginnen' betekent vooral: beginnen met iets. Dat wil zeggen: niet 
blijven hangen bij vragen aan de traditie, maar zelf nieuwe vragen, stellen. De werke
lijkheid op haar filosofische momenten betrappen, zoals empirisch, filosofen dat 
graag noemen. Om dat te kunnen, moeten studenten de ervaring opdoen dat filoso
fie niet alleen om zichzelfs wille interessant is, maar ook iets kan bijdragen aan de 
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wereld die ze bestudeert. Een stage kan daarbij heipen, zoals Hans laat zien, maar 
nog belangrijker is het om binnen de opleiding en niet daarbuiten verbindingen te 
zoeken met concrete vragen hier en nu. De 'wijsgerig ingenieurs' die de opleiding 
Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit 
Twente gevolgd hebben, maken die verbinding heel expliciet. Een afstudeeronder
zoek op het gebied van democratietheorie zoekt aansluiting bij het technologiebe
leid en de mogelijkheden tot sturing van technologische ontwikkelingen. Een scrip
tie over Virilio relateert diens _werk aan de architectuur van Schiphol En 1 
techniekfilosofische benaderingen van. de bemiddelende rol van technologie in het 3 
handelen en de ervaringen van mensen worden meegenomen in technologische 
ontwerpprojecten. 

Wie wel eens in een wildpark in Afrika heeft rondgewandeld, kent ongetwijfeld 
de kleine vogeltjes die op de rug van neushoorns zitten en vrolijk maar genadeloos 
hard in de huid van deze beesten zitten te pikken. Deze tickbirds - geen idee hoe ze in 
het Nederlands heten - peuteren teken uit de huid van dieren, die dat gewillig dul
den omdat ze nog slechter af zouden zijn als er niet voortdurend op hen ingehakt 
zou worden. De tickhird mag voor mij de mascotte van het filosofieonderwijs worden. 
De werkelijkheid dicht op de huid kruipend, er bezeten uit peuterend wat niet 
deugt en zo die werkelijkheid vitaler maken. Studenten moeten niet alleen leren op 
de schouders van reuzen te staan, maar er vooral ook hinderlijk in te wroeten en te 
prikken. 
(Peter-Paul Verbeek] 

Out o f p lace 

Ooit heb ik de eer gehad een outplacementtraject te volgen bij de Universiteit van 
Amsterdam, die op deze manier afwilde komen van haar wachtgeldverplichtingen 
aan gepromoveerde aio's. Het eerste wat ons, gepromoveerden of bijna gepromo
veerden uit allerlei disciplines werd voorgehouden, was dat 'we zo snel mogelijk 
moesten vergeten wat we in onze universitaire opleiding geleerd hadden', want dat 
zou alleen maar een obstakel zijn bij het vinden van een baan buiten de universiteit. 
Voor mij als filosoof gold dat in het kwadraat, zo werd mij ai snel duidelijk Wist het 
outplacementbureau al niet goed raad met het amorfe gezelschap van hoogopgelei
de academici waar in. hun ogen niemand op zat te wachten, met mij, de enige 
filosoof, wisten ze-duideiijk in het geheel geen raad. Dit ondanks mijn ethiek- en so-
ciaie-fiiosofieachtergrond, en ondanks mijn toch zeer maatschappelijke en beleids
relevante studieobjecten ais voorkeursbehandeling en wetgeving gelijke behande
ling. 

Op een dag kwam een van hen, zichtbaar trots, mij vertellen dat ze ook voor mij . 
een werkplek hadden weten te vinden: voorlichter bij de brandweer in Ede, waar op 
dat moment een pyromaan actief was. Ik ben vergeten te vragen waarom ze speciaal 
aan een filosoof dachten: was het vanwege de voorlichting, de brandweer, of de py-
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romaan? Aan het einde van dat jaar heb ik - niet via het outplacementbureau - als
nog 'gewoon' een baan gevonden aan de universiteit, zij het bij de politicologen, en 

Y bestuurskundigen. Ondanks, of dankzij, de rol die sommige collega's mij meteen. 
? toebedachten als 'denktank' (een filosoof!!), heb ik mij daar nuttig weten te maken. -; 

^ Ik zou aan deze ervaring niet meteen de conclusie willen verbinden dat de 'bui-
o tenwereld', met stages die daar te doen zijn, voor filosofen een te vermijden werkter-
.*2 rein is. Van. een drietal, mogelijke stageplaatsen op het terrein van de sociale filosofie 
5 en ethiek waaruit ik tijdens mijn studie kon kiezen, herinner ik me alleen nog de 

stage in een ziekenhuis, en die leek me best interessant. (Deze bestond uit het analy
seren en becommentariëren van ethische besluitvormingsprocedures.) Maar ook al 
lijkt me dit nu nog een verdedigbare stageplaats voor studenten ethiek en sociale fi
losofie, ik ben er toch niet voor om kostbare studietijd te spenderen aan activiteiten 
in een dergelijke 'buitenfilosofische' sfeer, hoe relevant ook Net zoals kinderen in 
de basisschoolleeftijd computers zo lang mogelijk moeten vermijden, omdat deze 
zich later toch wel aandienen en men. er dan nog lang genoeg mee kan zitten, moe
ten ook filosofen zich zo lang mogelijk bezighouden met filosofie als puur academi
sche oftewel 'esoterische' activiteit. Daarbij moeten ze vooral 'de klassieken' bestu
deren (dus veel Rawls en weinig Appiah, om in Yolandes termen te blijven). Ik zou 
willen dat filosofen zich in de eerste plaats bekwamen in het grondig (close) lezen en. 
analyseren van klasssiek filosofische teksten en stromingen. Want waar hedendaagse 
filosofen die op een bepaald moment en vogue zijn zich ook na de studie met groot 
gemak laten lezen, geldt dat voor klassieke teksten veel minder. Die kunnen het bes
te onder deskundige begeleiding worden gelezen, zo weet ik uit eigen ervaring (te
rugkijkend lag in mijn studie het accent verkeerd, en ik ondervind daar nog steeds 
de gevolgen van). De 'gevaren' van pure exegese en wereldvreemdheid kunnen wor
den vermeden door studenten essays te laten schrijven waarin gereflecteerd wordt 
op actuele vragen en discussies. 

Daarmee kom ik op de volgende twee 'functies' van de filosofie die mij nog 
steeds het meeste aanspreken: het denken in 'posities', en daarmee het 'onder begrip 
brengen' van redeneringen, concepten en ideeën, door deze te verbinden met filoso
fische begrippen, ideeën en benaderingen (denk bijvoorbeeld aan het onderscheid 
tussen teleologie en deontologie), en het expliciteren en becommentariëren van 
impliciete aannamen in het licht hiervan, oftewel debunking. 
(Odile Verhaar) 

B o e k e n en a r g u m e n t e n 

Progressieve scholen leiden reactionaire lieden op. Ik zal dit uitleggen. De school die 
mij moest voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs was van. het vooruitstre
vende soort. Middenschoolexperiment, derde brugklas, extra vakken als 'activitei
ten' (waaronder het immens populaire 'lekker anders - vegetarisch koken' en het 
voor jongens verplichte handwerken). En natuurlijk een systeem van minnetjes, 
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B'tjes (van basis) en plusjes in plaats van. het kapitalistische, want op onderscheid en 
concurrentie gebaseerde cijfers geven van i tot en met 10. De cultuur van mijn. o zo 
progressieve schooi zou ik willen karakteriseren met de woorden: stencils en discus
sies. Met stencils doel. ik op de werkwijze om het lesmateriaal losbladig en geordend 
rond. actuele thema's aan te bieden, Losse velletjes in plaats van boeken betekent: 
geen inhoudsopgave, geen register, geen verbindende teksten, kortom: geen samen- 3 

hang. Tel daarbij op de nonchalance van de doorsnee middelbare scholier zodra het 
op ordenen aankomt en het beeld wordt compleet. Bij terugbladeren kon het wei-
eens gebeuren dat er bij de één een gapend gat tussen. Middeleeuwen en Grieken 
was ontstaan en dat bij een ander de Romeinen door de Grieken werden gevolgd. Ik 
moet dit beeld corrigeren, Onze school kende geen Grieken of Romeinen, want zij 
waren niet actueel Wij hadden,het in onze les economie over de teloorgang van de 
scheepswerf Wilton-Feijenoord en bij geschiedenis over de wapenwedloop. Beter 
gezegd: wij discussieerden daarover. Zoals we in de lessen Nederlands, Engels, Frans 
en Duits ook discussieerden. De onderwerpen droegen wij zelf aan en waren be
perkt: kernenergie, neutronenbom, doodstraf en milieuvervuiling. De suggesties 
voor oplossingen kwamen ook van ons. Ik kan mij er maar één herinneren, maar die 
gebruikten we dan ook in alle varianten en talen om er triomfantelijk de anderen de 
mond mee te snoeren: 'er moet een mentaliteitsverandering komen'. 

Ik heb destijds verlangd naar boeken en argumenten. Ik gun ze ook elke middel
bare scholier die zich aanmeldt als student wijsbegeerte. Aangezien het vak filosofie 
allereerst bestaat uit haar eigen geschiedenis moeten er zo veel mogelijk historische 
teksten worden gelezen en moet exegese tot een vertrouwde methode worden ge
maakt, Aan de universiteit kan men inderdaad niet conservatief genoeg zijn waar 
het gaat om de overdracht van kennis van de traditie. Wie weinig Heidegger te lezen 
krijgt, zal hem slecht kunnen kritiseren. Grote namen, en grote thema's, graag, en 
lezen in een leunstoel is toegestaan zolang dit maar niet verhindert dat de student 
de theorieën waarover hij leest kan reproduceren. Een eerste eis die men immers aan 
een afgestudeerd filosoof zou mogen stellen is dat hij vertrouwd is met de histori
sche en systematische samenhangen van. de begrippen, en theorieën die in zijn vak 
een rol spelen. Het spreekt vanzelf dat zo'n overdracht van traditie gaandeweg het 
curriculum ingebed zou moeten worden in actuele vraagstellingen. Die actualiteit 
kan zich op een intertekstueel niveau voordoen in. de zin van de kritiek,- commen
taar, heropleving, verwerking. Omdat de wijsbegeerte echter van oudsher werkt met 
zulke grote en grensoverschrijdende concepten als waarheid, rechtvaardigheid en 
schoonheid zou de studie filosofie tevens inzichtelijk moeten maken hoe haar con
ceptualiseringen en argumentatiewijzen figureren in huidige debatten - ook als die 
discussies bijvoorbeeld in het politieke, sociale of economische domein worden ge
voerd. 

Het is op dit punt dat ik mij van harte aansluit bij het bovenstaande pleidooi, van 
René Gabriels voor zowel een nauw samengaan van onderzoek en onderwijs als voor 
de institutionele verankering van het vak filosofie te midden van andere disciplines. 
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Het onderzoek van de docent, waarover hij het meest enthousiast zal vertellen, biedt 
idealiter de beste inkijkjes in de wijze waarop antwoorden op actuele vragen worden 
gezocht. En de nabijheid van andere disciplines maakt het mogelijk te demonstre
ren hoe filosofische kritiek verhelderend kan zijn op andere terreinen zonder de stu
dent tot stagiair te hoeven maken. Werken in een suikerbietenfabriek zal niet per 

o definitie leiden tot filosofische inzichten, want wie kan de student daar onderwijzen 
over begripsgeschiedenis, impliciete aannamen, verkeerde voorstellingen, schui
vende betekenissen, dubieuze argumentaties? Naast bekendheid met de systema
tiek en geschiedenis van het vak wijsbegeerte zal de afgestudeerd filosoof toch. ook 
de weg moeten weten, in zulke conceptuele en argu.mentati.eve kwesties. Het leren 
van deze vaardigheid kan niet worden overgelaten aan de creativiteit van de studen
ten buiten de universitaire deuren, maar zal door de docent filosofie zelf ter hand 
moeten worden genomen. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat het mogelijk is 
om in verregaande mate argumentaties te leren doorzien, ze te expliciteren, te her
kennen als van een bepaalde snit en kritisch te beoordelen. Argumenten zijn een 
beetje te vergelijken met de naamvaisrijtjes uit de lessen Duits: je kunt ze leren en 
leren gebruiken. En zoals ik ooit een leraar Duits eens hoorde zeggen: 'leer ze eerst 
maar eens uit het hoofd, dan leg ik het morgen wei uit' - geen leraar van mijn oude 
school natuurlijk 
(Frank Rebel) 
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