Ter inleiding bij dit nummer
A'msterdam/Gronmgen/E.nschede/Maa.stricht ? juli 2003
Lectori salutem,
Sigmund Freud beschouwde een niet-geanalyseerde droom als een ongelezen brief:
je opent toch alleen, al. uit nieuwsgierigheid de brieven die je krijgt? Waarom ga je
dan zo achteloos om. met je dromen? N u willen we niet op de stoel van de
psychoanalyticus gaan zitten en de dromen van filosofen analyseren, maar juist de
aandacht vestigen op hun brieven. Welke fantasmagorieën leer je kennen wanneer je
hun brieven leest? Biedt de correspondentie van filosofen een nieuw perspectief op
hun werk?
Brieven van filosofen zijn. niet alleen een mooie manier om als het ware persoonlijk kennis te maken of een belangrijke bron voor hun biografie en de context of discover}*,
maar kunnen ook van. belang zijn voor de reconstructie van hun denkbeelden.
Filosofen leggen in. brieven dikwijls preciezer en. onomwonden, schaamteiozer bijna,
uit wat zij (in hun boeken) bedoelden. Zo leidde de publicatie van de correspondentie
issen Ludwig Wittgenstein en de architect en essayist Paul Engclmann in. 1967 tot
herinterpretatie van de Tractatus. Werd dit steilingenboek aanvankelijk vooral
*n als een kennistheoretische verhandeling, door deze briefwisseling werd het
gezien als een ethisch boek. De publicatie van de briefwisseling tussen
stein en de essayist en. uitgever Ludwig von. Ficker bevestigde deze lezing van
15. Zo laat Wittgenstein aan. hem weten:
*k heeft een ethische betekenis. Ooit wilde ik in het voorwoord een zin
'ie er nu niet in staat; die wil ik hier opschrijven, omdat hij misschien een
. u kan zijn. Ik wilde namelijk schrijven dat mijn studie uit twee delen
.*at: uit datgene wat er feitelijk in staat en uit alles wat ik niet geschreven heb. En
dat tweede deel is nu juist het belangrijkste. Het ethische namelijk wordt ais het ware
door mijn boek van binnenuit begrensd; en ik ben ervan overtuigd dat het strikt
genomen alléén op die manier kan worden begrensd/
Van oudsher vormde de brief een belangrijk medium om te filosoferen. Een groot deel
van bijvoorbeeld het werk van Leibniz of Erasmus bestaat uit brieven. Leibniz schreef
gedurende zijn leven ongeveer vijftienduizend brieven aan om en. nabij duizend verschillende personen. Tegen dat aantal steken de zesendertighonderd brieven van
Erasmus maar schamel, af, maar ze waren uitgebreider en zo geschreven dat ze gepubliceerd, of minstens "doorgegeven konden worden. De complete correspondentie
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van Erasmus zal de komende jaren in het Nederlands vertaald worden; er staan tweeëntwintig delen, gepland ... Overigens blijken die brieven, ook zonder vertaald te zijn,
nog een en ander los te maken. Toen. Barber van de Pol werd gevraagd een boek over
Erasmus te schrijven, deed ze dat in de vorm van brieven aan hem., onder de titel Lieve
Erasmus; daarnaast verscheen er recentelijk een. bundel met brieven van onder andere
Frits Bolkestein, Jan Marijnissen en Heleen Pott aan dezelfde Erasmus.
Hoewel de briefcultuur uit de tijd van Erasmus en Leibniz of uit de achttiende en
negentiende eeuw langzamerhand is verdwenen, zijn er in de twintigste eeuw nog tal
van. belangwekkende filosofische brieven verschenen. Naast de reeds aangehaalde
brieven van Wittgenstein, kan onder andere de open brief Über den Humanismus [1946}
van Martin Heidegger aan Jean Beaufret genoemd worden. De filosoof uit
Todtnauberg beantwoordt daarin de door zijn Franse collega gestelde vraag: hoe kan.
men het begrip humanisme van een nieuwe betekenis voorzien? Kort gezegd luidt het
antwoord: door het humanisme te bevrijden van een manier van denken waarin de
mens centraal staat. Hiermee keert Heidegger zich tegen. Jean-Paul Sartre, die in het
enkele maanden daarvoor verschenen L'existentialisme est un humanisme (1946) juist een
van god verlaten mens centraal, stelt. Nog voordat het poststructuralisme met zijn kritiek op het subjectcentrisme van het existentialisme in de mode kwam, probeerde
Heidegger cle net tot een cultfiguur van het existentialisme verheven Sartre een kopje
kleiner te maken. Nog niet zo lang geleden heeft de Siotcrdijk-affaire laten, zien dat
Heideggers brief over het humanisme nog steeds gelezen wordt. Het geruchtmakende essay van Peter Sloterdijk is immers een eigenzinnige lezing van deze brief Toen
een journalist van. Die Zeit suggereerde dat Sioterdijks essay fascistoïde was, wees deze
met een beschuldigende vinger naar Habermas: volgens Sloterdijk heeft Habermas
diverse journalisten ertoe aangezet hem aan. het kruis te nagelen. Sloterdijk reageerde
met een open brief waarin hij furieus afrekent met de Kristische Theorie van. Jürgen
Habermas.
De moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de klassieke via
de post verstuurde brief weliswaar een stuk teruggedrongen, maar ook ruimte geboden voor een nieuwe vorm van correspondentie: e-mail. De opkomst van de e-mail is
een belangrijke voorwaarde voor de internationalisering van het wijsgerige vertoog.
Terwijl de klassieke correspondentie het mogelijk maakt dat vakgenoten over grote
afstanden met elkaar kunnen corresponderen, zorgt de e-mail ervoor dat ze ook nog
eens snel en goedkoop overbrugd kunnen worden.
Cultuurpessimisten zien in e-oorrespondenct de teloorgang van de klassieke correspondentie. Bovendien wijzen, ze erop dat e-mails qua inhoud oppervlakkig zijn. en qua
stijl slordig taalgebruik (onaffe zinnen, etc.) bevorderen. Maar is dat niet te pessimistisch? E-mails zijn qua stijl inderdaad vaak slordig, maar daar staat tegenover dat
ze een sneller en vooral open verkeer tussen .filosofen mogelijk maken. Sterker nog,
dankzij de e-mail zijn er lokale en transnationale discussiefora ontstaan.. Denk maar
aan al de chatboxes en websites voor filosofische discussie (onder andere:
http://groups.msn.com/Filosofiecommunity; www.ou.nl/open/filosooQ. Bovendien

sluit de e-mail niet bij voorbaat uit dat men een brief verstuurt die qua inhoud en stijl
lijkt op een brief van Leibniz of Kant. Op het internet biedt zich zelfs een filosoof uit
fO
Zwitserland aan die tegen betaling dergelijke wijsgerige brieven schrijft (www.philoEL
comxh/phiiosophischer™"briefwechseLhtml). En ook in de filosofische corresponre
dentie van weleer ging het vaak over koetjes en kalfjes. De briefwisseling tussen
.51
Theodor W. Adorno en Waker Benjamin bevat veel filosofische hoogstandjes, maar
m
evenveel gekeuvel over ditjes en datjes. En Wittgenstein vraagt zich in een brief aan de
genoemde Von Picket, geschreven op 5 december, af of *er een Zwarte Piet (bestaat) die
stoute uitgevers komt halen'.
Zoals de opkomst van de telefoon hooguit tot verandering en niet tot het einde
van de briefwisseling heeft geleid, zal ook de e-mail niet haar dood betekenen. De
klassieke brief zal het wei in kwantitatief opzicht afleggen tegen de e-mail, maar niet
verdwijnen. Ze biedt juist een vruchtbare onthaasting van het snelle e-mail verkeer. In
de filosofie is de klassieke brief nog altijd een belangrijk medium. Zo presenteerde
Jacques Derrida in het eerste deel van La carte postale, de Soaate a Freud et au-dela (1980) een
reeks briefkaarten, en wel letters never meaning to send'. Het tweede deel bestaat uit
teksten over Freud die de wereld van afzenders, boodschappen, postbodes en geadresseerden beroeren. In Nederland is de brief waarmee schrijver Dirk van Weelden de
filosofie vaarwel zei een collectorsitem en hebben Lolle Nauta, Dick Peis, Gerard de
Vries en Rein de Wilde de brief ais middel gebruikt om hun filosofische vetes uit te
vechten. En op 15 februari 1998 pleegde de Nederlandse filosoof Harry Kunneman via
een open brief een curieuze intellectuele vadermoord.
Kortom, reden genoeg voor een themanummer over filosofische correspondentie.
Aan verschillende auteurs vroegen we een essay over een filosofische correspondentie
te schrijven óf zelf een briefte schrijven. Het nummer opent met een vertaling van enkele brieven uit Waker Benjamins Duitse mensen. Benjamin publiceerde dit boek met
brieven van bekende en onbekende Duitsers onder het pseudoniem Detlef Holz en
voorzag de brieven van kanttekeningen. Michel van Nieuwstadt heeft voor Krisis een
keuze uit deze intrigerende verzameling gemaakt en er een inleiding bij geschreven.
Vervolgens heeft Margaret Meredith een liefdesbrief van de latere president van de
Verenigde Staten, Thomas Jefferson ingeleid; de vertaler van de brief verzuchtte al dat
het zo jammer is dat de Verenigde Staten tegenwoordig niet meer zulke presidenten
hebben.
Merlijn Schoonenboom schreef een essay over de correspondentie van Johann
Caspar Lavater (1741-1801), die zijn. roem dankte aan een veelgelezen, boek over
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gnomiek ofwel gelaatkunde. In de hoogtijdagen van de briefcultuur van de achttiende eeuw correspondeerde Lavater met Rousseau, Goethe en Herder. Natuurlijk is de
correspondentie van Lavater vanuit het gezichtspunt van de ideeëngeschiedenis inteKrisis 2003 \ 3
ressant, maar zij levert ook vele hilarische momenten. Misschien biedt de aanbidding
van Jean-Paul Sartre (1905-1980) door een hele generatie intellectuelen, over enkele
eeuwen wel net zoveel vermaak. Jos Perry schreef voor deze Krisis een open brief aan
Sartre waarin hij op een fijnzinnige wijze nagaat wat hem ooit aan de existentialist

bond én wat hem uiteindelijk van Sartre heeft vervreemd. Deze open brief van Petty
roept onder andere de vraag op of er überhaupt nog iets over is van de magie van
Sartre. Hans Achterhuis schreef een beschouwing over de magie van *dé grote filosofische liefdesaffaire van de twintigste eeuw* en de briefwisseling die dat opleverde,
namelijk tussen Arendt en Heidegger.
Op 17 juli 1996 schreef Hans-Georg Gadamer (1900-2002) een brief aan de
Nederlandse filosoof Guy Widdershoven, waarin hij een artikel van Widdershoven
over een bekende casus uit de medische ethiek kritiseert (de brief wordt hier afgedrukt). Weliswaar aan de late kant, schreef Widdershoven voor Krisis een antwoord.
De neomarxist Max Horkheimer (1895-1973) moest niets hebben van het existentialisme en het positivisme, omdat ze zich schuldig zouden maken aan respectievelijk
subjectivisme en objectivisme, en zodoende geen kritische kijk op de samenleving
hadden. Horkheimers kritiek op het positivisme weerhield hem er niet van om met
een prominent positivist te corresponderen: Otto Neurath (1882-1945). Joachim
Leilich schreef een essay over deze correspondentie, en ging na in hoeverre hierbij
sprake was van incommensurabiliteit.
De laatste foto van de literator Maurice Blanchot (1907-2003) stamt uit 1929.
Daarop is te zien hoe hij samen met zijn vriend Emmanuel Lévinas Heideggers Sein und
Zeit leest. Ook al was Blanchot niet veel in beeld, hij had met zijn romans, gedichten,
verhalen en essays een enorme invloed op het denken van Paul de Man, Jacques
Derrida en Michel Foucauit. En zoals dat dikwijls het geval is bij invloedrijke Franse
schrijvers, werd ook hij bewierookt door een schare aan vrouwelijke fans. Vanuit het
perspectief van een zo ? n fan schreef Jannah Loontjens een afscheidsbrief aan Blanchot
in wiens werk de thematiek van de dood een centrale rol inneemt.
Naast het themagedeeite bevat deze Krisis nog José van Dijcks impressie van de oratie van Petran Kockelkoren, een. column van Yolande Jansen, en ten slotte een review
en twee recensies.
Met vriendelijke groeten,
De redactie
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