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Wat doen filosofen zolang ze nog jong 
zijn? Hollen zij met hun vlindernetje on- 
verdroten achter dat ene zeldzame con- 
cept aan, geen sloot te breed, geen heu- 
vel te hoog, het doornig struikgewas niet 
schuwend? Brengen ze lange nachten 
door rond de samovar of de krat Buck- 
Ier, elkaar sterkend in de zekerheid dat de 
ouderen er nu toch echt een puinhoop 
van gemaakt hehben? Of zitten zij opge- 
wonden achter de computer, in de ver- 
wachting dat eindelijk het scherm zat 
onthullen wat nog geen pen heeft kunnen 
beschrijven? 

Het Filosofisch Agentschap Ithaka 
reikt ons hij deze prangende vragen de 
helpende hand, door regelmatig tien le- 
zingen te publiceren, op uitnodiging van 
het agentschap gehouden door jonge 
Nederlandse filosofen, en uitgegeven 
onder de titel Ergo Cogito. Voor mij lig- 
gen Ergo Cogito I1 en 111. Twintig 
werkstukken die samen een redelijk 
beeld moeten kunnen geven van wat 
vandaag jonge filosofen van de straat 
houdt- 

De computer blijkt geen overheer- 
sende aantrekkingskracht uit te oefenen, 
en het vuurtje onder de samovar is al 
enige tijd gedoofd. De vlinderjacht daar- 
entegen wordt geestdriftig beoefend. 
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waarbij het meer om de jacht dan om de 
vlinder lijkt te gaan. Maar daarnaast 
schrikken jonge filosofen niet terug voor 
het degelijk handwerk van de klare pro- 
bleemstelling en de gedetailleerde anaiy- 
se. Als je goed kijkt zou je zelfs zeggen 
dat het handwerk overheerst. Je bent 
jong, maar dat hoeft toch niet altijd te 
blijken? 

Een bevestiging van deze indruk kan 
worden verkregen door een simpele hy- 
pothetische exercitie: waar zouden de 
twintig opstellen verschenen zijn wan- 
neer ze gepubliceerd waren in de te goe- 
der naam en faam bekend staande aige- 
mene Nederlandse filosofische tijd- 
schriften? Ik denk daarbij met name aan 
ANTW, Kennis en Methode, Filosofie 
en Praktijk, en Krisis en iets minder aan 
Tijdschrift voor Filosofie, want daar lo- 
pen de jonge Vlaamse filosofen de deur 
al plat. De eerste dne Nederlandse tijd- 
schriften staan niet bekend als filosofi- 
sche jeugdbladen. Toch hadden twaalf 
van de twintig lezingen hij enige redac- 
tionele lankmoedigheid daar onderdak 
gekund. Vijf in ANTW, onder het mot- 
to: 'een beetje saai maar solide'; vier in 
Filosofie en Praktijk - 'het maatschap- 
pelijk debat binnen handbereik', en drie 
in Kennis en Methode - 'no nonsense 
natuurlijk, maar mits met mate is enige 
reflectie niet verboden'. Krisis, dat van- 
af het begin zijn jonge-honden-aureool 
heeft gekoesterd, zou gastvrij onthaal 
hebben kunnen bieden aan de overige 
acht opstellen, aan de dartelingen van de 
vlindervangers met name. Zestig procent 
van de door Ithaka uitgelokte producten 
van jonge filosofen zou zodoende zonder 
veel moeite in tijdloze tijdschriften pas- 
sen. De overige acht artikelen, waarvan 
sommige, zo zij al een kop hebben, dan 
toch nauwelijks een staart, waren, even- 
tueel na een face & tail-lift, hij Krisis 
niet geheel kansloos geweest. En dat 
geeft dan toch te denken. 

Om pretentieuze stelligheid te vermijden 
zal ik wel wat explicieter dienen te zijn: 



wie had ik waar gedacht? Argumenten 
zijn hier te omslachtig, daarom enkel 
aanduidingen: mijn ANTW- kandidaten 
zijn Machiel Karskens met een fraai 
Hollakiaans opstel over ontwikkelingen 
in de concepten bewustzijn en subjecti- 
viteit. Heleen Pott met een hreedgehor- 
stelde beschouwing over de liefde als 
ethische daad, als passie en als hestaans- 
voorwaarde, Chris Bremmer die heel 
nauwkeurig schrijft over de ethische 
component in het vroege werk van 
Heidegger, Veronica Vasterling met een 
tegen Nietzsche, Heidegger en Derrida 
aanschurende overpeinzing over wijsheid 
en begeerte, en Bart Voorsluis die het 
dialogische denken van Buher en Ro- 
senstock Huessy opnieuw presenteert. 
Filosofie en Praktijk was gelukkig ge- 
weest met Johan Wempes verhandeling 
over de deugdelijke onderneming, met de 
manier waarop Jeroen van den Hoven de 
plaats van morele expertise bepaalt, met 
Odile Verhaars reconstructie van de po- 
sitieve discriminatie in de Barlaeus-affai- 
re, en waarschijnlijk ook met de he- 
schrijving van ethiek m het werk van Si- 
mone de Beauvoir die Karin Vintges 
biedt al had dit ook in ANTW gekund. 
Voor Kennis en Methode tenslotte had 
ik gedacht aan het artikel van Harry Smit 
over ethologie en de mens als paradigma, 
aan Gert-Jan Lokhorst die zich afvraagt 
of de mens een eindige automaat is, en 
aan Rein de Wilde met zijn opstel over 
rivaliteit en sociologie. Vrijwel al deze 
artikelen vallen onder de categorie 'ge- 
degen handwerk', al rijst in een enkel 
geval de vraag: zouden jonge filosofen 
vooral voorjonge filosofen schrijven, en 
schrijven zij daarom over zaken waar- 
over toch eigenlijk niet meer geschreven 
hoeft te worden als iedereen zijn tenta- 
mens gehaald heeft? 

Een eerste conclusie dringt zich op: 
het merendeel van de teksten in de Itha- 
kabundels I1 en 111 zou niet misplaatst 
geweest zijn in een van de gangbare filo- 
sofische tijdschriften. De opstellen heb- 
ben over het algemeen de kwaliteit die 

daar gebruikelijk is, en zij vallen niet uit 
de toon door een al te avontuurlijke opzet 
of door vrijpostige meningen. Wat er 
goed aan is, kortom, is niet-jong. 

Geldt nu het omgekeerde voor de 
overige acht opstellen, namelijk: wat er 
jong aan is, is niet goed? Zeker niet voor 
allemaal. Jong en niet-jong blijken ook 
hier betrekkelijke eigenschappen. Wel 
hebben de teksten enkele kenmerken ge- 
meen die er een aparte groep van maken. 

Ik noem eerst maar even auteurs en 
titels. Marianne Fraaije schrijft over 
Jean-Jacques Rousseau en de ervaring 
van de grens in 'De schrijver en de stad'. 
Bert van der Schaaf tobt over 'ironie na 
het modernisme'. Daan van Speybroek 
stelt 'het oogzieke denken' aan de kaak. 
Marin Terpstra zet een briljante beschou- 
wing op over 'het heilige lichaam' in het 
politieke vertoog. GabriÃ« van den Brink 
breekt op zijn beurt een lans voor 'de 
actualiteit van het archaÃ¯sche' Wouter 
van Gils roept Baudrillard te hulp hij de 
niet geringe onderneming van 'de elimi- 
natie van de dood'. Ruud Kaulmgfreks 
mijmert vijftien bladzijden over 'de 
spraakloze tekst', en Annelies Schulte 
Nordholt presenteert de poetica van 
Maurice Blanchot onder de aanduiding 
'De Januskop van het beeld'. 

Iedereen moet toegeven: dit is andere 
koek dan 'Filosofie als Sprachdenken', 
'Morele expertise tussen wijsheid en 
computerprogramma's' of 'Verschillend 
zijn en toch gelijk krijgen', thema's 
waarmee auteurs uit de andere groep de 
aandacht hopen te trekken. De groep van 
acht mag dan meer moeite hebben om 
toegelaten te worden tot de traditionelere 
tijdschriften, daar staat tegenover dat de 
auteurs meer speelruimte overhouden, en 
tenslotte is Knsis er ook nog. Of Itbaka 
natuurlijk. 

Die grotere speelruimte blijkt uit de 
onderwerpkeuze de opsomming hierbo- 
ven spreekt op dit punt voor zichzelf, en 
ook uit de aanpak. Men slaat onbekom- 
merd een zijweg in, ook al weet men niet 
op voorhand dat daar iets te vinden zal 



zijn, en men schort de gebruikelijke ver- 
keersregels op wanneer dat beter blijkt 
uit te komen. Vrijwel alle auteurs kunnen 
met succes dingen naar het lidmaatschap 
van Het Geleerde Genootschap "De Vrije 
Teugel". Dat levert originele thematieken 
op en een ontspannen werkwijze. Het 
heeft ook zo zijn nadelen. 

De twee meest in het oog springende 
nadelen - toegegever, zij springen met 
name in het klassiek gevormde oog - zijn 
de suggestiviteit die in de plaats treedt 
van precisie, en de onbekommerdheid 
waar het gaat om zoiets als een conclu- 
sie, een uitkomst of zelfs maar een com- 
municeerhare bevinding, 

Op gevaar af van boosaardigheid be- 
ticht te worden geef ik enkele voorheel- 
den van zinswendingen die niet meer 
kunnen. "Wij postmodernen verlangen 
niet meer terug naar paradijzen; wij zijn 
de generatie die het heden accepteert zo- 
als die [sic] is. Wij hoeven de chaos ook 
niet meer te cre'ren op ironische wijze, 
want wij zien die dagelijks om ons heen" 
(Van der Schaaf, 11.92). Daar zullen ze 
van ophoren in Stellingwoude. Of: "...de 
kern van de ervaring van de grens bij 
Rousseau: noch de grond waaruit de 
mens opstaat, noch het afgescheiden-zijn 
als resultaat vormen de oorsprong van 
het menszijn, maar de beweging van de 
ndividuering zelf, het van de grond los- 
komen zelf. De beweging van het ge- 
stalte-aannemen van de mens is de he- 
weging die buiten de historische en de 
mythische tijd valt. Daardoor kent zij 
noch een oorsprong, noch een vervol- 
making, noch een terugkeer naar de oor- 
sprong" (Fraaije, 11, 29). Geen enkele 
omringende tekst kan aanvullen wat deze 
passage aan substantie mist. Maar het 
kan nog krasser: "Zin behoort tot het ge- 
bied van Er, tot het buiten. Zin is datgene 
wat opkomt wanneer we ons in de on- 
verborgenheid plaatsen, dat wil zeggen 
wanneer we met recht er-zijn. Het is in 
de eigenlijkheid van de potentialiteit van 
mijn eigen zijn (Jemeinigkeit) dat zich 
iets openbaart als open, als voorwaarde 
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voor de mogelijkheid voor invulling van 
mijn bestaan het domein van het ont- 
werp dus" (Kaulingfreks, 111, 83). Naar 
verluidt is het na deze woorden nog lang 
onrustig gebleven in de binnenstad van 
Amsterdam. 

Zeker, het is gemakkehjk om uit ruim 
driehonderd bladzijden tekst enkele losse 
zinnen te plukken en die als hombasti- 
sche kletskoek over de hekel te halen. De 
truc is al herhaalde malen uitgehaald, met 
name bij Heideggerianen. Want zodra die 
het wagen om zich in de onverhorgen- 
heid te plaatsen worden zij van alle kan- 
ten bestookt. In die vorm beoefend is het 
een soort wijsgerig volksvermaak, op het 
niveau van de dorpskermis. Het gaat me 
dan ook niet om de afzonderlijke zinnen, 
maar om de vanzelfsprekendheid waar- 
mee ze figureren in tekstgehelen. Teksten 
waarin zulke zinnen niet echt opvallen 
kunnen alleen geschreven worden over 
heel losjes afgebakende onderwerpen. 
En niet alleen in Alice's wonderland 
geldt dat, als je niet weet waarheen je 
wilt gaan, je elke weg kunt nemen. 
'Meer suggestief dan rigorens' noemen 
Fransen zulke teksten, en dat is niet als 
compliment bedoeld. 

Eenzelfde onbekommerdheid bespeur 
ik in de werkwijze die in verschillende 
opstellen wordt gehanteerd. Soms op het 
gÃªnant af, wanneer de laatste bladzijden 
van een tekst blijkbaar reddeloos door de 
tekstverwerker zijn opgeslokt, en men 
het restant in arren moede toch maar naar 
de drukker heeft gebracht. Maar ook op 
een meer verborgen wijze. Marin Terp- 
stra zet een schitterend betoog op over 
bet heilige lichaam in het politieke ver- 
toog. Maar naarmate het einde nadert 
wordt onduidelijker wat precies beoogd 
wordt en wat het betoog oplevert. Het is 
alsof je bil het begin van het feest een 
tros kleurige balonnen in je handen krijgt 
gestopt. maar gaandeweg gaat het in de 
tekst zachtjes regenen, en dan valt het 
feestje toch een beetje in het water. 

Wat doen jonge filosofen zolang ze 
nog jong zijn? Ze gooien een balletje op, 



ze lopen een paar rondjes mee, ze roeren 
danig hun mond, maar ze maken de din- 
gen dikwijls niet af. Ze doen aan mooi- 
weer-filosofie. Het lijkt wel alsof ze niet 
echt iets willen. 

Moet dat dan, iets willen in de filo- 
sofie^ Ja, dat moet. Je moet intellectueel 
ergens willen komen waar je nog niet 
was toen je begon, op een navolgbare 
manier en met openlijke middelen van 
kritiek en reflectie. Meer hoeft niet, maar 
dit is wel het minimum. Omdat je dat 
moet willen, kun je ook iets anders wil- 
len. Je kunt uit zijn op een repeterend 
handelingspatroon dat geen begin en 
geen eind heeft en dat zijn 'doel' in zich- 
zelf vmdt. We hebben daar ook een naam 
voor. Zo'n patroon noemen we een spel. 
Mensen die hun filosofische activiteiten 
modelleren naar dit patroon, spelen filo- 
sofie. Sommige jonge filosofen spelen 
filosofie. 

Of heb ik een andere truc uitgehaald? 
Heb ik van de twintig gepresenteerde 
ionge filosofen er twaalf behendig bin- 
nengehaald in het kamp van de geves- 
tigde filosofie, en de resterende acht, de 
'eigenlijke jonge filosofen' vluchtig te- 
gen het licht gehouden en vervolgens in 
de ramsj gedaan" Misschien. Misschien 
ook niet. Misschien bestaan er wel geen 
jonge filosofen, is de hele idee een con- 
tradictie. Misschien is je jeugd de prijs 
die je betaalt voor je vak. En is dat erg7 




