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Als kinderen kunnen filosoferen, dan 
kan er ookverslag worden gedaan van 
deze filosofische ondernemingen. Het 
meisje en defilosoofvs zo'n verslag. Het 
bevat de briefwisseling tussen het bij 
aanvang elfjarige meisje Nora K. en de 
Duitse filosoofVittorio Hosie, en 
vormt een aanwinst voor de filosofische 
literatuur. 

Het boek geeft inzicht in het denken 
van een goed ontwikkeld meisje. Dat zij 
hoogbegaafd is - en momenteel ook 
naar een speciale school in Groot-Brit- 
tanniÃ gaat - is een gegeven dat niet ge- 
bagatelliseerd moet worden. Het is im- 
mers de vraag hoeveel meisjes van elf 
jaar in staat zijn een briefwisseling te 
voeren met iemand die zinnen schrijft 
als: 'Een wat dandyachtige, schuchtere 
jongeman met hoge hoed praatte in op 
een gesoigneerde heer met een ondoor- 
grondelijke blik, aan wie hij 
uit te leggen dat subjectiviteit de waar- 
heid is en dat de sprong in het geloof 
via het verstand gaat'. Ikvrees dat de 
meeste kinderen van die leeftijd elke in- 
teresse zouden verliezen en de bnef ter- 
zijde zouden schuiven. Fancy, Break- 
out, h e n  DonaldDuckzijn tenslotte 
stukken leesbaarder, zelfs als je je soms 

verwondert over vele zaken en best be- 
reid bent daar met iemand van gedach- 
ten over te wisselen. 

Didact ische kracht  

De aanleiding voor de briefwisseling 
vormde de internationale bestseller van 
Jostein Gaarder, De wereldvan Softe. 
Nora las dit boek en had de behoefte 
om wat vragen aan een ingewijde voor 
te leggen. Vittorio Hosle was een kennis 
van haar moeder en zo was het contact 
snel gelegd. Het resulraat is een aan- 
winst voor de filosofische literatuur 
vanwege de didactische kracht van Vit- 
torio's brieven. Op een stimulerende 
manier schrijft hij over filosofen en hun 
opvattingen, in een constructie die 
mijns inziens de aanpak van Jostein 
Gaarder ruimschoots overtreft. Gaarder 
lier een meisje brieven ontvangen van 
een onbekende met daarin de hoofd- 
stukken uit zijn inleiding in de filosofie. 
Vittor~o doet het anders; hij bezoekt ge- 
regeld het 'CafÃ van de dode maar eeu- 
wig jonge filosofen' om daar hun com- 
mentaar op de brieven van Nora te ver- 
nemen. In het cafÃ ontmoet hij een of 
meer discussierende filosofen, zodat hij 



nieuwe thema's in de briefwisseling kan 
inbrengen. Het is een literaire meester- 
zet die niet enkel aan Noravoorbehou- 
den zou moeren blijven, want zo is de 
filosofie terug in haar oervorm: de dia- 
loog. 

De briefwisseling besttijkt een perio- 
de van twee jaar en is het verslag van 
een gezamenlijk filosoferen en een op- 
rechte interesse in elkaars opvattingen. 
De correspondentie toont dat filosofie 
voor opgroeiende en nadenkende kin- 
deren een verrijking kan zijn. Door de 
literaire truc van het caf6 kan HÃ¶sl on- 
beperkt filosofen laten participeren in 
deze briefwisseling, waardoor Nora's ge- 
dachten voortdurend kunnen worden 
gespiegeld aan die van bekende filoso- 
fen. En wordt niet elk gesprek boeien- 
der als er andere filosofische gezichts- 
punten aan worden toegevoegd, zeker 
als het daarbij niet gaat om de juiste in- 
terptetane van Hegel, Kant of Hume, 
maar om de betekenis die hun gedach- 
ten hebben voor jouw denken op dat 
moment? 

Hoste maakt nog van een ander lite- 
rair middel gebruik om de briefwisse- 
ling boven zichzelf uit te tillen. Als we 
een roman lezen waarin de hoofdper- 
soon zich in elk hoofdstuk zou afvragen 
wat hij in het volgende hoofdstuk zal 
gaan ondernemen, dan zou dat een 
flauwe constructie zijn. In een briefwis- 
seling tussen twee personen kan het wel 
succesvol zijn. In het cafÃ zien de zielen 
van beroemde filosofen constant uit 
naar de volgende briefvan Nora en dit 
heeft een dynamisch effect op de brief- 
wisseling zelf en op de bijdragen van 
Nora in het bijzonder. 

Dankzij het literaire talent van Hos- 
Ie is Het meisje en dtfi/osoof al met al een 
onderhoudende inleiding in de filosofie 
geworden. Wie bereid is als beschermfi- 
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kind - zoals Hosie dat is voor Nora - en 
er een geregelde filosofische correspon- 
dentie mee wil onderhouden, kan dan 
ook goed terecht bij dit boek. Voor kin- 
deren in de leeftijdscategorie van Nora 
kon het niettemin, zoals gezegd, wel- 
eenste moeilijk zijn, want ik ben nooit 
een kind op de basisschool tegengeko- 
men dat antwoorden gaf die vergelijk- 
baar zijn met die van Nora. Neem bij- 
voorbeeld haar antwoord op de vraag of 
Hosle een computer zou kunnen zijn; 
Nora antwoordt: 

'I. Je kunt computers en mensen alleen 
al door hun herkomst scheiden: w ~ j  
mensen zijn door god geschapen. Com- 
puters zijn door ons geschapen'' en 
kunnen dus helemaal niet hetzelfde als 

mensen, want iets onvolmaakts kan d- 
leen iets maken wat nog onvolmaakter 
IS. 

2. Mensent* weetgieng, terwijl com- 
puters hun vragen ingeprogrammeerd 
krijgen en meestal alleen maar kunnen 
beantwoorden. 
3. Bovendien merk je het wanneer iets 
leeft ofwanneer ergens leven m zit 
b997.33)'. 

Cultuurpessimisme 

Een fundamenteel bezwaar van het 
boek is dar het een zeer selectieve inlei- 
dingin de filosofie biedt. God is bij- 
voorbeeld een gegeven voor Vittorio, en 
zeker voor Nora: 'Inmiddels is het je 
waarschijnlijk wel duidelijk geworden 
dat ik geloof dat de waarheid bestaat. 
Volgens mij zijn dat namelijk de eeuwi- 
ge ideeen of God' (p. 132). Een inleiding 
in het filosofisch denken van deze eeuw 
is het dan ook zeker niet. Zo wordt de 
lingmstische wending in deze eeuw, 



KRISIS 73 waardoor representatietheorie& van de 
waarheid een steeds moeilijker leven lei- 
den, genegeerd. Wittgenstein is voor 
Hosle enkel een scepticus. En door So- 
crares laat Hosle zich alleen in het nauw 
drijven als deze hem voorlegt dat ook 
her bestaan van de scepticus een bedoe- 
ling moet hebben en hem vraagt wat 
dar dan volgens Hosle zou kunnen zijn 
(p. 138). In feite fungeren in de dialoog 
van Vittorio en Nora begrippen als 
'waarheid', 'werkelijkheid', 'vrijheid', 
'het goede' en 'het kwade' als granieten 
grootheden die noodzakelijk naar bui- 
tentalige zaken verwijzen. Op die ma- 
nier wordt voorbij gegaan aan belangrij- 
ke filosofische ontwikkelingen die juist 
zouden kunnen leiden tot een postmo- 
dern gelouterd pedagogisch perspectief. 

Uit de briefwisseling spreekt ook een 
zekere gemeenschappelijke beoordeling 
van het huidige tijdsgewricht. Zowel 
Nora als HÃ³sl neigen naar een afkeer 
m de hedendaagse cultuur en zien het 
geloof in God als redding, en het para- 
dijs als perspectief. Nora: 'Sommige 
mensen zijn echter zo aan hun suffe, ge- 
makkelijke leventje gewend geraakt, dat 
ze zonder de techniek niet meer zouden 
weten wat de zin is van hun bestaan' (p. 
76). Hosle: 'Toch zijn er nog genoeg 
spirituele en moreel bewuste mensen, 
die zich met elkaar verbonden voelen en 
door hun hechtevriendschapsband een 
tegenwicht bieden aan de dwalingen 
van de meerderheid' (p. 78). Hun we- 
reldbeschouwing is wat kortzichtig, 
want hoewel Hosle geregeld de loftrom- 
pet steekt over de activering van de nÃ¤i 
viteit en de verwondering (vragen stel- 
len is bijna ner zo belangrijk als ant- 
woorden geven, p. I#), en herhaalt dat 
hij veel van Nora leert, geven beiden 
bijvoorbeeld af op mensen die tijdens 
het carnaval in Viareggio naar huis gaan 

omdat ze het op de televisie beter kun- 
nen zien. 

Zo'n gegeven leidt bij geen van bei- 
den tot het formuleren van vragen over 
de rol dat een medium als de televisie 
(bij Nora thuis hebben ze geen televisie) 
in het leven van alledag vervult, enkel 
tot een snelle veroordeling. Wat beiden 
bindt is de verheerlijkingvan een inrel- 
lectuele wereld, waarin het lezenvan 
een boek hoger staat dan het spelen van 
een computerspel. Zij maken daarbij 
echter geen onderscheid tussen een een- 
voudig schierspelletje en bijvoorbeeld 
het spelen van Sid Meyers's Cvuilization, 
een simulatievan hoe onze beschaving 
zich heeft ontwikkeld, en dat minstens 
zoveel intellectuele vragen oproept als 
een goed boek - en daarbij ook nog 
eens de behoefte aan spanning bevre- 
digt. 

De afkeer van de huidige cultuur gaat 
gepaard met sombere toekomswer- 
wachtingen. Hosle schrijft in zijn na- 
woord: 'Dat devooruitzichtenvoor het 
menselijk ras in de eenentwintigste 
eeuw niet al te best zijn, is inmiddels al- 
gemeen bekend - pedagogische hervor- 
mingen in het algemeen en stimulering 
van hoogbegaafden in het bijzonder, in 
het licht van de nieuwe beloften van de 
maatschappij, zijn tot nog toe echter 
uitgebleven' (p. 209). Waarom devoor- 
uitzichten zo slecht zijn is mij niet dui- 
delijk, maar dat het hoog tijd is voor pe- 
dagogische hervormingen en voor een 
onderwijssysteem dat middenin de we- 
reld staat en waarin plaats is voor het ei- 
gen denken van kinderen - dat staat 
wat mij betreft buiten kijf. 

Het boekvan Vittorio en Nora 
toont welke vorm een filosofische brief- 



wisseling met een kind zou moeten 
hebben. Inhoudelijk is het, zoals ge- 
zegd, helaas te selectief. Het roept dan 
ook her verlangen op naar een nieuw 
boek: naar een briefwisseling tussen een 
opgroeiend kind en een postmodern fi- 
losoof, waarbij de vraag of God bestaar 
eenvoudig terzijde kan worden gescho- 
ven. Weliswaar kan ook volgens Hosle 
'uiteraard een filosofisch onderbouwd 
atheisme, in intellectueel en moreel op- 
zicht volkomen aanvaardbaar zijn, maar 
om niet tot grote oppervlakkigheid te 
vervallen zal een jongere zich toch op 
z'n minst moetenverdiepen in demo- 
gelijke betekenis van God en in de pro- 
blemanek van de dood. Her feit dat 
juist op deze kwesties een steeds groter 
taboe lijkt re rusten, is een misdaad te- 
gen de kinderziel, die aan weerstands- 
vermogen wint als ze weet dat ze zich 
op een macht kan richten die de feirelij- 
ke, maatschappelijke vanzelfsprekend- 
heden overstijgt' (p. 213). 

Is het zo dat de kinderfilosofie wer- 
kelijk niet om God heen kan? Her is 
opvallend dar het voorstel te filosoferen 
met kinderen in her christelijk onder- 
wijs serieuzer wordt genomen dan in 
het openbare onderwijs, zoals onder an- 
dere blijkt uit een recent themanummer 
over kinderfilosofie in Voorwerk (Tijd- 
schrift voor godsdienstige vorming in 
school en kerk, juli 1998). Toch zou ook 

in het openbare onderwijs de filosofie KRISIS 73 
kunnen dienen om de dagelijkse van- 
zelfsprekendheden te overstijgen en het 
zoeken naar diepere verbanden te struc- 
tureren. Kunnemao heeft in zijn essay 
Postmoderne moraliteit (1998) een mora- 
liteit beschreven die met de uitdagende 
literaire vorm van Hosie toegankelijk 
gemaakt zou kunnen worden voor kin- 
deren. Als voorzet schrijft Kunneman: 
'Kmderfilosofie vertrekt vanuit het in- 
dividu en diens eigen ervaringen en ver- 
mogens, maar verbindt die op argu- 
mentatieve wijze met de ervaringen en 
meningen van anderen en bevordert zo 
de orikntatie op een gemeenschappelijk 
leerproces, waarin openheid, gelijk- 
waardigheid, nieuwsgierigheid en ruim- 
te voor verschil centrale richtinggeven- 
de waarden vormen. Filosoferen op 
school en in de klas bevordert boven- 
dien de ontwikkeling van een reflecne- 
gerichte cultuur binnen de school als 
geheel en draagt zo bij rot eigentijdse, 
conrextspecifieke vormen van morali- 
teir' (Kunneman 1998). 
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