
doi: 10.2143/TVF.76.3.3044816
© 2014 by Tijdschrift voor Filosofie. All rights reserved.

Tijdschrift voor Filosofie, 76/2014, p. 585-640

BOEKBESPREKINGEN

Oppy Graham and N.N. Trakakis (Eds.), Th e History of Western Philosophy of 
Religion. Vol. 1: Ancient Philosophy of Religion; Vol. 2: Medieval Philosophy of 
 Relig ion; Vol. 3: Early Modern Philosophy of Religion; Vol. 4: Nineteenth-Century 
Philosophy of Religion; Vol. 5: Twentieth-Century Philosophy of Religion. Durham, 
Acumen, 2013 (20091), 24 × 17, 1716 p., £ 295 (Hb.); £ 99,95 (Pb.).

Dit is werkelijk een bewonderenswaardige prestatie, de geschiedenis van de gods-
dienstfi losofi e in vijf delen, van de oudheid tot nu. Zomaar even 100 denkers 
komen aan bod, elk voorgesteld op gemiddeld vijftien bladzijden door een autoriteit 
ter zake. Niet alleen fi losofen in de strikte zin komen aan bod, ook gewoon theolo-
gen en wetenschappers met een zekere impact op de fi losofi e zijn opgenomen. Naast 
vier Arabische (Moorse) denkers, zoals bv. Averroës, komen drie Joodse denkers ter 
sprake, waaronder Maimonides, als tenminste Freud niet wordt meegerekend — 
die beschouw ik hier eerder als wetenschapper dan als Joodse denker. En, merk-
waardig genoeg, geen Walter Benjamin.

Elk deel kent hetzelfde format. Een inleiding op de periode die dat betreff ende 
deel beslaat, wordt gevolgd door de voorstelling van een twintigtal denkers. Deze 
vijf inleidingen na elkaar bieden een algemene inleiding van ruim 100 pagina’s op 
de geschiedenis van de godsdienstfi losofi e. Elk deel eindigt met een algemene 
bibliografi e die slechts gedeeltelijk overlapt met de bibliografi eën die elke voorstel-
ling van een denker afsluiten. Er wordt ook achteraan een breed-culturele chrono-
logie van de betreff ende periode in de geschiedenis opgenomen.

Gezien de beperkte lengte van elke bijdrage hebben de redacteurs afgezien van 
een algemene of zelfs algemeen-fi losofi sche inleiding van de besproken denker. Na 
een uiterst summiere voorstelling met bio- en bibliografi sche elementen volgt 
onmiddellijk een samenvattende presentatie van de betreff ende godsdienstfi losofi e. 
Lange citaten zijn, om dezelfde als voornoemde reden, eerder zeldzaam. Dat wordt 
dan weer ruimschoots goedgemaakt door de talloze bibliografi sche referenties in de 
artikels zelf. Eigen aan zowat alle bijdragen is dat ze zeer strikt de als relevant aan-
gegeven teksten van de behandelde denker volgen.

Hoewel het in principe mogelijk is elke bijdrage op zichzelf te lezen en te ver-
staan, is een vertrouwdheid met de geschiedenis van de fi losofi e in het algemeen 
toch meer dan wenselijk. De bijdragen over Plato en Aristoteles zijn moeilijk te 
begrijpen zonder voorafgaande kennis van hoe termen als ‘vorm’ en ‘substantie’ 
werken in hun denken. Hetzelfde geldt in gelijke mate voor, uiteraard, alle andere 
volumes. De bijdrage over Descartes valt goed te volgen, maar reeds vertrouwd zijn 
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met de hele fi losofi sche wending die achter het ‘cogito’ steekt, komt het begrip van 
diens godsdienstfi losofi sche inzichten sterk ten goede.

De algemene inleiding aan het begin van elk deel kan dit ‘probleem van de con-
cepten’ slechts gedeeltelijk opvangen. Die inleidingen profi teren wel van het voordeel 
dat elke periode een min of meer gelijkluidend jargon hanteert. Het deel over de mid-
deleeuwen bevat uiteraard veel termen die eigen zijn aan de christelijke theologie. 
Beide delen die de moderniteit beslaan (de vroegmoderne en de 19e-eeuwse gods-
dienstfi losofi e) bevatten veel wetenschappelijke termen. Voor wat de 20e eeuw betreft, 
las ik toch graag een speciale vermelding in voor de auteurs die denkers als Heidegger 
en Derrida kregen toebedeeld. Enerzijds hebben deze gepoogd het zogenaamd duis-
tere taalgebruik van beiden zoveel mogelijk te ontwijken, zonder daarom al te veel 
afbreuk te moeten doen aan de subtiliteit van hun redeneringen. Anderzijds zijn ze 
erin geslaagd, net als de meeste andere auteurs, om dicht bij hun oeuvre te blijven.

Vijfentwintig eeuwen godsdienstfi losofi e, van Pythagoras tot de twee enige nog 
levende denkers uit de lijst van honderd: Plantinga en Swinburne. Zelfs zo’n weelde 
draagt evenwel de sporen van een selectie. Waar blijven de sofi sten, bijvoorbeeld? Is 
de beroemde discussie tussen Malebranche en Arnauld niet méér waard dan een 
vermelding als eff ect van de discussie tussen Descartes en Leibniz? Rousseau wordt 
gewoon bij de deïsten geveegd. Is Hannah Arendt hier niet méér waard dan de 
schaduw van Heidegger? De 20e eeuw werd sterk getekend door de kloof tussen het 
Angelsaksische en het continentale denken. De continentale godsdienstfi losofi e is 
in dit werk sterk ondervertegenwoordigd. Dus geen Sartre, geen Merleau-Ponty, 
Bataille, Deleuze, Nancy, Henry … Alleen Levinas en Derrida, trouwens de twee 
overige Joodse denkers — ook al is het theologische gehalte van Derrida’s denken 
minder joods dan zijn fi losofi e. Maar ook Duitse fi losofen als Adorno en Habermas 
haalden de shortlist blijkbaar niet, net zo min als Italianen (Pareyson, Vattimo, 
Agamben) of verder, Jan Patočka.

Het glazen plafond is hier, weinig verbazend eigenlijk, nog dikker dan elders. 
Precies 1 % van de opgevoerde denkers is een vrouw, de enige feministische theo-
loge, met name Mary Daly — nee, niet Simone de Beauvoir, die ontbreekt in het 
overzicht.

Nu, elke selectie is in de mate dat het een beslissing betreft, altijd bekritiseerbaar. 
De lijst die ik zelf presenteer van personen die niet werden opgenomen, staat aan 
dezelfde kritiek bloot. Dat doet zelden af aan de waarde van zo’n verzameling. Dat 
geldt zeker in dit geval, waar geen alternatief bestaat. Het zou unfair zijn het uit-
blijven van een alternatief, gedeeltelijk complementair overzicht als reden aan te 
voeren om de uitgevers van dit werk onvolledigheid te verwijten. Het is een onvoor-
stelbaar naslagwerk, dat door andere publicaties die zich specifi ek tot de 20-eeuwse 
continentale godsdienstfi losofi e beperken, kan worden aangevuld. Wat de overige 
24 eeuwen in de vier voorafgaande delen betreft, is het een standaardwerk voor elke 
bibliotheek.

Erik Meganck
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Felicitas Opwis and David Reisman (Eds.), Islamic Philosophy, Science, Culture, 
and Religion. Studies in Honor of Dimitri Gutas (Islamic Philosophy, Th eology and 
Science. Texts and Studies, 83). Leiden/Boston, Brill, 2012, 24,5 × 16,5, XII+493 p., 
€ 161.

Deze huldebundel is opgedragen aan Dimitri Gutas, een vooraanstaand specia-
list op het vlak van de klassieke Arabische fi losofi e, in het bijzonder Avicenna, maar 
ook meer dan vertrouwd met het Griekse denken.

Het eerste deel van deze bundel, dat in totaal acht bijdragen bevat, is getiteld ‘De 
klassieke erfenis. Islamitische cultuur’. Twee bijdragen zijn uitsluitend gericht op het 
Griekse denken. De eerste over het Griekse denken is van de hand van William 
F. Fortenbourgh en handelt over Aristo van Cues, meer bepaald diens werk ‘Erô-
tika homoia’. Op basis van de bewaarde fragmenten laat Fortenbourgh op overtui-
gende wijze zien dat dit werk niet enkel over ‘eros’ ging. De tweede is van de hand 
van H. von Staden en handelt over woede in Galenus, een thema dat zowel vanuit 
fi losofi sche als medische hoek benaderd wordt. Hidemi Takahashi toont in zijn bij-
drage over een collectie van Syrische handschriften aan dat de manuscripten Yale, 
Syriac 7-12 oorspronkelijk deel uitmaakten van de Istanbul-collectie van de Syrisch-
orthodoxe bisschop Paulos Fehim († 1913). Takahashi bespreekt niet enkel de oor-
sprong van de collectie, maar geeft ook een inhoudelijk overzicht van de erin vervatte 
werken. Van de vijf overige bijdragen gaan er drie over de kennis en/of het gebruik 
van Griekse bronnen in de Arabische cultuur. (1) Hans Daiber bespreekt de christe-
lijk-Arabische denker ibn al-Faḍl (11e eeuw), wiens werken verwijzingen bevatten 
naar diverse werken van Aristoteles en Galenus, maar ook naar Plato, Pythagoras, 
Plotinus, Philoponus (contra Aristotelem) en Aetius’ Placita philosophorum. (2) David 
Reisman gaat nader in op de minder bekende fi guur van ibn Ridwān, een 11e-eeuwse 
geneesheer in Cairo, die veel aandacht besteedde aan de implementatie van de medi-
sche geschriften van de hippocratici en Galenus (waarvan sommige ons niet bereikt 
hebben) en aan de ethische vorming van de jonge geneesheer (met aandacht voor de 
ethische geschriften van Aristoteles en de neopythagoreeërs), zoals in het bijzonder 
blijkt uit zijn zogenaamde ‘autobiografi e’. (3) Beatrice Gruendler presenteert en 
analyseert een merkwaardig traktaat, dat toegeschreven wordt aan al-Ḥātīmī († 998), 
maar benadrukt dat het auteurschap niet zeker is. In dit traktaat verbindt al-Ḥātīmī 
verzen van diens tijdgenoot, de beroemde dichter al-Mutanabbī, met uitspraken van 
Aristoteles, die duidelijk ondergebracht dienen te worden in de gnomologische litera-
tuur. (4) K. Van Bladel bespreekt het gebruik van middel-Perzische bronnen in een 
fragment van een van de oudste geschiedenissen van de wetenschappen in het Ara-
bisch, geschreven door Abū Sahl ibn Nawbakht rond het einde van de 8e eeuw. 
(5) Ten slotte is er ook een bijdrage van een geheel andere aard: S. Brentjes behan-
delt er op kritische en genuanceerde wijze de relatie tussen islam en wetenschappen, 
en daarmee verbonden het zogenaamde verval van de islamitische cultuur.

Het tweede deel handelt over ‘klassieke Arabische wetenschap en fi losofi e’ en 
bevat ook acht bijdragen. Vier hiervan zijn uitdrukkelijk gewijd aan het fi losofi sche 
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denken van Avicenna: (1) Ondergetekende, J. Janssens, toont aan hoe men in het 
verzamelwerk gekend als Noten (Ta‘ līqāt) een aantal passages aantreft die beschouwd 
kunnen worden als super-commentaren van Avicenna zelf op de Metafysica van zijn 
grote encyclopedie al-Shifā’. Alles wijst erop dat de Noten gebaseerd zijn op het 
mondelinge onderricht van Avicenna en dat de huidige redactie berust op studen-
tennotities. (2) T. Street gaat nader in op Avicenna’s modale logica (in zijn late 
werk Ishārāt), in het bijzonder op de wijze waarop N.D. al-Ṭūsī (13e eeuw) deze 
geïnterpreteerd heeft, met name als minstens gedeeltelijk gebaseerd op metafysische 
thesissen. Het vermelden waard is de toevoeging (pp. 251-5) van een Engelse verta-
ling van Avicenna’s tekst met al-Ṭūsī’s commentaar. (3) A. Bertolacci handelt 
over het onderscheid essentie–existentie in Avicenna, een thema waarover onnoe-
melijk veel werd gepubliceerd. De auteur besluit op grond van een doorgedreven 
tekstanalyse dat Avicenna existentie boven essentie plaats en dus geenszins een 
essentialist is, zoals meestal wordt aangenomen. (4) A. Treiger toont aan dat 
Avicenna niet alleen de idee van een predicamentale analogie, maar ook van een 
transcendentale analogie van het zijn aanhangt, wat vooral blijkt uit een van zijn 
latere geschriften. Zoals het geval was bij de vorige bijdrage van Bertolacci, wijkt 
deze interpretatie fundamenteel af van de overheersende, maar ook hier wordt op 
grond van tekstanalyse een ernstige verantwoording geboden. In beide gevallen 
wordt alvast een aanzet gegeven tot een noodzakelijk vernieuwd onderzoek naar 
deze problematieken in Avicenna. De andere vier bijdragen behandelen uiteenlo-
pende onderwerpen: (1) Ch. Burnett en G. Bohak tonen het bestaan aan van 
vier Genizah-fragmenten (geschreven in het Arabisch, maar in Hebreeuwse karak-
ters), die een groot deel van Th ābit ibn Qurra’s De imaginibus en een klein deel van 
het aan Ptolemaeus toegeschreven Opus imaginum bevatten. Naast een gedegen 
beschrijving van de vier fragmenten bieden de auteurs ook de uitgave van twee 
excerpten, waarbij telkens de corresponderende Latijnse middeleeuwse vertaling 
vermeld wordt (zowel het Arabisch als het Latijn zijn in het Engels vertaald en 
eventuele verschillen tussen de Arabische grondtekst en de Latijnse vertaling wor-
den verklaard). (2) David A. King toont op wel zeer overtuigende wijze aan dat de 
algebra geen Arabische uitvinding is. (3) G. Endress laat zien hoe de grote fi losoof 
en wetenschapper al-Kindī (9e eeuw) een verfi jnde stijl aanwendde om allerlei gun-
sten te bekomen van de kalief of van vakgenoten. (4) R. Wisnovsky biedt een 
bibliografi sche studie over fi losofi sche teksten van de Arabisch-christelijke fi losoof-
theoloog Yaḥyā ibn ‘Adī (10e eeuw en lid van de school van al-Fārābī), waarbij hij 
een waardevolle aanvulling geeft op Endress’ basisbibliografi e.1

Het derde een laatste deel van het boek draagt als titel ‘Traditionele islamweten-
schappen’. Het omvat slechts vier artikelen: (1) Suleiman A. Murad bespreekt de 
koranhermeneutiek van al-Ḥākim al-Jishumī, een mu’tazilitische ‘theoloog’ van de 
11e eeuw. (2) F. Opwis analyseert de wijze waarop de grote Ash‘aritische ‘theoloog’ 

1 G. Endress, Th e Works of Yaḥyā ibn ‘Adī. An Analytical Inventory, Reichert Verlag, Wiesbaden, 
1977.
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F.D. al-Rāzī († 1210) probeert een oorzakelijkheid in de ‘goddelijke Wet’ te herken-
nen, zonder evenwel Gods almacht of wil in het gedrang te brengen. (3) R. El 
Omari licht de rol toe van het apocriefe werk (of beter: corpus), getiteld Kitāb 
al-Ḥayda in het denken van de hanbalitische rechtsschool. (4) Y. Michot hangt 
aan de hand van verschillende korte teksten — uitstekend vertaald in het Engels 
— een beeld op van de historiografi e van de falsafa (de fi losofi sche school in de 
islamwereld), zoals verwoord door Ibn Taymiyya († 1328) en beklemtoont terecht 
dat deze historiografi e genuanceerder is dan ze vaak voorgesteld wordt.

Zoals wel vaker met huldebundels is de basisindeling eerder kunstmatig en zijn 
de bijdragen van nogal uiteenlopende aard. Toch mag algemeen gesteld worden dat 
de meeste auteurs bijzonder innoverende materies behandelen of gangbare interpre-
taties ernstig in vraag stellen. Ook vanuit fi losofi sch oogpunt vindt men heel wat 
belangwekkende ideeën. Wie in middeleeuwse Arabische wijsbegeerte geïnteres-
seerd is, mag dit werk dus zeker niet links laten liggen.

Jules Janssens

Walter Watson, Th e Lost Second Book of Aristotle’s Poetics. Chicago/London, 
University of Chicago Press, 2012, 23,5 × 16, XII+304 p., £ 29/$ 45.

Sinds een niet precies te lokaliseren Italiaanse abdij met zijn bibliotheek in de 
14e eeuw in de vlammen opging, zijn alle sporen van het tweede boek van Aristo-
teles’ Poetica en de behandeling van de komedie erin uitgewist — dat is alleszins de 
verhaallijn in Umberto Eco’s beruchte historische roman De naam van de roos.

Er zijn inderdaad argumenten dat zo’n tweede boek kan hebben bestaan. Aan 
het begin van de Poetica, waarin de ernstige genres tragedie en epos worden behan-
deld, schrijft Aristoteles immers dat hij later ook over de komedie zal spreken. Maar 
de verwijzingen ernaar in één Grieks handschrift en één kopie van de middeleeuwse 
Latijnse vertaling zijn twijfelachting en wellicht niet authentiek.

Een belangrijk element in de discussie over Poetica II is het vermeende schema-
tische overzicht dat in een handschrift uit Parijs onder de naam Tractatus Coislianus 
bewaard is. De tekst was al sinds 1853 door een studie van Bernays bekend, die er 
vooral het werk van een Byzantijnse compilator in zag. De belangstelling fl akkerde 
op door een boek van Richard Janko uit 1984.2 Volgens hem bevat het traktaat veel 
meer aristotelisch materiaal dan eerst gedacht.

Terwijl Janko’s werk eerder fi lologisch van opzet was, wil Watson het belang van 
Poetica II in het geheel van de aristotelische fi losofi e benadrukken. Hij ziet het 
vooral als een onmisbaar element om Poetica I correct te interpreteren en vergelijkt 
zijn werkwijze met een symbolon, een gebroken drager van een overeenkomst die 

2 R. Janko, Aristotle on Comedy. Towards a Reconstruction of Poetics II, London, Duckworth, 
1984 (revised reprint 2002). Het boek is in zijn geheel gratis te lezen via Google Books.
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weer hersteld kon worden als beide partijen hun deel ervan samenvoegden. Aange-
zien het overgeleverde oeuvre van Aristoteles een systematisch en afgerond geheel 
vormt, moet de gereconstrueerde inhoud van Poetica II daarin een ontbrekend 
gedeelte aanvullen.

Het eerste hoofdstuk van het boek is dan ook een uitgebreide beschrijving van 
de wetenschap volgens Aristoteles in een indeling volgens de vier oorzaken, te 
beginnen met logica en fysica. Een appendix behandelt eveneens de volgorde van 
de overgeleverde werken.

Vanuit de opbouw van het aristotelische wetenschapsproject en de verwijzingen 
in Poetica I werkt Watson een verwachtingspatroon voor het tweede boek uit. Als 
Aristoteles in het eerste boek de imitatieve poëzie behandelt, waarbij imitatie het 
criterium vormt (ποιητική), is er in Poetica II ook plaats voor de niet-imitatieve 
poëzie. Daar is het vers de norm (ποίησις).

Vervolgens vergelijkt Watson alinea per alinea de tekst uit het Tractatus Coislia-
nus (geciteerd in een Engelse vertaling en met Griekse termen in transcriptie) met 
de gecreëerde verwachtingen. Hij legt daarbij verbanden met andere werken van 
Aristoteles, maar ook met moderne beeldproducties. De Europese lezer herkent de 
vergelijkingen met de documentaires van Michael Moore of La marche de l’ empe-
reur, de pinguïnfi lm van Luc Jacquet uit 2005, en zelfs het concept van het televi-
sieprogramma Supernanny is hier bekend, maar een aantal verwijzingen naar 
Noord-Amerikaanse fenomenen werkt niet echt verhelderend.

Op die manier geeft het boek tegelijk meer en minder dan de titel laat verwach-
ten. De lezer krijgt de — soms eigenzinnige — visie van Watson op de samenhang 
van het hele aristotelische corpus, maar moet voor een beter begrip van het tweede 
boek van de Poetica zeker eerst het werk van Janko lezen.

Pieter Beullens

Theophrast, Metaphysik. Griechisch-Deutsch. Übersetzt und mit Anmerkun-
gen hrsg. von Gregor Damschen, Dominic Kaegi und Enno Rudolph. Mit einer 
Einleitung von Gregor Damschen und Enno Rudolph. Griechischer Text nach 
der Edition “Th éophraste: Métaphysique” von André Laks und Glenn W. Most 
(Philosophische Bibliothek, 516). Hamburg, Meiner, 2012, 19,5 × 12,5, LXI-114 p., 
€ 32,90.

Th eophrastus, een rechtstreekse leerling van Aristoteles, is de auteur van een 
werkje over metafysica, waarvan nu algemeen aangenomen wordt dat het vóór Aris-
toteles’ dood geschreven werd. In de inleiding, geschreven door G. Damschen en 
E. Rudolph, krijgt de lezer een beknopt overzicht van de belangrijkste recente 
publicaties waarin de datering van Th eophrastus’ geschrift besproken wordt. Er 
wordt bijzondere aandacht geschonken aan de vraag of het al dan niet geschreven 
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werd vóór de totstandkoming van boek Lambda van Aristoteles’ Metafysica. Na een 
zorgvuldige afweging besluiten de auteurs dat Th eophrastus wellicht vertrouwd was 
met enkele grondbegrippen uit Lambda, maar niet met de uitgewerkte argumenten 
die er uitdrukkelijk aanwezig zijn. De inleiding vertolkt aldus een stellingname die 
niet geheel overeenkomt met de ‘orthodoxe’, volgens welke Th eophrastus in zijn 
werk duidelijk kennis had van Aristoteles’ leer van de Eerste Beweger, zoals ver-
woord in Lambda — waarbij aangenomen wordt dat dit een van de vroege werken 
van de Stagiriet is.3 Voorts beklemtonen de auteurs dat Th eophrastus de mogelijk-
heid van metafysica radicaal in vraag stelt, geven zij een beknopt overzicht van de 
diverse aporieën waaruit het geheel van zijn werk is opgesteld, laten zij zien hoe 
Th eophrastus een metafysica van beginselen ontwerpt waarin een verbinding 
(Grieks: synaphe) bestaat tussen beginselen en natuurdingen (en hoe hij derhalve het 
platoonse begrip van mimesis verwerpt) en hoe hij zich uitermate sceptisch opstelt 
ten aanzien van elke vorm van teleologische natuurverklaring. Ofschoon beperkt, 
biedt deze inleiding een stevige basis voor een goed begrip van waar het Th eophras-
tus eigenlijk om te doen is.

De Griekse tekst, waarop de Duitse vertaling gebaseerd is, is deze van Laks en 
Most. Hij wordt hier ongewijzigd (met het kritisch apparaat) herdrukt (pp. 1-22). 
Deze keuze laat zich verdedigen, maar toch kan men zich afvragen waarom geen 
(bijkomende) aandacht besteed werd aan Gutas’ uitgave van de Griekse tekst. Min-
stens in het geval van 8a22, waar de uitgave van Laks-Most de vanuit Grieks stand-
punt problematische lezing: περιεργίαν τοῦ ζητεῖν kiest (en deze tracht te verant-
woorden via een verklarende noot),4 biedt Gutas (niet uitsluitend, maar mede op 
grond van de Arabische vertaling) de haast vanzelfsprekende lezing: περιεργία το 
ζητεῖν. Ze behoeft geen verklaring en vergemakkelijkt aanzienlijk het onmiddellijk 
begrijpen van de tekst. Ze had daarom minstens vermeld moeten worden in een 
voetnoot bij de Duitse vertaling. 

De geannoteerde Duitse vertaling is van een zeer gedegen kwaliteit. Toch is 
voor een goed begrip het raadplegen van de talrijk toegevoegde noten absoluut 
vereist. Zo wordt πολυχουστέρα (p. 3, 4a3) vertaald als ‘komplexer’ (p. 23, l. 4). 
Op grond van de Griekse term zou men strikt genomen ‘gevarieerder’ (mehr vari-
iert, vielfälteriges) verwachten.5 Maar de vertalers — beide auteurs van de inlei-
ding, tezamen met D. Kaegi — geven in de begeleidende noot (p. 41, n. 3) aan 
dat de betrokken complexiteit hier de theorie van de natuur karakteriseert, maar 
dan wel uitdrukkelijk op grond van de complexiteit die in de natuur zelf 

3 Zie bv. Théophraste, Métaphysique. Texte édité, traduit et annoté par A. Laks et G.W. Most, 
Paris, Les Belles Lettres, 1993, p. XX; Theophrastus, On First Principles (known as his Metaphy-
sics). Ed. D. Gutas, Leiden/Boston, Brill, 2010, p. 5.

4 Zie Théophraste, Métaphysique. Ed. A. Laks et G.W. Most, p. 59, n. 1.
5 Théophraste, Métaphysique. Ed. A. Laks et G.W. Most: diversifi é; Theophrastus, Metap-

hysics. Ed. M. van Raalte, Leiden, Brill, 1993: more diverse; Theophrastus, On First Principles. 
Ed. D. Gutas: multifarious; Teofrasto, Metafi sico. Introduzione, traduzione e commento di 
L. Repici, Roma, Carocci, 2013: più variegato.
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aanwezig is. Elke mogelijke dubbelzinnigheid met betrekking tot de juiste aard 
van de betrokken ‘complexiteit’ wordt aldus opgeheven. Maar minstens in een 
geval blijft de lezer perplex, namelijk waar de Griekse zin “τὰ μὲν οὖν ὄντα καλῶς 
ἔτυχεν ὄντα” (p. 20, 11a25-6) vertaald wordt als: “Die Dinge aber sind, wie sie 
sind, gut” (p. 38). De noot die hiermee verbonden wordt (p. 91, n. 148), luidt 
nogal laconiek: “Ein schwierige Stelle, die vielleicht Aristoteles’ letzten Satz in 
Met. Lambda 10, 1076a3-4 anklingen läszt”. Voor een mogelijke band met Aris-
toteles wordt verwezen naar Gutas.6 Er wordt evenwel met geen woord gerept 
over Gutas’ opmerking aangaande de problematische overlevering van de onmid-
dellijk voorafgaande bevestiging,7 waardoor een juist begrip van de hier voorlig-
gende bevestiging ernstig bemoeilijkt wordt. Misschien had ook de interpretatie 
van Laks-Most vermeld kunnen worden, volgens welke de gnomische aorist ἔτυχεν 
het quasispreekwoordelijk karakter van een soort dogmatische bevestiging weer-
geeft en men hier dus te doen heeft met een overgang naar een genuanceerdere 
positie, namelijk dat de meeste dingen niet slecht zijn, zoals Speusippus beweert, 
maar ook niet altijd zonder meer goed zijn.8 Bovendien suggereert de Duitse ver-
taling wel heel sterk dat de dingen intrinsiek goed zijn (in lijn met van Raalte, die 
vertaalt: “Reality, then, is just good as it is”). Maar de Griekse tekst lijkt niet zo’n 
sterke bevestiging in te houden, maar veeleer te stellen dat “de bestaande dingen 
voorvallen op een goede wijze” (Laks-Most: “Ce qui est se trouve donc être bon”; 
Gutas: Th e things that are happen to be good”; Repici: “Dunque le cose che sono 
si sono trovato in buona condizione”).

Omdat de drie delen (Griekse tekst, Duitse vertaling en noten) afzonderlijk na 
elkaar worden gegeven, is het niet altijd even makkelijk om het werk te raadplegen, 
zeker niet voor wie ook aan de Griekse grondtekst aandacht wil besteden. Het valt 
daarom bijzonder te betreuren dat de Duitse vertaling niet tegenover de Griekse 
tekst werd geplaatst. Zo’n juxtapositie zou het werk ongetwijfeld heel wat gebruiks-
vriendelijker gemaakt hebben. Toch krijgt de lezer ook enkele nuttige werkinstru-
menten aangeboden, zoals een naam- en zakenindex, maar vooral een uitgebreide 
Griekse woordenlijst (waarin ook de belangrijkste varianten uit het tekstkritisch 
apparaat opgenomen zijn).

Kortom, alles lijkt erop te wijzen dat het werk zich op de eerste plaats richt tot 
mensen met een belangstelling voor, of hoogstens een beginnende vertrouwdheid 
met de Griekse fi losofi e en slechts op secundaire wijze tot de echte vakspecialisten. 
Als dit inderdaad het geval is, mag het als nuttig bestempeld worden, ook al vallen 
sommige voetnoten wat mager uit.

Jules Janssens

6 Theophrastus, On First Principles. Ed. D. Gutas, p. 157.
7 Ibid., n. 138.
8 Théophraste, Métaphysique. Ed. A. Laks et G.W. Most, p. 85, n. 1.
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Robert Wisnovsky, Faith Wallis, Jamie C. Fumo and Carlos Fraenkel (Eds.), 
Vehicles of Transmission, Translation, and Transformation in Medieval Textual Cul-
ture (Cursor mundi, 4). Turnhout, Brepols, 2011, 24 × 16, X+433 p., € 110.

Deze bundel wil uitdrukkelijk bijdragen aan een nieuwe benadering van de 
eigenheid van de middeleeuwse cultuur. Niet zozeer taal, plaats of religie staan 
centraal, maar veeleer een gemeenschappelijk erfgoed, dat via bepaalde kanalen 
werd overgedragen, vertaald en/of getransformeerd. Deze grondoptie wordt verdui-
delijkt door de vier uitgevers in de inleiding waarvan de titel dezelfde is als deze van 
het hele boek. Maar meteen moeten zij ook toegeven dat niet alle van de zeventien 
bijdragen in dit perspectief kunnen ingeschreven worden en dat de feitelijke orde-
ning van de bijdragen gebaseerd is op chronologische gronden. Van meet af aan 
wordt dus duidelijk dat het geschetste perspectief veeleer ideaal is en — zoals elke 
poging tot systematisering — botst op allerlei grenzen. 

De eerste twee bijdragen betreff en eerder de oudheid dan de middeleeuwen. De 
gedachte van jodendom en christendom als fi losofi sche religies (met een bijzondere 
aandacht voor Plato) in het Alexandrië van de eerste eeuwen na Christus (Philo, 
Origines, Clemens, Eusebius van Caesarea) staat centraal in de bijdrage van 
C. Fraenkel, terwijl S. Magrin laat zien hoe Alexander van Aphrodisias en Th e-
mistius beïnvloed werden in hun interpretatie van Aristoteles’ De anima III, 4-5 
door Th eophrastus’ interpretatie en bevraging. Uiteraard kan men hier demarches 
ontdekken die ook kenmerkend zijn voor het middeleeuwse denken, maar men 
zoekt vergeefs een ernstige uitwerking in die zin.

Vanuit het oogpunt van vertaling zijn vooral de bijdragen van R. Wisnovsky, 
D.N. Hasse, F. Wallis, St. Harvey, T. Coulson en R. Veit interessant. R. Wisno-
vsky gebruikt voor de overdracht van fi losofi sche kennis de metafoor van geneti-
sche transmissie en besteedt ook aandacht aan ‘toevallige’ veranderingen, zoals de 
vertaling van shay’ iyya (‘ding-heid’) door causalitas (‘oorzakelijkheid’) in de Metafy-
sica (VI, 5) van de Avicenna Latinus, wellicht op grond van een bemiddelde verta-
ling via de vernaculaire taal. Maar naar mijn mening kan de Latijnse vertaling 
evengoed verklaard worden op grond van de aanwezigheid van de (paleografi sch 
gemakkelijk te verklaren) variant sababiyya (‘oorzakelijkheid’) in het handschrift 
waarop zij gebaseerd is. D.N. Hasse onderzoekt vijf concrete gevallen van vertaling 
(vier Arabisch-Latijnse, één Hebreeuws-Latijnse) waar bewust een bevestiging uit 
de grondtekst weggelaten wordt en hij geeft op overtuigende wijze het motief (of de 
motieven) hiervoor aan. F. Wallis onderzoekt waarom de vertaling van Hippo-
crates’ Aforismen, die gemaakt werd te Salerno in de 11e eeuw, een hoger aanzien 
verwierf dan de vroegere 6e-eeuwse en dit ondanks een ernstig probleem van ver-
staanbaarheid omwille van een al te grote eerbied voor de Griekse tekst. St.  Harvey 
toont aan hoe retorische elementen aanwezig zijn in de inleidingen die de Arabisch-
Hebreeuwse vertalingen van fi losofi sche en wetenschappelijke teksten van de Ibn 
Tibbon-familie vergezellen. Een gelijkaardig onderzoek naar de inleidingen die 
Grieks-Arabische of Arabisch-Latijnse vertalingen vergezellen, lijkt wenselijk, vooral 
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om na te gaan of er gelijkaardige retorische elementen in voorkomen, wat alvast het 
geval is bij de inleiding op de Arabisch-Latijnse vertaling van Avicenna’s De anima. 
Frank T. Coulson analyseert de commentaar van Guillaume de Th eigiis (einde 
13e eeuw) op Ovidius’ Metamorfosen en bespreekt naast structurele elementen ook 
nadrukkelijk taalelementen. R. Veit laat zien hoe vertalers als Andrea Alpago en 
Benedetto Rinio (15e eeuw) aandacht besteden aan de bronnen van de tekst die zij 
vertalen en soms — ofschoon niet altijd — waardevolle opmerkingen hieromtrent 
formuleren.

Het thema ‘transformatie’ staat dan weer eerder centraal in de artikelen van 
H. Inglebert, G.S. Oegema, J.T. Robinson, D. Black en J.C. Fumo. H. Inglebert 
toont aan dat een transformatie waarneembaar is in de wijze waarop middeleeuwse 
‘universele kronieken’ geschreven werden. G.S. Oegema licht het verschijnsel van 
transformatie toe met betrekking tot de apocalyptische literatuur in de drie mono-
theïstische godsdiensten, maar beperkt zich voor de islamitische traditie tot een 
samenvatting van een encyclopedisch artikel van S.A. Arjomand (weliswaar een 
zeer gedegen artikel, maar uiteraard beperkt tot het aangeven van enkele hoofdlij-
nen). J.T. Robinson laat duidelijk zien hoe in de joodse cultuur van de Provence in 
de 13e eeuw fi losofi e niet alleen overgedragen werd via referentiewerken, maar ook 
via populaire literatuur. Hij benadrukt eveneens de inbreng van fi losofi sche termi-
nologie in Bijbelcommentaren, Hierbij kan men zich afvragen of (en zo ja, in welke 
mate) ook het bestaan van een traditie van fi losofi sche Korancommentaar (vooral 
al-Kindī en Avicenna) niet meegespeeld heeft. D. Black bestudeert de notie van 
‘individuum vaguum’ in sommige denkers van de Latijnse middeleeuwen en maakt 
duidelijk hoe een steeds verdere intellectualisering plaatsgreep van een begrip dat 
zijn oorsprong had in Avicenna’s Fysica, waar het duidelijk voorwerp was van louter 
zintuiglijke kennis. Als eerste van de Latijnse auteurs wordt William van Auvergne 
vermeld, maar ook al werd Avicenna’s Fysica in de 12e eeuw vertaald, het is geens-
zins zeker dat William deze vertaling kende, te meer daar hij nooit Avicenna’s naam 
met de betrokken notie verbindt, zoals Black terecht opmerkt (p. 270, n. 27). 
J.C. Fumo besteedt aandacht aan de 15e-eeuwse Engelse ‘vertaling’ (gebaseerd op 
een eerdere Franse vertaling!) door William Caxton, waarin men duidelijk te maken 
heeft met een ‘gemoraliseerde’ interpretatie van Ovidius.

Het element ‘transmissie’ komt vooral aan bod in de bijdragen van S. Stroumsa 
en J.G. Clarck. S. Stroumsa geeft zeer sterke aanwijzingen voor het feit dat Saadia 
Gaon in de inleidingen op zijn Bijbelcommentaren niet zozeer door de Arabisch-
islamitische cultuur werd beïnvloed, maar veeleer door christelijk-Syrische auteurs. 
J.G. Clarck benadrukt de grote rol die de kloosters (eerder dan de universiteiten) 
hadden in het doorgeven van de klassieke literaire teksten in het Engeland van de 
14e eeuw.

We zijn er ons van bewust dat deze systematisering enigszins onrecht doet aan 
sommige bijdragen, daar zij ook elementen van de twee andere kerntermen bevat-
ten (zoals, naar we hopen, soms ook wel uit de samenvatting blijkt). Toch is er naar 
onze mening slechts één bijdrage die de drie volwaardig verbindt, met name deze 

97520.indb   59497520.indb   594 16/10/14   10:3816/10/14   10:38



BOEKBESPREKINGEN 595

van Warren Z. Harvey, waarin Crescas’ kritiek op enkele ideeën van Aristoteles 
centraal staat.

Het moge duidelijk zijn dat, ofschoon de betrokken bijdragen overwegend van 
een hoog wetenschappelijk niveau zijn, de basisoptie die bij de aanvang werd uitge-
sproken niet helemaal tot haar recht komt. Niettemin wordt een verdienstelijke 
poging in die richting ondernomen. Maar betreff ende het vermelde project vragen 
wij ons af of niet een verdere — in sommige opzichten radicalere — wijziging van 
perspectief dient doorgevoerd te worden: niet alleen met betrekking tot taal, plaats 
of godsdienst, maar ook met betrekking tot de periodisering zelf, met name haar 
karakterisering als ‘middeleeuws’, een karakterisering die eigen is aan de westerse 
geschiedschrijving. Vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld de islamitische beschaving 
behoren denkers als Avicenna en Averroës veeleer tot wat wellicht eerder het label 
‘klassieke’ periode verdient. Wij kunnen alleen maar verhopen dat — ongetwijfeld 
mede dankzij deze bundel — een dynamischer model voor de culturele en weten-
schappelijke uitwisseling tussen culturen in een gegeven periode ontwikkeld zal 
worden.

Jules Janssens

Constant J. Mews, and John N. Crossley, (Eds.), Communities of Learning. 
Networks and the Shaping of Intellectual Identity in Europe, 1100-1500 (Europa 
Sacra, 9). Turnhout, Brepols, 2011, 24 × 15,5, VII+366 p., € 80.

Aan de grondslag van deze bundel ligt een conferentie, gehouden in Melbourne 
in 2006 met als thema ‘Communities of Learning and Religious Diversity in 
Europe, 1085-1453’. Meteen valt op dat in de titel van de voorliggende publicatie 
de specifi catie ‘religieuze diversiteit’ verdwenen is en klaarblijkelijk vervangen werd 
door de uitdrukking ‘netwerken’ in de ondertitel. Dat kan wellicht beter klinken in 
de oren van de hedendaagse lezer, maar in de behandelde periode lijkt de kwalifi ca-
tie van godsdienstige verscheidenheid toch beter te passen. Wat er ook van zij, de 
bundel, die 15 bijdragen bevat, laat zien hoe tussen de 12e en de 15e eeuw diverse 
vormen van wetenschappelijk ‘samenwerken’ of ‘interactie’ bestonden, al dan niet 
op bewuste wijze. De bijdragen zijn (min of meer) chronologisch geordend.

Ch. Burnett benadrukt dat na de reconquista in het Toledo van de 12e eeuw 
aanvankelijk weinig samenwerking bestond tussen de drie religieuze gemeenschap-
pen (moslims, joden en christenen), maar dat later in verschillende fasen gezamen-
lijke projecten ontstonden, eerst op het vlak van astronomie/astrologie, vervolgens 
van geneeskunde, telkens met Gerard van Cremona als belangrijkste fi guur. Hij 
legt een bijzondere nadruk op het feit dat zijn werk zich situeert binnen het institu-
tionele kader van de kathedraal. Dat laatste is ook het geval voor Gundissalinus, 
die gebruik maakte van al wat hem voorafging, maar tevens een bijzondere aan-
dacht had voor fi losofi sche teksten en opteerde voor samenwerking met joodse 
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geleerden. Diezelfde Gundissalinus en vooral zijn samenwerking met en beïnvloe-
ding door de joodse denker Ibn Daūd staat centraal in de bijdrage van A. Fidora. 
Fidora argumenteert dat Gundissalinus de idee van een rationele (eerder dan een 
traditionele) benadering van de religie overneemt van Ibn Daūd. Dat is zeker niet 
onmogelijk, maar lijkt ons toch niet zo vanzelfsprekend als hier gesuggereerd wordt. 
A. Bertolacci biedt een gedetailleerd overzicht van de Latijnse vertalingen van 
Avicenna’s Shifā’, waarbij hij beklemtoont dat Avendeuth (Ibn Daūd), niet Gundis-
salinus, de eigenlijke drijfveer was voor de vertaling van delen van Avicenna’s werk 
in het Toledo van de 12e eeuw. Enig voorbehoud moet evenwel gemaakt worden 
met betrekking tot zijn bevestiging dat Gundissalinus waarschijnlijk (probably) de 
Metafysica vertaald heeft. Ofschoon Bertolacci enkele aanwijzingen voor die toe-
schrijving aan Gundissalinus verwoordt (p. 41, n. 8), lijkt zij eerder twijfelachtig op 
grond van de gebruikte woordenschat, die duidelijk afwijkt van deze van zijn verta-
ling van Avicenna’s De anima. Een defi nitief oordeel lijkt dan ook enkel mogelijk 
nadat een grondige en omvattende studie over Gundissalinus’ vertaaltechniek en 
-woordenschat doorgevoerd is. (Voorlopig kunnen wij over een dergelijke studie 
jammer genoeg enkel spreken als een belangrijk desideratum.) 

In de bijdrage van W. Otten staat eerder een vorm van interactie dan van 
samenwerking centraal. Zij analyseert de complexe benadering (literair/kosmolo-
gisch) die men ontwaart in het Franse denken van de 12e eeuw, met name bij Alain 
de l’ Isle en Guillaume de Conches. Bovenal laat zij zien hoe het gebruik van inte-
gumentum (‘inkleding’) er wijds verspreid was in intellectuele kringen van allerlei 
aard. Gay J. Nederman bestudeert de correspondentie van de 12e-eeuwse auteur 
John of Salisbury, die zowel in Frankrijk als in Engeland verbleef. Hij toont op 
overtuigende wijze aan dat John in de briefwisseling met zijn vrienden de theorie 
over vriendschap, die Cicero in zijn Policratus verwoord had, in de praktijk omzet 
en zo een soort van virtuele leergemeenschap sticht. Een andere briefwisseling, 
gecentreerd rond recht en theologie en van de hand van Pierre de Blois (Frankrijk, 
Italië, Engeland, laat 12e eeuw), staat centraal in de bijdrage van J. Taliadoros. 
Hij hangt een genuanceerd en complex beeld op, maar is gedwongen te besluiten 
dat enkel de volledige uitgave van de betrokken briefwisseling een nauwkeurige 
beoordeling toelaat (een terecht uitgesproken desideratum). 

In een magistrale studie toont Constant J. Mews aan dat in het Parijs van de 
13e eeuw de universiteit steeds een verzameling was van verschillende colleges. 
Bovendien laat hij op overtuigende wijze zien hoe de waardering van Aristoteles’ 
denken (negatief of positief) een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de 
colleges en hun samenwerking (onderling en met de religieuze autoriteiten). 

Het onderricht van ‘muziek’ in Parijs in de late 13e eeuw staat centraal in de 
bijdragen van John N. Crosley en C. William (over Jean de Grouchy, met 
nadruk op een zowel theoretische als praktische benadering) en van C. Jeffreys 
(over Guy de St.-Denis, Jean de Grouchy en Pierre d’ Auvergne, waarbij beklem-
toond wordt dat beide laatsten muziek als ‘natuurlijk’, niet als ‘mathematisch’ 
beschouwden). Earl J. Richards besteedt uitvoerig aandacht aan de kenmerkende, 
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maar vooral opvallende verschillen in zowel Latijnse als vernaculaire teksten over 
Maria en mariale verering tussen Frankrijk en Spanje in de late 12e en vooral in de 
13e eeuw. Via een grondige analyse van een aantal teksten maakt de auteur duide-
lijk hoe zogenaamd ‘mystieke’ motieven soms uitgesproken ‘politieke’ motieven ver-
bergen en hoe in Frankrijk, in scherpe tegenstelling met Spanje, vaak een antisemi-
tisme meespeelde. Het politieke denken van de late 13e en de vroege 14e eeuw 
komt ook aan bod, met name in de bijdrage van Mary E. Sullivan. Zij concen-
treert zich op enkele geschriften van Ptolemeo de Lucca en van Dante. Ofschoon 
zij erkent dat geen van beiden Aristoteles’ politieke ideeën in strikte zin onder-
schrijft, ontwaart zij toch een gemeenschappelijk gebruik van een aristotelisch geïn-
spireerde terminologie en dat volstaat volgens haar om van een intellectuele gemeen-
schap te spreken. Wij menen dat hiertegen enig bezwaar aangetekend kan worden, 
voor zover een echte ‘intellectuele gemeenschap’ niet alleen een gemeenschappelijk 
taalgebruik, maar ongetwijfeld ook een gemeenschappelijk gedachtegoed dient in te 
sluiten.

De (vrouwelijke) kring rond Cristine de Pizan, een vooraanstaande schrijfster uit 
de laat-13e – vroeg-14e eeuw, wordt onder de loep genomen door K. Green. Uit 
haar analyse blijkt duidelijk dat in de vrouwelijke hofmilieus van die tijd sommige 
dames over een eigen bibliotheek beschikten en onderling boeken uitwisselden. Een 
ander voorbeeld van een vrouwelijke wetenschappelijke samenwerking komt tot 
uiting in de rol die nonnen (en vrouwenkloosters) gespeeld hebben in de religieuze 
hervorming van het 15e-eeuwse Duitsland, zoals J. Hotchin terdege illustreert.

P. Howard bestudeert de rol van de studia in het Firenze van de 15e eeuw en 
beklemtoont in het bijzonder de grote impact die vooral via preken van de studia 
uitging op het dagelijkse burgerlijke leven. Ten slotte bespreekt Fr. Nowicki de 
zogenaamde viering op 6 juli 1439 te Firenze van de ‘eenheid’ tussen de westerse en 
de oosterse kerk en noteert hij dat ieder van beide geloofsgemeenschappen vasthield 
aan eigen ritussen en muziek.

Zoals wel vaker in dit soort van bundels treft men niet alleen bijdragen van zeer 
uiteenlopende aard aan, maar ook van verschillende wetenschappelijke kwaliteit. In 
het algemeen is de kwaliteit wel gedegen tot uitstekend. 

Jules Janssens

Th omas M. Osborne Jr., Human Action in Th omas Aquinas, John Duns Scotus 
and William of Ockham. Washington D.C., Catholic University of America Press, 
2014, 22 × 14,5, XXV+250 p., $ 59,95.

In this book, Th omas Osborne Jr. sets out to provide a comparative study of the 
views espoused in the areas of action theory and moral theory by the three most 
infl uential thinkers of the Middle Ages: Th omas Aquinas, John Duns Scotus, and 
William of Ockham. 
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Th e main claim that Osborne aims to defend is that there is no single “major 
diff erence” that would explain the diversity of views of these thinkers (p. xvi). 
Osborne suggests, however, that three broader historical claims can be made when 
comparing these thinkers. Th e trajectory from Aquinas to Ockham through Scotus 
may be described as involving:

(i) a developing separation of nature and will,
(ii) an increasing emphasis on the will’s activity, and
(iii) a shift to an understanding of mental causation, exclusively in terms of effi  -

cient causation.

My review is divided into two parts. Th e fi rst part gives a summary of Osborne’s 
argument. In the second part I provide some critical remarks. 

Th e structure of Osborne’s book follows Aquinas’s treatment of human action in 
the Prima Secundae, qq. 6-21, which is the “only systematic discussion” of human 
action provided by any of these three thinkers (p. xvi). Osborne’s text is divided into 
fi ve chapters. Th e fi rst two deal with the causes of human action and practical reason. 
Th e third chapter deals with the stages of human action. Th e fourth chapter discusses 
the specifi cation of human action, and the fi fth deals with the notion of merit.

In his fi rst chapter, Osborne shows the ways in which these three thinkers disagree 
about the roles that intellect and will play in the production of action as well as in the 
explanation of freedom. He argues here that we need to be cautious when comparing 
these thinkers in terms of ‘intellectualism’ and ‘voluntarism’. Aquinas takes intellect 
to be the root of our freedom, and could, in this sense be viewed as being more intel-
lectualist than Scotus or Ockham. But while Scotus and Ockham maintain that 
intellect and will are both effi  cient causes of action, Aquinas thinks that the effi  cient 
cause of human action is the will alone. In that sense, suggests Osborne, “Th omas 
could be described as more “voluntarist” than Scotus and Ockham” (p. 58).

In his second chapter, Osborne discusses the views of these three thinkers in 
regards to the nature of practical reason. He argues here that Aquinas posits a diff er-
ence between fully practical knowledge which leads to action (e.g. the knowledge that 
a builder employs while building a house), and practical knowledge which does not 
lead to action (e.g. the knowledge a builder has when simply imagining how to build 
a house). Scotus and Ockham, Osborne points out, do not make this distinction.

In the third chapter, Osborne gives an account of how Aquinas, Scotus, and 
Ockham conceive of the various stages involved in human action. He shows that 
Aquinas’s model of human action comprises more stages (at least eight) than Sco-
tus’s and Ockham’s models. Osborne also argues that, in his model, Aquinas makes 
room for a human’s natural desire to be happy, while this desire is conspicuously 
absent from Scotus’s and Ockham’s treatment. Osborne thinks, then, that Aquinas 
emphasizes “the continuity between natural inclination and free action”, whereas 
Scotus and Ockham do not (p. 146).

In the fourth chapter, Osborne turns to a topic in moral theory, namely, the 
specifi cation and evaluation of human action. Th is chapter perhaps best illustrates 

97520.indb   59897520.indb   598 16/10/14   10:3816/10/14   10:38



BOEKBESPREKINGEN 599

Osborne’s wariness towards a uniform historical narrative. His analysis shows that 
at least some of Ockham’s positions on specifi cation, e.g. his views on the role of 
the object and the end (fi nis) in specifi cation, are not continuations of Scotus’s 
views but, in fact, are rather close to Aquinas’s. However, Osborne also points out 
that the terms ‘object’ and ‘end’ have very diff erent meanings in Aquinas, Scotus, 
and Ockham, making it diffi  cult to compare these thinkers.

In his fi fth chapter, Osborne discusses the topics of moral goodness and merit. 
He argues that Ockham initiates something of a paradigm shift with respect to 
how moral goodness and merit are understood. While Aquinas and Scotus both 
take the moral goodness of an act to be a necessary condition for its merit, Ock-
ham rejects this requirement.

In his conclusion, Osborne presents his own modest historical narrative of the devel-
opment of action theory from Aquinas to Ockham through Scotus. His view is that 
there is, in fact, no “linear progression from Th omas to Ockham” (p. 222). At times, 
Aquinas and Scotus share certain views (e.g. with respect to merit) that Ockham rejects 
while at other times, Scotus and Ockham share certain views (e.g. with respect to the 
effi  cient causal role of intellect) that Aquinas rejects. And, likewise, sometimes Aquinas 
and Ockham seem to share views that Scotus rejects (e.g. in the area of the specifi cation 
of human action). As Osborne sees it, however, the traditional opposition between these 
thinkers in terms of ‘intellectualism’ and ‘voluntarism’ “can be helpful if it is appropri-
ately qualifi ed” (p. 223). While Aquinas emphasizes the continuity between nature and 
will, Scotus and Ockham clearly separate the two. Second, Scotus and Ockham locate 
freedom in the will, while Aquinas locates it in the intellect.

Osborne makes a further general claim in his conclusion. He argues that “Th omas 
(is) seemingly a deeper thinker and certainly a more prolifi c writer on action theory” 
than Scotus or Ockham (p. 222). Osborne’s contention here seems to be that the his-
tory of action theory from Aquinas to Ockham is, as one might put it, something of 
a history of “decomplexifi cation”. First, Osborne notes that many of the stages of 
action that Aquinas posited were no longer present in Scotus’s or Ockham’s accounts. 
Furthermore, he points out that while Aquinas makes a subtle distinction between 
practical knowledge leading to action and practical knowledge that does not lead to 
action, this distinction is wholly absent in Scotus and Ockham.

Osborne’s book gives a very good overview of the diverse views that Aquinas, 
Scotus and Ockham held in the areas of action theory and moral theory. Rather 
than presenting their views in a monolithic fashion, he shows a great deal of sensi-
tivity to subtle doctrinal developments. Moreover, in his discussion of contentious 
doctrinal elements (e.g. the practical syllogism in Aquinas, synchronic contingency 
in Scotus), Osborne considers a wealth of diff erent scholarly views. Osborne’s wari-
ness of constructing a uniform narrative is a great strength of his book.

However, a few critical points need to be raised. I begin with two points about 
Osborne’s three major claims, (i)-(iii).

First, Osborne’s claims are put in slightly misleading terms. His talk about a 
“developing separation of nature and will” and an “increasing emphasis on the 
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will’s activity” (p. xxiv) could suggest that before or during Aquinas’s time there 
were no thinkers who held that will should be separated from nature or that the 
will’s activity should be especially emphasized. Since it is generally known that 
there, in fact, were (Franciscan) thinkers (e.g. Bonaventure) who held these views 
during Aquinas’s time, the phrasing of (i)-(iii) is somewhat infelicitous. But this 
criticism only concerns the wording of Osborne’s claims, not their content.

Secondly, while Osborne’s explanation of the diff erences between Aquinas, Sco-
tus and Ockham in terms of (i)-(iii) is not unpersuasive, this characterization does 
not provide any particularly novel insights into their thought. Indeed, it is hard to 
imagine anyone disagreeing with (i)-(iii) but, then again, perhaps Osborne did not 
intend to provide a wholly new narrative. Th e book seems to be far more concerned 
with a careful comparison of the three authors. In this capacity, Osborne excels 
greatly.

Another small criticism concerns Osborne’s diagnosis of “decomplexifi cation”. 
While this diagnosis seems astute to me, it would have been helpful if Osborne had 
provided a hypothesis as to why Scotus’s and Ockham’s theories of action are sim-
pler than Aquinas’s. Th is would have been especially interesting given that Scotus 
and Ockham are arguably more sophisticated than Aquinas in certain other areas 
of their philosophy, e.g. in logic, philosophy of language.

Finally, it should be noted that Osborne’s focus on comparing views occasionally 
comes at the cost of providing a detailed analysis of these views themselves. At least 
with respect to Aquinas, Osborne sometimes avoids going into detail where it seems 
a bit necessary. For example, Osborne says that Aquinas takes the elicited act of 
command and the commanded act to form a unity not unlike that of a hylomor-
phic composite or a house (p. 131). But Osborne does not explain what these analo-
gies mean. Second, Osborne seems to argue that Aquinas is exempt from the charge 
of being an intellectual determinist because, on Aquinas’s view, the known object 
only infl uences the will as a fi nal cause (p. 36). But it is not clear to me how this 
argument works. Intellectual determinism is a conjunction of two claims: (a) we 
can never will X without believing that X is the best thing to be done, and (b) we 
have no control over what we believe. As far as I can see, Aquinas’s claim that the 
known object infl uences the will as a fi nal cause does not constitute a refutation of 
either (a) or (b). It would have been helpful had Osborne expanded on his argu-
ment a bit more here.

Th ese criticisms, however, should not detract from the high quality of Th omas 
Osborne’s book. Osborne has managed to relate Aquinas’s, Scotus’s and Ockham’s 
distinct views on action theory and moral theory in a clear and skillful way. Bring-
ing together a wealth of texts and summarizing a vast scholarly debate, Osborne 
develops an interesting account of these thinkers’ views on human action. In con-
clusion, this book is a valuable contribution to the growing literature on medieval 
practical philosophy.

Can Laurens Loewe
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Marco Sgarbi, Th e Italian Mind. Vernacular Logic in Renaissance Italy (1540-
1551). Leiden/Boston, Brill, 2014, 24 × 16, IX+246 pp., 110 €.

With his new monograph on Renaissance vernacular logic, Marco Sgarbi has 
fi lled a gap in Renaissance scholarship. His fi ne contribution should be welcomed 
particularly by historians of logic. Th e book deals with the logics of Sperone Sper-
oni, Benedetto Varchi, Antonio Tripadale, Nicolò Massa, and Alessandro Piccolo-
mini (chs. 3-7). Th ese fi ve chapters are introduced by two prior chapters on the 
context that gave rise to these theories, while the eighth, and fi nal, chapter draws 
some general conclusions. 

Sgarbi rightly points out that the aim of humanist logic, which was written in 
Latin, was to return to the logic of Aristotle: “Aristotelian doctrines were cleansed of 
what the humanists considered to be scholastic impurities and meaningless sophist-
ries, and logical arguments were simplifi ed” (p. 4). Th e fi gures most representative of 
this tendency were Lorenzo Valla, George of Trebizond, and Rudolph Agricola. Th e 
works of the latter two logicians were more successful than Valla’s Disputationes Dia-
lecticae, exhibiting a tremendous infl uence on later logicians who wrote in vernacular. 
In the second chapter, Sgarbi discusses the philosophical rationale behind the human-
ists’ critique of Late Medieval logic: according to the humanists, res and verba had to 
be identifi ed insofar that they did not consider form to be detachable from its content 
(cf. p. 23). As a consequence, the formalism of Late Medieval theories was vigorously 
rejected by most humanists. Th is might lead one to wonder whether the adoption of 
a formal language is an essential feature of any logic. If this is the case, the humanists 
would have been rejecting logic as such rather than ‘medieval sophistries’ but Sgarbi 
does not deal with this question. Instead, he aims to reconstruct what the humanists 
understood ‘logic’ to be and does not judge their theories on the basis of ‘our’ con-
temporary understanding of formal logic. Sgarbi chooses to off er us a (very learned) 
lesson in cultural history rather than an ‘analytic’ history of logic. Th e third chapter 
is devoted to Sperone Speroni, who was a member of the ‘Accademia degli Infi am-
mati’ in Padua, an intellectual circle that promoted the use of Italian instead of Latin 
in the context of cultural debates. Even though Speroni did not develop an original 
logical system, he wrote in Italian to defend the very traditional idea that logic alone 
was the instrument for arriving at truth (cf. p. 57). By maintaining this traditional 
view, Speroni reacted against the humanists who paid far more attention to rhetoric 
or philological studies than philosophical inquiry. His disciple, Bernardino Tomi-
tano, followed his criticisms of other humanists. Unlike Sperone, however, Tomitano 
wrote in Latin, not Italian (cf. pp. 69-70). Th e fi rst humanist to write extensively on 
logical matters in Italian was Benedetto Varchi even though he did not devote any 
single treatise to logic exclusively (chapter 4). Sgarbi devotes an erudite chapter to him 
in which he lists the logical books that were available to Varchi. Varchi translated 
Aristotle’s Prior Analytics into Italian but this translation was never published. In 
other works, Varchi maintained that logic is ‘the instrument without which the entire 
edifi ce of knowledge can be neither built nor based on solid foundation’ (p. 92). In a 
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work on the three operations of the intellect (Delle tre operazioni dell’ intelletto), Var-
chi claims that the fi rst operation is that of concept formation, the second concerns 
the creation of propositions, whereas the third is reasoning. It is easy to see that the 
various parts of Aristotle’s Organon correspond to these operations. Sgarbi does not 
have any suggestion as to which might have been the source of this doctrine but 
I would suggest that Varchi may have had Aquinas’ commentary on the Posterior 
Analytics from his Proemium in mind; a work that was vastly infl uential on later con-
ceptions of logic.9 In the remaining part of the chapter, Sgarbi dwells on Varchi’s 
commentary on the Prior Analytics and shows that Varchi was largely reliant on Late 
Ancient commentaries. Chapter fi ve is devoted to Antonio Tripadale dal Borgo who 
authored the fi rst logical treatise written in Italian (‘Loica in lingua volgare’, Venice, 
1547). After an erudite inquiry into the background of this scarcely known fi gure, 
Sgarbi exposes the doctrine of his treatise (p. 133 ff .). Th e structure of this handbook 
was not original and, as Sgarbi rightly underlines, Tripadale oversimplifi ed the doc-
trine of syllogisms (cf. p. 148). Th is notwithstanding, however, the book is histori-
cally signifi cant because of the language that it was written in. Chapter six is devoted 
to Nicolò Massa, a physician who was active in Venice and whose interest in logic 
stemmed from his interest in natural sciences. His logical treatise was infl uenced by 
Melanchtonian dialectic, and his interest in vernacular language had no theoretical 
purpose: he simply wanted to reach a wider readership (cf. p. 174).

Alessandro Piccolomini’s logic is dealt with in chapter seven. He wrote a treatise 
called ‘L’ instrumento della fi losofi a’ (‘Th e Instrument of Philosophy’) in which he 
expounded Aristotelian logic in Italian.

Th is book is a detailed and learned reconstruction of the intellectual climate of 
late XVI century Italy and Sgarbi’s erudition is always impressive. I believe that 
this monograph will be welcomed by Renaissance scholars as a crucial tool for 
understanding the logical debates of this time period.

Luca Gili

F.L. van Holthoon, Terug naar de Verlichting. Budel, Damon, 2013, 23 × 15, 
192 p., € 19,90.

De verlichting is een thema dat momenteel op grote belangstelling mag rekenen. 
In Terug naar de Verlichting draagt Frits van Holthoon op een originele wijze bij 
aan de discussie over de betekenis van deze stroming.

Het is Van Holthoons ambitie om een juist beeld van de verlichting te bieden, 
zodat men deze op waarde kan schatten (p. 8). Het positiefste aspect van het boek 

9 Cf. on this L. Gili, ‘Aspects of Th omistic Logic in Renaissance Italy’, forthcoming in: 
S. Bonino, M. Hoenen and A. Robiglio (Eds.), A Companion to Renaissance Th omism, Leiden/
Boston, Brill.
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ligt in het feit dat de auteur tegendraadse stellingnames niet schuwt. Zo voert hij 
aan dat Rousseau niet werkelijk een democratie bepleitte (p. 76) en dat Montes-
quieu niet pleitte voor de bekende scheiding van de wetgevende en de uitvoerende 
macht (p. 86). In deze gevallen wordt een relatief uitgebreide motivatie geboden 
voor de stellingen, vergeleken met de meeste andere plaatsen waar een betoog wordt 
gepresenteerd. Vaak schiet de onderbouwing namelijk tekort. Dat blijkt al meteen 
in het begin van het werk, waar gesteld wordt dat de verlichting begint met de 
generatie van Locke en eindigt met de Franse Revolutie (p. 7). Hiervoor wordt geen 
reden gegeven; er wordt, althans voor de stelling over het begin van de verlichting, 
slechts terloops verwezen naar een andere auteur (Paul Hazard), overigens zonder 
dat duidelijk wordt waarom deze dit zou vinden.

Ook op vele andere plaatsen is de onderbouwing gebrekkig. Natuurlijk is het 
onderzochte thema erg breed, maar dat argument zou alleen gewicht in de schaal 
leggen als het boek al erg omvangrijk was. Dat is met 192 pagina’s niet het geval; 
een toename van enkele tientallen bladzijden door het opnemen van een groter 
aantal bronnen of argumenten zou niet bezwaarlijk zijn geweest. Tegelijkertijd zou 
het betoog dan misschien wat genuanceerder zijn geworden.

Een ander probleem is de vrij rommelige structuur van het boek. Zo ontbreekt 
een duidelijke inleiding waarin wordt uitgelegd wat de auteur zal behandelen. 
Hoofdstuk 1 lijkt deze rol op het eerste gezicht te vervullen, maar blijkt toch al een 
echt hoofdstuk te zijn, dat qua opzet niet verschilt van de overige hoofdstukken. 
Evenzo ontbreekt een duidelijke conclusie; het laatste hoofdstuk presenteert te veel 
informatie om als zodanig te kunnen worden beschouwd. De auteur verantwoordt 
bijvoorbeeld niet waarop de keuze voor de behandelde auteurs rust (een positieve 
uitzondering is de toelichting van de aanwezigheid van Hume en Montesquieu 
(p. 83)). Natuurlijk kan men uit het betoog opmaken waarom bijvoorbeeld aan 
Rousseau en Voltaire aandacht wordt besteed, maar waarom nu juist deze denkers 
(en anderen niet) worden behandeld, blijft onduidelijk.

De structuur van de meeste hoofdstukken laat te wensen over — hoofdstukken 
5 en 6 steken in dit opzicht gunstig af —, maar ook het werk als geheel is te eclec-
tisch van aard, wat zich temeer wreekt daar de samenhang tussen de hoofdstukken 
onvoldoende duidelijk wordt. Het is eigenlijk een verzameling geïsoleerde essays 
met als gemene deler de verlichting.

Uit een vergelijking met Hume. Leven en werk (Kampen, Klement, 2009) blijkt dat 
de auteur wel degelijk in staat is om de gewenste structuur te bereiken, zodat het des 
te teleurstellender is dat hij dat hier niet doet. Toegegeven, het onderwerp is erg breed, 
maar dat kan niet als excuus worden opgevoerd. Dat geldt ook voor de vele gram-
maticale slordigheden; zo staan op vrijwel alle pagina’s interpunctiefouten.

Dat Van Holthoon in staat is om een coherent en goed onderbouwd betoog te 
schrijven, wordt duidelijk uit eerder werk van zijn hand. Ik ben echter niet in staat 
om deze conclusie op basis van het huidige werk te bereiken.

Jasper Doomen
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F.V. Tommasi, ‘Philosophia transcendentalis’. La questione antepredicativa e l’ ana-
logia tra la Scolastica e Kant (Le corrispondenze letterarie, scientifi che ed erudite dal 
Rinascimento all’ Età Moderna. Subsidia, 10). Florence, Leo S. Olschki, 2008, 
24 × 17, XVI+236 p., € 27.

Francesco Valerio Tommasi’s work, Philosophia transcendentalis, assumes an impor-
tant role in Kantian sources studies, particularly inquiries related to the terminologi-
cal background of Transzendentalphilosophie. Th is book belongs to a research ambit 
which can be traced back to the works of Giorgio Tonelli and Norbert Hinske, both 
of whom hypothesized a correlation between Kant and German Aristotelianism. For 
a long time, this view was quite uncommon in light of a signifi cant lack of real his-
toriographical evidence. However, this hypothesis has recently been confi rmed thanks 
to the publication of the Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg by Riccardo 
Pozzo and Michael Oberhausen.10 Based on an examination of the teaching program 
of the University of Königsberg, it is clear that Aristotelianism had not disappeared 
from the academic environment in which Kant began his studies. Franz Albert Aepi-
nus’s Aristotelian treatise, the Introductio in philosophiam (1714), was still being taught 
in the Academia Albertina during Kant’s time, at the very least indirectly. In particu-
lar, the title given to the metaphysical section of Aepinus’s work, Philosophia transcen-
dentalis, supports the idea of speculative continuity. Th us, Tommasi presents new 
historiographical evidence by analyzing certain features of both the historical roots of 
the term ‘transcendental’ in a strict sense and the many issues that it implies. Th ese 
discoveries support the premise that there is continuity between the Scholastic and 
the Kantian use of the term ‘transcendental’ as regards the theoretical paradox of 
necessary, though impossible, transcendence of the categorical ambit.

Th e fi rst chapter treats the history of the word ‘transcendental’. Th is notion is 
fi rst found in the context of Scholasticism as transcendens/transcendentia, the tran-
scendentals being the most general predicates of things and also divine names. 
It should be noted, however, that there is no textual evidence that the term tran-
scendentalis was ever used in the Middle Ages. In fact, the appearance of the term 
in medieval texts is due to modern editors rather than the original authors them-
selves. In the sixteenth century, Suárez used the terms transcendens and transcenden-
talis as synonyms. As Jan Aertsen11 suggests in his work, however, its exact origin 
remains unknown. It was probably coined according to the analogy with the term 
praedicamentalis by virtue of the ambivalence within the term transcendens. Th us, 
Tommasi highlights some key aspects of the ‘transcendental’ notion behind Kant’s 
decision to adopt this Scholastic term via German Aristotelianism. Th e fi rst aspect 
is strongly related to the domain of predication and therefore of analogia entis. One 

10 M. Oberhausen und R. Pozzo (Hrsg.), Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg 
(1720-1804), Stuttgart-Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 1999. 

11 J.A. Aertsen, ‘Transcendens-Transcendentalis. Th e Genealogy of a Philosophical Term’, in: 
J. Hamesse et C. Steel (Éds), L’ élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Âge, Turnhout, 
Brepols, 2000, pp. 241-255.
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of the primary uses of the concept ‘transcendental’ is its grounding function in 
metaphysics, insofar that it speaks to the relation between the necessity of being 
with what is absolutely fi rst. Th is can be proven by the fact that some adherents of 
German Aristotelianism, such as Scharf and Aepinus, use the term philosophia tran-
scendentalis as a synonym for First Philosophy in order to underline the priority of 
philosophy over other disciplines. Th e second aspect of the notion of ‘transcenden-
tal’ is its proximity to a deep theoretical tension: nomina transcendentia are always 
related both to the commonness (communissima) and to the eminence (prima) of 
their content. In other words, ‘transcendental’ speaks to that which is formally 
predicated of every being, but which also transcends or goes beyond every being. 
Th e verb ‘to be’ represents the apex of this tension, as it can be both a syncategore-
matic term as well as an instrument of existential predication. ‘Ens’ is both an 
empty substrate predicable of everything as well as the foundation of all the inten-
tional determinations, which denote real diff erences among beings. Th is twofold 
sense of “being” stands for the gap between predication and being that plays a 
decisive role in the Kantian metaphysical refl ection. According to Tommasi, the 
eff ort to incorporate both the commonness of predication as well as the eminence 
of ‘transcending’ is the theoretical nucleus of the doctrine of the transcendentals 
and of the analogia entis. In the same way, the German thinkers of Schulphilosophie 
tried to preserve the universality and primacy of metaphysics by distinguishing 
between the pars generalis and the pars specialis. Th us, according to Tommasi, Tran-
scendental Philosophy has its origins in a great strain between semantic and syntac-
tical concerns, which sought a very frail solution through the doctrine of analogia 
entis.

Th e second chapter is an inquiry into diff erent elements, which confi rm Kant’s 
reliance on German Aristotelianism, fi rst of all in the distinction between ‘analytic’ 
and ‘dialectic’. Th e most important historiographical piece of evidence in this 
regard is the appearance of an Aristotelian trait in the Vorlesungsverzeichnisse der 
Universität Königsberg. According to the university programme, the textbook used 
by Th omas Burckhard — professor of poetry in the Academia Albertina from the 
summer semester of 1720 to the winter semester of 1743/44 — was Aepinus’s Intro-
ductio in philosophiam. Th is time frame partially coincides with the young Kant’s 
presence in the Albertina (although there are certain historical incongruities that 
the author does not hesitate to point out), making it likely that a student of Alber-
tina in the 1740s could have easily come into contact with the philosophia transcen-
dentalis sive metaphysica. According to Tommasi, there are three general hypotheses, 
all of which suggest the presence of Aristotelianism in the academic environment of 
the time. First of all, the young Kant could have heard Burckhard speaking explic-
itly about Aepinus’s work. Secondly, Kant could have attended Burckhard’s classes 
without a direct reference to Aepinus’s thought. Finally, even if he had not person-
ally followed Burckhard, Kant could have found the philosophia transcendentalis 
circulating among students or, at least Aepinus’s books might have been in the 
Königsberg library. Beyond these historiographical elements, Tommasi points out 
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that almost all of the traditions, which incorporate the notion of ‘transcendental’ in 
eighteenth century Germany, can be found in Aepinus’s thought. Aepinus employs 
certain terms, such as ‘categories’, ‘scientifi c syllogism’, ‘antithesis’ and ‘paralogism’, 
which Kant uses in the Critique of Pure Reason either with an identical or very 
similar technical meaning, as Tonelli12 suggested to point out Aristotelian language 
in Kant. However, the most considerable element is the division of logic into ana-
lytic (about truth) and dialectic (about the probable). Th is represents the primary 
correlation between Kant and the Aristotelian tradition. In rejecting radical scepti-
cism, Aepinus fl atly separates the form of knowledge from the matter, according to 
a perspective, which Kant would later employ to specify a general criterion of truth 
lacking any content. According to Kant, the question of the transcendental founda-
tion of truth is, fi rst and foremost, a comparison between the doctrine of adaequa-
tio and its inner limitations. Th e adaequatio cannot really assure heterogeneity 
between the action and the subject of knowledge and produces a circular relation-
ship between the being and the intellect; that is, between what transcends and what 
adequately knows. Th erefore, it is precisely this division between the form and the 
matter of knowledge that allows one to go beyond the criterion of truth as adaequa-
tio. Th is allows for a methodological choice between purely formal knowledge and 
material knowledge.

Th e third chapter analyses the dialectic as the logic of the probable and as ars 
disputandi, another element favoring the hypothesis of a connection between Kant 
and the Scholastic tradition. Again, Burckhard made this possible, insofar that he 
devoted himself to teaching the so-called collegium dialectico-analyticum along with 
the disputatorium. According to the Scholastic Aristotelian paradigm, dialectic, 
which analyses the probable, proceeds by debates, but, in that way, risks devolving 
into skepticism and sophism. Th e achievement of Kant’s transcendental dialectic, 
then, is the use of this logic of debates in order to arrive at a general criterion of 
truth. Th e demand for a universal foundation can already be found in Scharf ’s 
Processus disputandi and the Institutiones logicae, but the most interesting reference 
is again to Aepinus. According to Tommasi, in spite of a gradual abandonment of 
Aristotelianism during the eighteenth century, for Aepinus, the ars disputandi still 
plays an important role. However, the ambiguity according to which dialectic was 
subordinated to analytic appeared while debates were still being placed in the ana-
lytic framework. Besides the need to attribute the logic of the probable to the 
incontrovertibility of analytic, this ambiguity recalls the procedure in the matter of 
the transcendental and analogical understanding of being. Th e relation between 
analytic and dialectic is equally ambiguous, because it produces circular reasoning: 
on the one hand dialectic is methodologically subordinated to analytic, while on 
the other hand, analytic, by reason of its formality, cannot omit material premises. 
In other words, in order to resolve debates, it is necessary to have preliminary 

12 G. Tonelli, ‘Das Wiederaufl eben der deutsch-aristotelischen Terminologie bei Kant während 
der Entstehung der KrV’, Archiv für Begriff sgeschichte 9/1964, pp. 233-242.
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defi nitions, but identifying these defi nitions should be outcome of the debates 
themselves. Th us, certain defi nitions should refer to an antepredicative level, but, 
keeping in mind the problem of antepredicamenta, the analogy and the transcen-
dental seem to show the non-transcendentality of the predication level and, at the 
same time, the need to give it an external foundation.

Th e fourth chapter engages with the Kantian theory of reality and language, 
which again involves the inherent tension in the doctrine of the transcendentals 
against an unbridgeable gap between being and predication. Tommasi adds a fur-
ther element confi rming the connection between Kant and Scholasticism, dealing 
with Michael Piccart’s Isagoge in lectionem Aristotelis (1605). Kant probably never 
knew this work directly, but many annotations in the Nachlass of the pre-critical 
period and in the Deutlichkeit (1764) suggest a signifi cant infl uence of this expo-
nent of the School of Altdorf. By outlining features of this School’s tradition, Tom-
masi highlights their distinction between dialectic and analytic, which, unlike 
Aepinus, is understood as a radical separation between logic as ars disputandi 
addressed to everyone (exoteric philosophy) and scientifi c logic, which is strictly for 
scholars (acroamatic philosophy). Kant recalls and develops several main aspects of 
the philosophia altdorfi na. First of all, Tommasi quotes the defi nition of mathemat-
ics as a procession from words to real things and those of philosophy — in reverse 
— as a procession from real things to words. For Kant, this means that philosophy, 
unlike mathematics, can never bypass ordinary language, which continually has to 
be clarifi ed, right up to primary terms (the primacy of syntax). Secondly, Kant criti-
cizes the possibility that language operates mathematically, in an argument specifi -
cally directed at Aepinus’s pupil J.G. Darjes, who supported the idea that philoso-
phy is an ars characteristica combinatoria. 

In the last chapter, Tommasi demonstrates the cohesiveness of his arguments, by 
resolving all of the tensions in the Transcendental I, the climax of Kant’s refl ection. 
Th e new nomen transcendens, which lacks any content as a syncategorematic term, 
replaces the being, analogically understood, and resolves the tension inside the ana-
logia entis, by conveying the gap between the categorical level of being and the 
being in itself, which is unattainable. Th e I is on another qualitative level than the 
predication altogether. Because of its lack of semantic signifi cation, it is the founda-
tion and the limit of the predication and it guarantees the excess of reality com-
pared to thought. Th e antepredicative level, being merely functional and formal, is 
totally unfastened from being and placed before the dictum as its condition of pos-
sibility. Being, then, only becomes a manner of judgment as there is now no exter-
nal foundation to such a categorical domain. Th erefore, every judgment is always 
set on a modalised level, as it is connected to the diff erent determinations of “est” 
(of the copula), which are always necessarily combined with their temporal deter-
mination. According to Tommasi, the founding aspect and the limiting aspect 
form a whole. Th e establishment of the semantic aspect is possible only in the 
immanence of predication, whose conditions of possibility are guaranteed by the 
Transcendental I as a unifying function. However, reference to the I involves the 

97520.indb   60797520.indb   607 16/10/14   10:3816/10/14   10:38



608 BOEKBESPREKINGEN

diffi  culty of placing the analogy within logic. Th e trouble is that Kant defi nes 
induction and analogy as inferential proceedings, which do not properly belong to 
logic, without off ering another position. For Kant, analogy is the instrument of the 
logic of discovery, as it can guarantee the growth of knowledge. In the Critique of 
Judgment, analogy assumes an even more important role of mediation between 
heterogeneous ambits, namely between the intuitive (form) and the discursive (mat-
ter). It is interesting to note that symbolic knowledge (i.e. analogical) is a part of 
intuitive knowledge, which is opposed to discursive knowledge and its working by 
concepts. Drawing back the analogy to a new level, Tommasi achieves his primary 
aim: describing the main features of the passage from traditional metaphysics, 
grounded on the doctrine of analogia entis, and Kantianism as tracing an analogy 
between these two ambits. In this way, the second part of the subtitle of Tommasi’s 
work is intentionally ambiguous.

Alice Ragni

Arthur Kok, Kant, Hegel, und die Frage der Metaphysik. Über die Möglichkeit 
der Philosophie nach der kopernikanischen Wende (HegelForum). München, Wil-
helm Fink Verlag, 2013, 23 × 15,5, 287 p., € 34,90.

Deze mooie handelseditie van een licht bewerkte doctoraatsverhandeling (Til-
burg, 2012) biedt een systematische vergelijking tussen de eerste delen van Kants 
Kritik der reinen Vernunft (de transcendentale esthetica en de transcendentale ana-
lytica) en de eerste delen van Hegels Phänomenologie des Geistes (de grote hoofd-
stukken ‘Bewußtsein’ en ‘Selbstbewußtsein’), uitgaande van de vraag uit de titel en 
ondertitel, namelijk de vraag naar de mogelijkheid van metafysica na de coperni-
caanse wending. De uiteenzetting is dienovereenkomstig gestructureerd. Na een 
algemene inleiding, getiteld ‘Die kopernikanische Wende in der Philosophie’, als-
mede een samenvatting (die misschien in de inleiding of de conclusie geïntegreerd 
had kunnen worden), volgen twee hoofddelen met elk drie parallelle hoofdstukken: 
een eerste hoofddeel over Kant dat bestaat uit de volgende hoofdstukken: ‘Ein-
führung zu Kants Kritik der reinen Vernunft’ (hfdst. 1), ‘Anschauung und Verstand’ 
(hfdst. 2) en ‘Urteilskraft, Schematismus, Phänomenon und Noumenon’ (hfdst. 3); 
en vervolgens een tweede hoofddeel over Hegel dat bestaat uit de volgende hoofd-
stukken: ‘Einführung zu Hegels Phänomenologie des Geistes’ (hfdst. 4), ‘Das empi-
rische Bewusstsein’ (hfdst. 5) en ‘Das Selbstbewusstsein’ (hfdst. 6). Het geheel 
wordt afgesloten met een algemene conclusie, getiteld ‘Die Frage der Metaphysik 
nach der kopernikanischen Wende in der Philosophie’.

Het is met name in deze algemene conclusie dat duidelijk wordt hoe boeiend 
— en tegelijk complex — hedendaagse systematische discussies rond Kant en Hegel 
kunnen zijn. Na een overwegend hegeliaanse Kant-kritische reconstructie van de 
Kritik der reinen Vernunft (uiteengezet in het eerste hoofddeel) en een overwegend 
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Hegel-immanente lezing van de Phänomenologie des Geistes (uiteengezet in het 
tweede hoofddeel), signaleert de auteur namelijk een soort kantiaans tegoed of sur-
plus, d.w.z. een mogelijke duiding van het ‘Ding an sich’ en het ‘Noumenon’ 
die zich onttrekt aan Hegels interpretatie. Neem bijvoorbeeld de volgende tekst-
  passage:

Die Diff erenz zwischen Kant und Hegel, die ihre Philosophien, ihrer Orientierung 
nach, als metaphysisch beziehungsweise unmetaphysisch charakterisierbar macht, 
hat sich [...] als die Vorstellung des Dinges an sich als entweder ein übersubjektiver 
göttlicher Urheber oder als der an und für sich seiende Geist erwiesen. […] Hegels 
Auff assung des Dinges an sich als Geist ist ohne weiteres sinnvoll, aber die Frage ist, 
ob in der Kritik der reinen Vernunft eine zweite sinnvolle Bedeutung des Dinges an 
sich hervortritt, die von dieser Auff assung unterschieden werden kann (p. 275).

Afgezien van met name de vraag hoe deze laatste beide duidingen van het ‘Ding an 
sich’ — enerzijds Hegels niet-metafysische interpretatie in de Phänomenologie en 
anderzijds een tweede, niet binnen deze h egeliaanse lectuur passende, metafysische  
duiding — zich precies tot elkaar verhouden, stelt de auteur terecht vast dat Kants 
Kritik der reinen Vernunft begrepen moet worden als een ‘Vorstudie zur Metaphy-
sik’, een propedeutica dus, waarin bijvoorbeeld niet beoogd wordt “das mögliche 
Dasein einer intellektuellen Anschauung zu bejahen oder verneinen” (p. 275), maar 
veeleer de transcendentale voorwaarden te expliciteren waaronder — zoals de auteur 
meent —  de aanname van een dergelijke aanschouwing gerechtvaardigd kan wor-
den (cf. ook p. 273). Daarbij trekt hij de conclusie dat Hegel niet geheel recht kan 
doen aan het metafysische potentieel of de metafysische implicaties van Kants pro-
pedeutische kritiek (cf. opnieuw p. 275: “Das Wesen der Kritik, die Trennung von 
Metaphysik und Ontologie durch die Unterscheidung in Phänomenon und Nou-
menon, hat [...] nicht lediglich die Bedeutung, wie Hegel meint, ein Prüfstein für 
die vorkantische Metaphysik zu sein, sondern der Unterschied von Metaphysik und 
Ontologie, als Vorstudie zur Metaphysik betrachtet, ist zugleich die Möglichkeit 
der Metaphysik”). En hetzelfde geldt vermoedelijk evenzeer voor de metafysische 
implicaties van Kants conceptie van de copernicaanse wending, wat door de auteur 
echter niet uitdrukkelijk lijkt te worden vastgesteld. Ten slotte wijst de auteur op 
een eigensoortige, metafysische interesse verbonden met Kants begrip van het nou-
menon, een interesse waaraan Hegel — opnieuw — niet volledig recht zou doen, 
namelijk in die zin dat

Kants Begriff  des Noumenons nicht vollständig in Hegels Begriff  der Anerkennung 
aufgeht, obgleich dies Hegels Absicht war, weil dem Unterschied zwischen Phäno-
menon und Noumenon nicht lediglich ein unrefl ektierter Empirismus und unver-
nünftiges Verstandesdenken zugrunde liegen, sondern dieser eben auch ein eigen-
tümliches metaphysisches Interesse in sich trägt, das kein Vernunftwesen leugnen 
kann (p. 276).

Volgens de auteur stelt zich vanuit dit perspectief van een onloochenbare metafysi-
sche interesse dan ook de vraag in hoeverre en in welke zin metafysica op grond 
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van Kants Kritik der reinen Vernunft toch minstens niet onmogelijk (“zumindestens 
nicht verunmöglicht”, p. 276) is geworden, zogezegd voorbij of doorheen Hegels 
Kant-lezing, welke in het leeuwendeel van de studie nochtans werd beschouwd als 
adequaat ten aanzien van de eigenlijke strekking van Kants tekst.

Met andere woorden: de studie beweegt zich in het spanningsveld tussen Kant 
en Hegel, niet alleen aan de hand van belangrijke thematische ijkpunten, in het 
bijzonder de begrippen ‘intellektuelle Anschauung’ respectievelijk ‘absolute Negati-
vität’ of ‘absolute Negation’, maar vooral ook met het oog op een hernieuwde actu-
alisering van de vraag naar de mogelijkheid van metafysica na de copernicaanse 
wending. De bespreking van — en de situering binnen — de secundaire literatuur 
is daarbij helaas wat beperkt, zoals de auteur ook zelf onderkent (cf. p. 26), niet 
alleen wat betreft receptiehistorische vragen, maar ook wat betreft meer systemati-
sche discussies rond Kant en Hegel. De auteur verwijst bij gelegenheid — en veelal 
in voetnoten — naar het werk van met name Cobben, Houlgate, Stern en Siep, 
maar baseert zich hoofdzakelijk op de bovengenoemde primaire teksten. Opmerke-
lijk genoeg laat hij zich nochtans inspireren door het denken van de Nederlandse 
fi losoof Jan Hollak (1915-2003), niet alleen vanwege diens algemene visie op de 
Phänomenologie des Geistes (cf. p. 154; p. 158; pp. 226-227), maar in het bijzonder 
ook vanwege de notie van transcendentale openheid (cf. pp. 23-24; pp. 266-269). 
Deze interessante notie speelt een niet onbelangrijke rol, in het bijzonder in hoofd-
stuk 6 (het laatste hoofdstuk), waar het gaat om Hegels begrip van zelfbewustzijn 
als ‘transzendentale Off enheit des Geistes’ (cf. paragraaf 6.8.3). Al met al van harte 
aanbevolen!

Jacco Verburgt

Koen Vermeir and Michael Funk Deckard (Eds.), Th e Science of Sensibility. 
Reading Burke’s Philosophical Enquiry (International Archives of the History of 
Ideas, 206). Dordrecht/Heidelberg e.a., Springer, 2012, 24 × 16, XXII+337 p., 
€ 106,95.

Just like Aristotle in the Metaphysics, Burke began the Philosophical Enquiry into 
the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757) with the statement that 
curiosity is the fundamental human quality. However, while there are countless treat-
ments of Aristotle’s Metaphysics, few systematic studies have been dedicated to Burke’s 
Enquiry. Th is volume, edited by Vermeir and Deckard, closes this gap and integrates 
Burke’s early work into the history of ideas and philosophy. Th e publication is the 
result of a conference (organized at the Institute of Philosophy, KU Leuven in Decem-
ber 2007) that celebrated the 250th anniversary of the Enquiry’s publication. ‘Th e 
science of sensibility’ encompasses two facets of Burke’s work: the empirical and the 
psychological approach. Th e aesthetic aff ect originates in the physiological constitu-
tion of the body while the conjunction of sense and sensibility essentially links 
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physiology to all the branches of the arts: music, literature and visual arts. Th e aff ect 
is intimately bound to the sensitive body and their interaction founds the criterion for 
the evaluation of arts. In this sense, the strength of the book consists in the fact that 
it maps out the intellectual potential of the Enquiry for diff erent branches of the 
humanities. Other than the existing research on Burke’s later philosophy, which vali-
dated his affi  liation with modern conservatism, the present volume develops a net-
work of refl ections on Burke’s aesthetics, science and politics.

Th is book exhibits a strong sense of Burke’s historical context across a wide num-
ber of disciplines. Th e volume relates the issue of sensibility to three other topics: 
science, politics and aesthetics. Th e fi rst section relates the Enquiry to the context 
of 18th century science and metaphysics. Th e essays of Steff en Ducheyne and Aris 
Sarafianos relate Burke’s refl ections to the empirical and experimental conception 
of properties of the body, sensitivity, as well as climate and diet. Th is same context 
gave rise to Winckelmann’s art history and Dubos’ art theory. Herman Parret 
analyses the infl uence of Burke’s aesthetics on Herder, carefully tracing the parallels 
to Herder’s Kritische Wälder, particularly his division of the senses through a psy-
cho-physiological approach. Joseph Pappin III assimilates the Enquiry into the tra-
dition of Aristotelian-Th omist realism in order to further test the impact of Locke’s 
and Burke’s conceptions of substance on their political thought.

Th e second section of the book emphasizes the consequences of the psycho-
physiological approach on morals, sociability and politics. F.P. Lock resists a politi-
cal interpretation of the Enquiry (as supported by Michael Fuchs), instead arguing 
for an aesthetic and theological reading of the text. While Lock disputes the rele-
vance of Burke’s Irish background in the current debate on his work, Katherine 
O’Donnell traces the infl uence of Irish political poetry, Aisling Ghéar in particu-
lar, on Burke’s thought. Richard Bourke, Bart Vandenabeele and Daniel I. 
O’Neill discuss the political and social implications of the Enquiry. Bourke 
argues that Burke’s conceptions of the sublime and the beautiful are grounded in 
the notions of pity and fear. Vandenabeele returns to the evident parallel (and dif-
ferences) between Kant and Burke in regards to the reliance of taste on sociability 
and a constitutive universal communicability. O’Neill expands the fi eld of enquiry 
by reading Burke’s work as a statement on the role of power with all of its aesthetic 
and political implications.

Th e third section sheds a light on the vicarious experience of rhetoric (especially 
poetry) in Burke’s writings. Of special interest in this capacity is the fact that “the 
word” in the 18th century was meant to shape emotions and character. Cressida Ryan 
performs an intertextual interpretation of Longinus’ Peri Hupsous and of the Enquiry 
in order to trace their ancient sources. Especially notable is the appendix that includes 
a table of Burke’s quotations from the Enquiry. Paddy Bullard examines the signifi -
cance of the images from Lucretius and Milton — evoking the powerful light and 
infi nite nature in particular — as instantiations of the sublime. Frans De Bruyn 
further explores the conception of language in the 18th century as a device that was 
supposed to exercise an immediate emotional impact. Th e mediating role of the 
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metaphor as the representation of an idea is subordinated to the aff ective power of 
language. Dario Perinetti reads Burke’s Introduction on Taste (1759) as a response to 
Hume’s Of the Standard of Taste (1757) and as a debate on what justifi es the objectiv-
ity of taste. Baldine Saint Girons closes the volume with a subtle refl ection on the 
notions of obscurity and clarity in painting and poetry. Th e aesthetic eff ect requires 
the chiaroscuro in which light and darkness dynamically intertwine. Within this con-
text, Burke’s discussion of darkness presupposes a painterly sensibility that combines 
painting and poetry in order to locate the aff ective dynamics of the sublime. Th us, the 
book weaves together a wide variety of critical paths and multiplies — coherently, 
structurally and critically — new and promising approaches to Burke’s work.

Vlad Ionescu

Olaf Breidbach und Roswitha Burwick (Hrsg.), Physik um 1800 — Kunst, 
Wissenschaft oder Philosophie? (Laboratorium Aufklärung, 5). München/Paderborn, 
Wilhelm Fink Verlag, 2012, 23 × 15,5, 332 p., € 39,90.

Pas omstreeks 1840 werd het onderzoek van de natuur een uitsluitend positief-
wetenschappelijke aangelegenheid. Een op ervaring gevestigde, analytische en 
reductieve wetenschappelijkheid en het daarmee samengaande onderscheid van dis-
ciplines wordt sindsdien als een vaste verworvenheid beschouwd. Wat men voor-
heen als zekere en betrouwbare natuurwetenschap beschouwde, werd voorwerp van 
historische studie.

De natuurwetenschap rond 1800 is het onderzoeksdomein in deze bundel. Ter 
inleiding wijzen de uitgevers erop dat met betrekking tot de natuur de grenzen tus-
sen wetenschap, fi losofi e en kunst lange tijd vloeiend bleven. Zelfs een speculatieve 
fi losofi e als die van Schelling, waarin wij nu een poging zien om voor de vele aparte 
theorieën een alternatief te bieden, hoorde nog tot het natuuronderzoek als 
zodanig.

Olaf Breidbach en Gerhard Wiesenfeldt bespreken ‘Denkmodellen in de 
experimentele fysica omstreeks 1800’. Met name de ontdekking van de magneti-
sche polariteit was aanleiding om naar de grondstructuren van de wereld te zoeken, 
waarbij zelfs de vraag werd gesteld of niet het mineraal toermalijn de grondstof van 
de aarde was. De hiertoe opgezette experimenten moesten de beschrijving van elek-
triciteit en magnetisme preciseren en het onderscheid tussen beide verduidelijken. 
Opmerkelijk: niet een speculatieve fi losofi e had tot een analogie tussen elektriciteit 
en magnetisme doen besluiten, maar empirisch onderzoek van de fysische ver-
schijnselen zelf.

Maar biedt een fysica die naar aanleiding van de elektrische en polaire verschijnse-
len naar een verband zoekt met de levensverschijnselen in het algemeen niet evengoed 
inspiratie tot poëzie? In het werk van de dichter Achim von Arnim (1781-1831) ont-
dekt Roswitha Burwick een belangstelling die daar inderdaad op wijst. Arnim 
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beschouwt de vernieuwing en voortschrijdende integratie van het onderzoek niet als 
een verandering van de wetenschap, maar als een wijze waarop de wetenschap gaan-
deweg zichzelf structureert. Het is dan de taak van de kunstenaar om, in samenwer-
king met de experimentele onderzoeker, een voorstelling te bieden van datgene wat 
niet meer te observeren is. Werkelijkheid en hogere wereld komen hier samen.

Een andere dichter, Novalis (Georg Friedrich von Hardenberg, 1772-1801), ont-
waart in de natuur de sporen van een vormgevende kracht. Gabriele Rommel 
noemt deze ervaring een poëtisch besef dat weet heeft van de analogie tussen orga-
nische en anorganische natuur en daarom tot een hogere, symbolische fysica leidt 
waarin materiële en spirituele wereld elkaar ontmoeten. Novalis, dichter maar 
tevens ingenieur, wil uitgaan van de waarneming. In zijn theoretische beschouwin-
gen vormen waarneming en leven een eenheid die van zijn universele poëzie de 
grondslag wordt. Aansluitend bij deze bijdrage publiceert Rommel een nieuwe 
brontekst van Hardenberg: Geschichte der Elektrizität (niet als zodanig in het regis-
ter vermeld).

Nog in die jaren ontspint zich een discussie tussen Achim von Arnim en de fysi-
cus Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) over de zuil van Volta waarmee elektrische 
stroom kan worden opgewekt. Voor Heiko Weber blijkt uit deze discussie dat er 
toen een overgang plaatsvond van beschrijvend naar analytisch natuuronderzoek. 
Ritter deed in Jena onderzoek naar de dierlijke elektriciteit en legde bij het experi-
menteren nadruk op ervaring en nauwlettende observatie met het oog op het aan-
wijzen van een eenheidsprincipe in de natuur. Hij toonde ook het belang aan van 
de voor ons oog onzichtbare ultraviolette straling. Het object van zijn controverse 
met Arnim was de vraag of een door elektriciteit opgewekte scheikundige werking 
(galvanisme) de levensverschijnselen voortdurend begeleidt. Ritter meende van wel, 
terwijl Arnim geen onderscheid aanvaardde tussen galvanisme en elektriciteit. De 
voltazuilen boden op dat punt een mogelijkheid om te beslissen. — Preciserend 
merken Breidbach en Weber hierbij op dat J.W. Ritter deze fysica omwille van de 
vreugde aan het experiment als een vorm van kunst beleefde. De aarde werd als een 
soort organisme begrepen, niet enkel als beginsel van ordening maar tevens als de 
natuurkracht die ook de levende wezens doordringt. De ontdekking door Ritter 
van het ultraviolette licht bleek daarbij heuristisch waardevol. Zo werd Ritter de 
analytisch inductief werkende onderzoeker die de wetenschap in zuiver experimen-
tele banen leidde. Het experiment is voor hem een nauwgezette, in haar kenmerken 
te analyseren kunst of kunde. Het is een praxis, een niet theoretisch deduceerbaar 
doen, aan de hand van een experimentele methodiek.

De fi guur en het werk van Abraham Gottlob Werner, de vader van de Duitse 
geologie (1750-1817), wordt besproken door André Wakefield. Typisch voor deze 
onderzoeker van gesteenten en fossielen is zijn afwijzing van elke romantische 
opvatting van een organische eenheid in de natuur. Als aangestelde in de mijnbouw 
legde Werner zich tegen betaling toe op classifi catie en inventarisering. Zijn uiterste 
nauwgezetheid kan de methodische zwakheid van zijn onderzoek echter niet ver-
hullen. Van bij de publicatie bleek dit achterhaald.
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Zoals bekend, liet de studie van de natuur ook Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832) niet onberoerd. Helmut Hühn toont hoe deze in zijn Wahlverwandt-
schaften de natuur in haar geheel zoekt te vatten als dichter en onderzoeker maar 
welbewust niet als fi losoof. Overtuigd van de grenzen der mechanica, speurt 
Goethe in dat werk naar de bouw en vorm van de organismen, met het oog op een 
omvattende voorstelling van de fysische kennis waarin vrijheid en natuurnoodzake-
lijkheid samengaan.

Een bijdrage van Th omas Bach over het werk van Carl Friedrich Kielmeyer (1765-
1844) verduidelijkt hoe in diens studie van het organische de natuurlijke historie en 
de natuurfi losofi e een nieuw wetenschappelijk karakter verkrijgen. Al wat de fysica 
kan zeggen, wordt door het organische bepaald, en niet omgekeerd. De opvatting dat 
alle natuurlijke gebeurtenissen door mechanische wetten verklaard kunnen worden, 
moet wijken voor het inzicht dat inductie op basis van empirisch onderzoek tot een 
wetenschappelijke wetmatigheid leidt die de zuivere mechanica inperkt. Zonder de 
term fysiologie te gebruiken, beseft Kielmeyer al dat de vatbaarheid voor prikkels, die 
kenmerkend is voor de organismen, niet aan een afzonderlijke ‘ziel’ te wijten is. Ter 
oplossing van de vraag naar het levensprincipe kan Kielmeyer vooralsnog alleen maar 
wijzen op fenomenen die een verborgen, hypothetische kracht doen vermoeden.

De speculatieve fysica van Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) 
wordt door Olaf Breidbach onderzocht. Die fysica is het programma, uitgewerkt 
in de afzonderlijke (empirische) wetenschappen, dat de mogelijkheid biedt om het 
natuurlijke met zijn eigen structurele eigenschappen te ordenen. Constitutief hier-
voor is het speculatieve, denkende standpunt. Dat verschilt van het pragmatische 
gezichtspunt doordat het de eigen, levende dynamiek van het natuurlijke als zoda-
nig laat verschijnen. De oneindige dynamiek van de natuur wordt door het denken 
opgehouden om haar te beschrijven en te verklaren als de interactie van tegenge-
stelde krachten die in dat proces zelf een metamorfose ondergaan. Het natuurlijke 
is dus de stuwkracht én afremming van de oneindige activiteit die in haar dualiteit 
(van wederzijdse aantrekking en afstoting) voor de wetenschapper verschijnt als een 
dialectiek, geordend volgens theoretische disciplines.

Bij Jakob Friedrich Fries (1773-1843) mogen we terecht van moderne wetenschaps-
fi losofi e gewagen. Op zoek naar een mathematische natuurwetenschap, aldus Temilo 
van Zantwijk, gaat Fries niet langer deductief te werk, maar vertrekt hij van onbetwij-
felbare zintuiglijke ervaringen. Alleen bij de mathematische verwerking van dergelijke 
gegevens kan een constitutieve theorie tot stand komen. Van dit wetenschapstype lijkt 
de mechanica van Newton het voorbeeld bij uitstek. Probleem is dan wel dat de induc-
tieve werkwijze niet in staat blijkt om de axiomatische inzichtelijkheid van dit onder-
deel van de natuurkunde ooit door experimentele verifi catie defi nitief te bevestigen.

Judith V. Grabner beschrijft de toestand van de wiskunde rond 1800. De snelle 
ontwikkeling, vanaf de renaissance, had nieuwe gebieden voor de wiskunde 
geopend, zoals de analytische meetkunde met Descartes, de diff erentiaal- en inte-
graalrekening met Leibniz/Newton of de waarschijnlijkheidsberekening en haar 
toepassing op de mechanica met de gebroeders Bernouilli. Leonhard Euler 
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(1707-1783) verrijkte elk van deze gebieden, legde de basis voor hun systematisering 
en maakte een einde aan veel verwarring in terminologie en notatie. Het onderwijs 
aan de Franse militaire scholen, onder meer dat van Gaspard Monge (1746-1818), 
de eerste directeur van de École Polytechnique, benadrukte zowel het synthetische 
als het algebraïsche element in de meetkunde. De invloed van de Franse revolutie 
(het tiendelig stelsel!), de voortgaande ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
en de industriële revolutie verjongden de wiskunde. De fi guur van Carl Friedrich 
Gauss (1777-1855) markeert de overgang naar een nieuwe tijd, die de meetkunde 
van de a priori denkbare ruimte zal onderscheiden van de experimenteel te onder-
zoeken euclidische ruimte.

Samen geven deze studies een merkwaardig beeld van de wetenschapsbeoefening 
rond 1800, niet toevallig ook de jaren waarin de Universiteit Jena een nieuwe bloei 
beleefde. Alleen de bijdrage over wiskunde, die trouwens minder op deze eeuw-
wende gefocust is, blijkt met Jena geen direct verband te hebben.

Lu De Vos

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Exzerpte und Notizen (1809-1831). Hrsg. von 
Klaus Grotsch (Gesammelte Werke, 22). Hamburg, Meiner, 2013, 28 × 19, 
XI+778 p., € 478.

Dit tweeëntwintigste boekdeel sluit de Gesammelte Werke qua manuscripten en 
gedrukte werken van Hegel zelf af. Alleen op het tweede deel is het nu nog even 
wachten. Dan zullen in kritische uitgave niet alleen de geschriften beschikbaar zijn 
die Hegel zelf openbaar maakte, maar zowat alles wat van zijn hand in een of 
andere vorm bewaard bleef.

Hegel had de gewoonte om bij zijn lectuur notitie te houden van al wat hem trof 
of op enige wijze dienstig kon zijn. Zijn aantekeningen en excerpten, vanaf de rec-
toraatstijd in Neurenberg tot aan zijn overlijden in Berlijn, zijn hier bijeengebracht, 
gerangschikt en verduidelijkt. Sommige notities beslaan hooguit één regel. Het uit-
voerigst is een Herodotus-excerpt van drie bladzijden. Het kan echt wel eens plezie-
rig zijn, zoals de aantekening op p. 197 over de tabak.

De uitgever heeft dit materiaal chronologisch geordend. Vanaf 1809 schrijft Hegel 
regelmatig een en ander op uit Winckelmann, blijkbaar om die als bron te kunnen 
vermelden. In 1813 noteert hij iets bij Mme De Staël, in 1817-1818 betoont hij zich 
een ijverig lezer van de Quarterly Review, in 1817-1819 van de Edinburgh Review en 
van 1824 tot 1829 (zoals overigens al bekend was) van de Morning Chronicle. In 1821 
verrast ons een excerpt uit L’ Italie van Lady Morgan. De veelheid van thema’s is 
opvallend: optica, onderzoek naar mentale ziekten, reisberichten, Indische poëzie 
(1826, opgetekend uit Taschenbuch für Damen 1821), berichten over openbare verko-
pingen van schilderijen (1827, Frans van Mieris, Adriaan van Ostade), over de poëzie 
van Silesius (1827, uit een blad voor gecultiveerden). Duidelijk voor gebruik in de 
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colleges bestemd zijn de citaten uit Schleiermacher en Albrecht von Haller. In 1831 
duikt een ‘Belgische leugen’ op, zonder verduidelijking.

Op pp. 191-211 vindt men aantekeningen die zijn overgeleverd als ‘van Hegels 
hand’, maar zonder precieze datering. Dan volgt een kort overzicht (pp. 213-219) 
van teksten uit secundaire overlevering. Een uitvoerig bericht van de uitgever 
beslaat pp. 233-380. Het notenapparaat (p. 381-772) maakt het mogelijk de excerp-
ten in hun context te plaatsen.

De uitgave is een fi lologische prestatie, die Hegels veelzijdigheid weet te situeren 
in zijn tijd. De verscheidenheid van de bronnen kan sommige tekstplaatsen en allu-
sies beter doen verstaan. De feitelijke, historische achtergrondkennis van Hegels 
geschriften zal erbij gebaat zijn, eerder dan de grondige fi losofi sche studie van het 
systeem.

Lu De Vos

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie des subjektiven 
Geistes. Hrsg. von Christoph Johannes Bauer. Teilband 2. Nachschriften zu dem 
Kolleg des Wintersemesters 1827/28 und Sekundäre Überlieferung (Gesammelte 
Werke, 25, 2). Hamburg, Meiner, 2011, 27,5 × 19, 551-1119 p., € 368.

Met dit deel van de Gesammelte Werke wordt de uitgave van Hegels colleges over 
subjectieve geest, antropologie, fenomenologie en psychologie voortgezet. Het stu-
dentencahier Stolzenberg bevat diens aantekeningen bij een college uit 1827-’28 
over de fi losofi e van de subjectieve geest waarvan andere versies door Johan Eduard 
Erdmann en Ferdinand Walter vroeger al waren gepubliceerd in de blauwe boekde-
len van Meiner. Door het veelvuldig gebruik van afkortingen lijkt het te gaan om 
in de les zelf opgetekende notities, al zijn die minstens gedeeltelijk bijgewerkt.

De beknopte inleiding — slechts enkele zinnen — wordt gevolgd door een uit-
voerige bespreking van ‘de geest’ in het algemeen. De uiteenzetting in het college 
volgt in hoofdzaak de Enzyklopädie en bevestigt ook de wijzigingen die Hegel in 
zijn editie van 1827 aanbracht, op enkele paragrafen na die in de marge staan aan-
gestipt en kort worden geannoteerd. Alleen het eerste gedeelte, dat verduidelijking 
geeft bij begrip en indeling van de wetenschap van de subjectieve geest en een 
overzicht biedt van het geheel, wijkt af van de Enzyklopädie. In de psychologie 
onderscheidt Hegel nog twee delen, de theoretische en de praktische geest, zonder 
te gewagen van de ‘vrije geest’ als apart onderdeel. Hegel besluit zijn lessen met het 
principe dat hij in de inleiding van de Enzyklopädie voorop stelde: “Mens, ken 
uzelf.”

De uitgever volgt in deze editie de voorschriften die bij het Hegel-Archiv voor de 
publicatie van studentencahiers gebruikelijk zijn. Eén versie wordt als basis geno-
men en met varianten uit de andere versies (Erdmann en Walter) geconfronteerd. 
Bedoeling van de Gesammelte Werke is immers niet een soort spectrum te bieden 
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van de uiteenlopende wijzen waarop het woord van de meester door zijn studenten 
werd opgenomen, maar een goed leesbare en betrouwbare tekst van Hegels gedach-
ten beschikbaar te maken.

Uit de secundaire overlevering zijn de Zusätze opgenomen die door de uitgever 
Ludwig Boumann in 1845 aan de derde versie van de Enzyklopädie (1830) werden 
toegevoegd. Losgemaakt van die editie blijkt duidelijk dat zij door Boumann 
werden samengesteld en diens gedachtegang, eerder dan die van Hegel, weerge-
ven. Alleen spijtig dat niet wordt aangegeven wat hier Sondergut is (van Bou-
mann) en wat ook in de collegecahiers of de eigen aantekeningen van Hegel te 
vinden is.

Bij een uitgave als deze spreekt men van een ‘diplomatieke afdruk’, in principe 
volkomen gelijk aan de oorspronkelijke tekst. Alle toevoegingen zijn dan ook cur-
sief gedrukt, wat het citeren dan weer niet vergemakkelijkt. Anders dan tot nog toe 
in de Gesammelte Werke gebeurde, zijn de afkortingen niet weggewerkt (zelfs niet 
als ze duidelijk of onbetwistbaar zijn), een werkwijze die in dit geval misschien 
verkieslijk is omdat er telkens andere afkortingen worden gebruikt naargelang de 
student of de professionele schrijver.

Dit boekdeel 25, 2 volgt in de geplande uitgave op het nog niet verschenen deel 
23 (de cahiers over logica). Daardoor vindt men hier geen principiële verantwoor-
ding over de editie van de cahiers en evenmin specifi eke gegevens over de keuze van 
de teksten (wat in deel 25,3 zal verschijnen). Hier dus ook geen opmerkingen over 
de door Hegel gebruikte literatuur, geen toelichting bij de cahiers, geen verduidelij-
king waarom bijvoorbeeld Stolzenberg de voorkeur krijgt. Het overzicht van de 
gebruikelijke tekens is summier.

Lu De Vos

Michael Gerten (Hrsg.), Hegel und die ‘Phänomenologie des Geistes’. Neue 
 Perspektiven und Interpretationsansätze. Würzburg, Königshausen & Neumann, 
2012, 23,5 × 15,5, 245 p., € 36.

Tweehonderd jaar Phänomenologie des Geistes (PhdG) diende in 2007 zeker ook 
te worden gevierd in de stad waar Hegel in 1807 redacteur werd van de Bamber-
ger Zeitung en waar het boek werd gedrukt en uitgegeven bij Joseph Anton Goeb-
hart (Bamberg en Würzburg). Het in Bamburg gehouden congres wilde door een 
strikt transcendentaalfi losofi sche interpretatie nieuwe perspectieven openen op de 
PhdG.

In zijn openbare avondvoordracht had wijlen Reiner Wiehl benadrukt dat de 
PhdG als een ‘eerste fi losofi e’ mag worden gelezen die de dominantie van de natuur-
wetenschap kritiseert. Zijn manuscript is postuum in de acten opgenomen. 

Werner Flach vestigt de aandacht op het systematische karakter van het denken 
in de PhdG: het is een denken dat zichzelf, dat wil zeggen zijn eigen bepaaldheid 
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tot voorwerp heeft. Wanneer de verhouding van het denken tot zijn voorwerp niet 
enkel theoretisch is, maar zich in alle vormen van het denken voordoet, baant dit 
de weg naar het bewustzijn van zichzelf als geest. Reinhold Aschenberg beschouwt 
het recht van het bewustzijn om zowel de politieke macht als zichzelf kritisch te 
beoordelen. Michael Gerten onderzoekt het statuut van het natuurlijke bewust-
zijn en daar tegenover het refl ecterende niveau van de fi losofi e; de bewustzijnsvor-
ming wordt inderdaad problematisch wanneer men aanneemt dat de geest zich tot 
zichzelf verhoudt. Kurt Walter Zeidler toont aan dat de speculatieve zin (die als 
zodanig niet bestaat) moet worden opgevat als een logische structuur: oordelen 
geven ons geen laatste kennisgegevens omdat begrippen niet aan voorwerpen refe-
reren, maar de wijzen zijn waarop een individu iets begrijpt; zo krijgt deze logica 
een speculatief karakter dat zelfs met een christologie in verband wordt gebracht 
(p. 149). Christoph Glimpel wil Hegels project om de religie te denken op actuele 
wijze problematiseren. Door eigen refl ectie kan een religie niet anders dan zichzelf 
relativeren hoewel zij zich onmogelijk tot het relativisme kan bekennen. Jammer 
genoeg blijft het hier bij een onafgewerkte poging. 

Friedrike Schick vergelijkt de kritiek van Hegel op de zintuiglijke zekerheid 
met de kritiek van Wilfrid Sellars op de mythe van het gegevene. Tegenover de 
fundamentalistische positie, die het gegevene als verklarende grond beschouwt, 
staat de opvatting die in de onderlinge coherentie van de gegevens een verklaring 
ziet. Met dit laatste blijft echter het probleem onopgelost van een weten dat zich 
fundeert. Hegel en Sellars komen tot andere consequenties omdat Hegel het 
coherentisme niet aanvaardt. Terwijl Sellars bij de reconstructie van het empiri-
sche blijft staan, zoekt Hegel niet naar een grond die empirisch met het gegevene 
meegegeven is, maar naar de niet-empirische waarheid die het gegevene daadwer-
kelijk is.

Naar aanleiding van dit congres geeft Hans Friedrich Fulda opnieuw enkele 
fundamentele beschouwingen over Hegels PhdG en over de problematiek van een 
inleiding tot de speculatieve logica (het probleem waarmee hij zijn loopbaan 
begon). Na een toelichting bij het epistemologische programma van Hegel, biedt 
hij een grondige commentaar op de laatste zinnen van de Einleitung. Hij betoogt, 
en dat lijkt wel een volstrekt nieuwe these, dat datgene waar het op aankomt de 
eindpositie van de sectie ‘geest’ is, waar de geest erin slaagt het scepticisme zo te 
overwinnen dat dit in een fi losofi sch weten kan overgaan. De fi guur van het 
geweten is nog niet het absolute weten, maar het is er wel (of enkel) de natuur van 
zoals die door het weten zelf en niet door ons wordt voortgebracht. Zo is dit 
weten ook in staat om voort het programma uit te werken waardoor het absolute 
weten wordt bereikt.

Christian Iber geeft een kortere versie van een al in 2006 gepubliceerd artikel, 
‘Hegels Paradigmenwechsel vom Bewusstsein zum Geist’. Reinhard Hiltscher 
herneemt de thesen die hij in zijn boek Wahrheit und Refl exion (1998) had uitge-
werkt: als Hegel een kantiaanse kenniskritische geldigheidsproblematiek op het oog 
heeft, kan hij in zijn opzet onmogelijk slagen omdat hij de functionele feitelijke 
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geldigheidsrelatie niet onafhankelijk ziet van de geldigheidsconstitutie van het 
weten. Gerold Prauss zet eerst de grote lijnen uiteen van zijn boek Moral und Recht 
im Staat nach Kant und Hegel (2008) en tracht dan aan te tonen dat de staats- en 
zedelijkheidopvatting van Hegel een poging is om door te denken op enkele thesen 
van Kant waar hij het moeilijk mee heeft.

Lu De Vos

Gerard Visser, In gesprek met Nietzsche (Kristalpaleis. Reeks voor eigentijdse 
fi losofi e). Nijmegen, Vantilt, 2012, 21 × 14, 336 p., € 24,95.

In In gesprek met Nietzsche (‘Conversations with Nietzsche’), Gerard Visser, who 
also wrote an important book on Nietzsche and Heidegger (1989), has provided a 
collection of several of his articles, published between 1980 and 2007. Only the fi nal 
chapter, a series of ‘aphorisms’, has been written especially for this publication.

Chapter I is a meditation on a paradox in Nietzsche’s thinking. On the one 
hand, one could consider his philosophy to be an enterprise of shameless critique 
and a search for truth, while on the other, he constantly praises attitudes like shame 
and distance as being essential to a noble lifestyle and even goes as far as to consi-
der appearance as the ultimate form of reality. Visser relates this tension to the 
‘mysterious antagonism of the Dionysian and the Apollonian’ (p. 43), a distinction 
that played a key role in ‘Th e Birth of Tragedy’. 

Th e second chapter is about the image of the ‘Gate of the Moment’ in ‘Th us 
Spoke Zarathustra’. According to Visser, Nietzsche wants to emphasize three things. 
Firstly, he wants to show that there are two visions from the perspective of the 
present: into the past (memory) and into the future (fantasy and expectation). 
Secondly, he wants to show that from the perspective of the eternal recurrence, the 
ideas of an irrevocable past and of creative initiative are not irreconcilable. And 
thirdly, he wants to show that even the smallest moment contains the whole world, 
i.e. the world as becoming and as will-to-power. 

Th e third chapter is about the ‘Übermensch’. Herein, Visser stresses the fact that 
for Nietzsche, the ‘Übermensch’ is a kind of organic system that can no longer be 
called human. It is a higher type of life-form that integrates the three fundamental 
forces, normally divided between the scholar, the artist and the legislator. It has 
appeared from time to time throughout history but up to now, it has never been a 
purpose one has consciously strived for. Th e Übermensch, then, appears as the goal 
of humanity. Visser closes the article by paying close attention to Nietzsche’s trivi-
alization of death. Unlike Heidegger, Nietzsche regards nothingness (‘das Nichts’) 
as merely nothing. Visser, however, wonders if the acceptance of death does not lie 
in the acceptance of its ‘closedness’. 

Chapter IV discusses Nietzsche’s idea that the highest perfection on earth can be 
found in the life of an organism which has, itself, become a work of art. Inspired 
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by Benjamin, however, Visser wonders if this does not mean that life is sacrifi ced to 
art and thus, if Nietzsche is not nihilistic in this respect. 

Nietzsche’s four ‘Untimely Meditations’ are the subject of the fi fth chapter. 
According to Visser, what is at stake in these books, is the creation of the phi los o-
pher, the artist and the saint both within and outside of us. Th is is the ultimate 
goal of culture and Nietzsche’s criterion for a sharp criticism of ‘decorative’ culture, 
in which people try to escape their responsibility to become a unique personality 
and to stylize their own lives. Visser regrets, however, that the value of the indivi-
dual somehow seems to be instrumental for Nietzsche.

Chapter VI deals with Nietzsche’s and Heidegger’s ideas on nihilism. For Niet-
zsche, nihilism is fundamentally related to the idea of meaninglessness, which he 
considers to be a product of ‘décadence’, i.e. a decline of physiological strength. 
Heidegger, however, strongly infl uenced by Dilthey, sees nihilism as a consequence 
of essentialism and the forgetfulness of being. Nevertheless, Visser argues that both 
thinkers might see the overcoming of nihilism as dependent on a single task: “As 
long as I am not able to affi  rm my birth, death will stay against me” (p. 165).

Th e seventh chapter off ers a comparison between Nietzsche’s and Heidegger’s 
ideas on conscience. First, Visser refutes the teleological interpretation of Nietz-
sche’s paradoxical phrase that we should ‘become who we are’. He continues to say 
that for Heidegger, man’s task is not as much to realize some kind of essence, but 
to stay faithful to the open character of existence. Th is clarifi es the fact that Nietz-
sche emphasizes actual possibilities, which he relates to the eternal and creative 
current of being, rather than to the development of individual talents. Nevertheless, 
Visser states that Nietzsche pays too much attention to the question how we become 
what we are, rather than who we are.

Chapter VIII is a lecture that Visser gave at the University of Leiden in 2005, 
which has never been published. It is about Nietzsche’s ‘Über die Zukunft unserer 
Bildungsanstalten’, a series of public speeches that Nietzsche gave in Basel in 1872, 
and, as Visser states, are unfortunately still relevant. Nietzsche discusses to what 
degree gymnasiums and universities contribute to real ‘Bildung’, or ‘a kind of cul-
tivation of the self, carried out according to the example of an inner order’. He 
provides two concrete suggestions: fi rstly, that one should attach great importance 
to the cultivation of the native language and secondly, that one should strive for a 
profound contact between a youngster and the natural world, in order to stimulate 
his natural development.

Th e ninth chapter off ers a close reading of one of Nietzsche’s posthumous frag-
ments: “‘to search for the truth for the truth’s sake’ – superfi cial! We don’t want to 
be deceived, it hurts our pride” (KSA 9: 11[66]). Visser concludes that for Nietz-
sche the search for truth should always be understood from the perspective of the 
stream of life, the secret of which will always be hidden from every kind of absolute 
truth. However, the question remains as to whether or not Nietzsche himself does 
justice to his own position, insofar that he pretends to be able to present the essence 
of life.
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Chapter X is about the subject of evil. Nietzsche, of course, rejects the idea of 
evil in the moral sense meaning that he did not think that there could be anything 
like ‘evil as such’. Nietzsche replaces the duality of ‘good and evil’ by that of ‘good 
or bad’, and his criterion is no longer ethical, but aesthetic: creativity. Would the 
Holocaust, then, not be considered an example of ‘absolute evil’ from Nietzsche’s 
point of view? Visser’s answer is negative because he argues that something still 
qualifi es as ‘absolute evil’ when it is an incomprehensible violation of humanity.

Th e fi nal chapter is a compilation of fragments, written over the years and mostly 
concerning the subject of truth in Nietzsche’s philosophy. In these eighty pages, we 
see how Visser gradually becomes more and more critical of Nietzsche’s epistemo-
logy and eventually more sympathetic to the phenomenological and Heideggerian 
concepts of truth. Nevertheless, he manages to detect some aspects of the latter in 
Nietzsche’s thought. In the introduction of the book, Visser describes this last 
chapter as a plea for philosophy in times when its value is no longer obvious. Visser 
attempts to fulfi ll this promise by showing the need to make a clear distinction 
between science, the arts and philosophy, the search for the essence of each disci-
pline being a typical philosophical skill. 

Reading this book, one gets the impression that the author is especially attracted 
to the diffi  culties and complex questions that arise from Nietzsche’s philosophy. Over 
the course of its eleven chapters, we follow Visser’s subtle analyses to try and answer 
many of these questions. A great deal of concentration is needed to follow Visser’s 
work, and his conclusions, admittedly, are not always crystal clear. Th is book is the 
result of almost thirty years of intensive conversation with Nietzsche and it is especi-
ally interesting for those who no longer need an introduction, but something more 
profound and who are willing to philosophize while reading, instead of picking up 
the results of someone else’s thinking. Th ere are, of course, some overlaps in the book, 
but these are mostly the result of Visser constantly trying to develop a deeper under-
standing of the same fundamental issues. Furthermore, he is neither afraid of critici-
zing Nietzsche, nor of confronting his thought with ideas from other philosophers, 
such as Heidegger, Benjamin or even Levinas. Th is is a book by a scholar who has not 
forgotten how to be a true philosopher. If there is one point of criticism, it would be 
that Visser, contrary to his desire and intention, is probably not the best writer to 
convince non-philosophers of the value of his own discipline. His book is simply not 
the easiest of readings for ‘lay people’.

Philippe Lepers

Henk-Jan Hoekjen, FilosoWIE? Grote denkers voor kleine deugnieten. Epe, 
Gelderland Vakbladen Uitgeverij, 2011, 111 p., 16 × 16, € 11,95.

Terwijl de meeste boeken binnen het domein van ‘fi losofi e met kinderen’  thematisch 
zijn opgebouwd en weinig verwijzen naar de geschiedenis van de fi losofi e, stelt 
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historicus en journalist Henk-Jan Hoekjen in FilosoWIE? Grote denkers voor kleine 
deugnieten chronologisch de gedachten van enkele bekende fi losofen voor, van Th ales 
tot Sartre (met Jezus als enige verrassende keuze). Na een inleiding over de betekenis 
van het woord fi losofi e, bespreekt hij elke denker beknopt (op ca. drie à vier kleine 
pagina’s) en vaak op een humoristische wijze. Meestal begint de voorstelling van een 
denker met enkele gegevens over het leven van de besproken denker of over de tijd 
waarin hij leefde of over zijn verhouding tot andere fi losofen. Daarna wordt een 
belangrijke gedachte van die denker eenvoudig uitgelegd, soms met een verwijzing 
naar de ideeën van denkers die ervoor al aan bod kwamen. Elke deeltje eindigt met 
twee algemene vragen waarop de kinderen zelf een antwoord kunnen zoeken (vb. 
Moet je altijd aardig zijn tegen elkaar? Vind jij de wereld mooi?). De illustraties, van 
de hand van Frans Hasselaar, stellen de besproken fi losoof op een grappige manier 
voor die aansluit bij wat in het hoofdstukje verteld is.

Het boekje is geschikt om voor te lezen aan kinderen van zes tot elf jaar. De 
teksten zijn in een vlotte, kindvriendelijke en levendige taal geschreven. Je hoort de 
fi losofen als het ware denken en met elkaar in dialoog treden. De posities van de 
denkers worden zo uitgelegd dat ze voor de kinderen goed te begrijpen en aantrek-
kelijk zijn. Wel is het zo dat door de eenvoud tegengestelde posities soms wat kari-
katuraal voorgesteld worden of dat de pointe van een gedachte enigszins verloren 
gaat. Soms is hier verheldering door een volwassene aangewezen, wat veronderstelt 
dat de voorlezer enige kennis van de geschiedenis van de fi losofi e heeft en wat 
impliceert dat het misschien minder aangewezen is om kinderen het boekje zelf-
standig te laten lezen. Een voorbeeld:

‘Stel dat je een knikker tegen een andere knikker gooit’, zei Hume. ‘Dan zeggen grote 
mensen altijd dat de ene knikker door de andere wordt weggetikt. Misschien is dat 
helemaal niet zo, maar denken mensen dat alleen omdat het altijd zo gaat. Maar het 
kan toch best zo zijn dat het de volgende keer niet gebeurt? Misschien verandert de 
knikker dan wel in een grote draak of in een ander griezelig wezen! (p. 65).

Door te verwijzen naar een knikker die in een draak zou kunnen veranderen, 
begrijpen de kinderen niet dat hier het toeschrijven van ‘causaliteit’ (de beweging 
van de ene knikker is de oorzaak van de beweging van de andere knikker) wordt 
geproblematiseerd.

Zoals andere boeken ‘fi losoferen met kinderen’ zet dit boekje de luisteraars aan 
om zelf na te denken. Dat ze hierbij vertrekken van de voorstelling van de ideeën 
van grote fi losofen, maakt dat ze zich bewust worden van de geschiedenis van 
gedachten en de namen van fi losofen leren (her)kennen. Bij mijn kinderen werd het 
boekje op enthousiasme onthaald; Rousseau heeft er alvast enkele aanhangers bij:

Rousseau dacht ook veel na over kinderen. ‘Als we willen dat het leuker wordt in de 
wereld, dan moeten we de kinderen misschien een beetje anders gaan opvoeden’, zei 
hij. ‘Volgens mij moeten we hen gewoon zelf laten beslissen wat ze allemaal willen. 
Want kinderen zijn volgens mij veel verstandiger dan grote mensen denken.’ 
Hij vond dus eigenlijk dat je kinderen moet losmaken van de ketting die gemaakt 
is van alle regeltjes. (pp. 61-62).
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FilosoWIE verdient zeker een plaats in de boekenkast die als basis dient om in de 
klas of thuis met kinderen te fi losoferen.

Griet Galle

John Gibbons, Th e Norm of Belief. Oxford, Oxford UP, 2013, 23,5 × 16, 
XV+302 p., £ 45.

Ik kom thuis en leg de sleutels waar ik ze altijd leg: op de keukentafel. Terwijl ik 
boven ben, sluipt er iemand naar binnen en pakt onopgemerkt mijn sleutels mee. 
Wat moet ik geloven? Aan de ene kant moet ik geloven dat ze op tafel liggen, want 
daar liggen ze altijd en ik heb geen reden om aan te nemen dat dat nu niet het geval 
is. Aan de andere kant moet ik niet geloven dat ze op tafel liggen, want daar liggen 
ze niet.

Het probleem ontstaat tussen twee opvattingsnormen (norms of belief ). Allereerst 
is er de verantwoordingsnorm ( justifi cation norm) volgens welke je een propositie p 
moet geloven desda het verantwoord is om p te geloven. Volgens deze norm moet 
je geloven dat je sleutels in de keuken zijn, want daarvoor heb je verantwoording. 
Ten tweede is er de waarheidsnorm (truth norm) volgens welke je p moet geloven 
desda p waar is. Volgens deze norm moet je niet geloven dat je sleutels in de keuken 
zijn, want dat is onwaar.

Wat is de norm waar opvattingen aan onderhevig zijn: de verantwoordingsnorm 
of de waarheidsnorm? Moeten opvattingen waar of eerder redelijk zijn? Het kan 
niet zo zijn dat beide normen van kracht zijn, want je kunt niet de plicht hebben 
om zowel p als niet-p te geloven. Het heeft ook geen zin om het probleem op te 
lossen door te stellen dat je een subjectieve plicht hebt om te geloven dat je sleutels 
er nog zijn en een objectieve plicht om te geloven dat ze er niet meer zijn. Want dan 
rest de vraag welke plicht de overhand heeft.

Welnu, dat is de verantwoordingsnorm, aldus John Gibbons. Want de waar-
heidsnorm heeft niet de juiste greep op ons: ze kan ons niet gidsen. Inderdaad: 
hoe weet ik op basis van de waarheidsnorm wat ik moet geloven over mijn sleu-
tels? Gibbons’ norm is echter geen gewone verantwoordingsnorm. Volgens zijn 
norm moet je geloven wat redelijk is en wat redelijk is wordt niet bepaald door 
wat je denkt dat de feiten zijn, maar door de feiten in je omgeving die obvious 
zijn. Als je boven bent en je bent niet in de positie om te weten dat je sleutels weg 
zijn, dan moet je niet geloven dat je sleutels weg zijn. Maar als je sleutels duidelijk 
voor je op de keukentafel liggen, dan moet je geloven dat ze daar liggen, zelfs al 
merk je ze niet op.

Met andere woorden: er is een toegangsvereiste (feiten die niet obvious zijn heb-
ben geen impact op wat je moet geloven), maar zonder internalisme (feiten zijn 
niet enkel obvious als je ze daadwerkelijk opmerkt). Op zich lijkt me dat juist. 
Maar ik zie niet hoe Gibbons het voor elkaar krijgt. Waarom moeten we redelijk 
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zijn in bovengenoemde betekenis? Waarom rekening houden met obvious feiten? 
Voorstanders van de waarheidsnorm hebben een makkelijk antwoord: je moet 
rekening houden met obvious feiten omdat die een subgroep vormen van alle fei-
ten (en de laatste bepalen je plichten). Maar dit is duidelijk niet Gibbons’ visie: 
het belang van de verantwoordingsnorm kan volgens hem op geen manier afge-
leid worden uit de waarheidsnorm. Dat kan kloppen. Maar als we de waarheids-
norm verlaten, hoe kunnen we dan ooit uitleggen waarom de verantwoordings-
norm van belang is?

(Dat is een algemeen probleem voor de verantwoordingsnorm, maar voor Gib-
bons in het bijzonder. Aanhangers van de verantwoordingsnorm suggereren soms 
dat redelijkheid ertoe doet omdat redelijkheid coherentie impliceert (wat dan een 
pre zou zijn). Maar aangezien redelijkheid voor Gibbons niet bestaat uit het afstem-
men van je opvattingen op wat je denkt dat de feiten zijn (maar eerder op de feiten 
die in feite obvious zijn), kan hij zich hier niet op beroepen. Immers, geloven dat de 
sleutels op tafel liggen (omdat dat obvious is) hoeft geen coherente set van opvat-
tingen op te leveren.)

Misschien kan het anders. Hier is één optie. Behoud de waarheidsnorm: je moet 
p geloven desda p waar is (of toch van links naar rechts). Als de sleutels niet op tafel 
liggen, moet je niet geloven dat ze op tafel liggen. Maar Gibbons heeft gelijk dat de 
waarheidsnorm ons niet kan gidsen. Echter, dat is niet ongebruikelijk: normen 
kunnen ons vaker niet gidsen! Ik moet geen dingen kopen die door kinderen zijn 
gemaakt, maar dat wil niet altijd zeggen dat ik dan weet wat ik moet kopen. Op 
dezelfde manier moet ik geen dingen geloven die onwaar zijn, maar dat wil niet 
altijd zeggen dat ik weet wat te geloven. Het verschil tussen plichten en excuses is 
juist daarvoor in het leven geroepen. Als ik iets moet doen, maar ik doe het niet 
omdat ik niet beter had kunnen weten, ben ik geëxcuseerd. Zo ook met opvattin-
gen. Als ik had moeten geloven dat mijn sleutels waren gestolen, maar ik doe het 
niet omdat ik niet beter had kunnen weten, ben ik geëxcuseerd.

Alles wat Gibbons zoekt, lijken we te hebben. We hebben een toegangsvereiste 
omdat we geëxcuseerd kunnen zijn voor plichten die buiten ons bereik liggen. En 
we hebben externalisme omdat feiten ertoe doen, dat wil zeggen, zelfs als we ze over 
het hoofd zien. Als ik had moeten geloven dat mijn sleutels op de keukentafel lagen 
(omdat ze daar inderdaad lagen), maar het niet deed terwijl ik ze makkelijk had 
kunnen zien als ik beter had gekeken, dan ben ik niet geëxcuseerd. Het voordeel 
van dit plaatje is dat het belang van obvious feiten nu niet meer in het luchtledige 
blijft hangen. We zijn niet geëxcuseerd voor alles wat obvious is.

Los van deze bedenking zijn er veel aspecten aan Gibbons’ werk die de moeite 
van het bekijken waard zijn: zijn poging om epistemologie en ethiek op hetzelfde 
spoor te brengen; zijn niet-academische aanpak van deze langlopende debatten; zijn 
aparte schrijfstijl. En natuurlijk de voorbeelden met boodschappen en verdwenen 
sleutels.

Jan Willem Wieland
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Paul Griffiths and Karola Stotz, Genetics and Philosophy. An Introduction 
(Cambridge Introductions to Philosophy and Biology). Cambridge, Cambridge 
UP, 2013, 24,5 × 17, VIII+270 p., £ 50/$ 90 (Hb.); £ 17,99/$ 29,99 (Pb.).

Dat de stormachtige ontwikkelingen in de genetica van de laatste 100 jaar op de 
nodige fi losofi sche aandacht hebben kunnen rekenen, hoeft geen betoog. Het gros 
van de fi losofi sche activiteit — zeker in de laatste decennia — situeert zich op het 
vlak van de ethische problemen die de vooruitgang van de gentechnologie stelt. Het 
boek dat ter bespreking voorligt, focust echter op de repercussies van deze ontwik-
kelingen op de wetenschapsfi losofi e en meer specifi ek de fi losofi e van de biologie. 

Een belangrijk thema dat doorheen het volledige boek is geweven, is de pluraliteit 
aan genconcepten die binnen de genetica gebruikt wordt. Een klassieke opvatting is dat 
de rol gespeeld door het mendeliaanse genconcept in de klassieke genetica kan worden 
gereduceerd tot, of volledig kan worden overgenomen door het genconcept zoals gear-
ticuleerd in de moleculaire biologie. Griffi  ths en Stotz tonen duidelijk aan dat deze 
reductie niet mogelijk is. De moleculaire genetica voert met andere woorden een gen-
concept in dat past binnen haar eigen project. Maar dit moleculaire genconcept maakt 
het mendeliaanse concept niet overbodig voor andere onderzoekspraktijken. Beide con-
cepten zijn met elkaar verbonden zonder dat het ene kan gereduceerd worden tot het 
andere. Dit voorbeeld werpt een ander licht op debatten over reductionisme. Terwijl de 
nageliaanse reductie op niet veel bijval meer kan rekenen, is het anders gesteld met het 
verklarend reductionisme. Volgens aanhangers van deze vorm van reductionisme moe-
ten fenomenen op een hoger niveau steeds verklaard worden op basis van de eigen-
schappen en interacties van bouwstenen op een lager niveau. Volgens Griffi  ths en Stotz 
heeft deze vorm van reductionisme weinig uit te staan met reductionisme zoals het 
klassiek werd geconcipieerd. Immers, de nadruk op interacties impliceert dat de manier 
waarop de bouwstenen van het lagere niveau zijn geconfi gureerd, bepalend kan zijn 
voor de eigenschappen van de interactie. Maar de manier waarop de bouwstenen 
geconfi gureerd zijn, is een eigenschap van het hoger niveau. Met andere woorden, de 
fenomenen op een hoger niveau worden niet volledig gereduceerd tot fenomenen op een 
lager niveau. De verhouding tussen het mendeliaanse genconcept en het moleculaire 
concept is een perfect voorbeeld hiervan. Moleculaire genetica hanteert dus een reduc-
tionistische strategie in de zin dat ze op zoek gaat naar de moleculaire bouwstenen die 
aan de basis liggen van genetische mechanismen. Deze strategie is echter slechts deels 
reductionistisch omdat de onderlinge interacties, die bepaald wordt door eigenschappen 
op een hoger niveau, een belangrijke verklarende rol spelen.

Een tweede rode draad die doorheen het boek loopt, is de problematiek van de rela-
tieve bijdrage die genetische en niet-genetische factoren leveren bij erfelijkheid en ont-
wikkeling. Ook hier corrigeren de auteurs de wijdverbreide misvatting dat de ontwik-
keling van de genetica en de ontwikkeling van de moleculaire biologie defi nitief zouden 
hebben aangetoond dat enkel genen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en dif-
ferentiatie van organismen. Met behulp van recente ontwikkelingen uit de moleculaire 
biologie tonen ze aan dat zowel niet-genetische extragenomische structuren binnen de 
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cel als omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in erfelijkheid en ontwikkeling. Ze 
bespreken verschillende strategieën die het mogelijk moeten maken om de “Moderne 
Synthese” (d.w.z. de synthese tussen moleculaire biologie en klassieke, mendeliaanse 
genetica) aan te vullen met onder andere bevindingen uit de ontwikkelingsbiologie en 
de epigenetica. Dergelijke “Uitgebreide Synthese” zou het mogelijk moeten maken om 
een globaler beeld te krijgen van de evolutie en ontwikkeling van biologische organis-
men en soorten.

Een mogelijke kritiek op het boek kan zijn dat er te veel aandacht gaat naar een 
gedetailleerde uiteenzetting over genetica en moleculaire biologie en dat dit ten 
koste gaat van het fi losofi sche luik. Dit lijkt me echter onterecht en dit om twee 
redenen. Ten eerste is het belangrijk om in een boek over fi losofi e van de genetica 
ruimschoots aandacht te besteden aan de genetica zelf. Wie beweert iets zinvols te 
kunnen zeggen over de fi losofi sche implicaties van de genetica, moet meer dan een 
oppervlakkige kennis hebben van dat domein. Ten tweede is het zo dat juist door 
voldoende oog te hebben voor de technische ontwikkelingen er nieuwe fi losofi sche 
problemen opduiken of fi losofi sche problemen in een nieuw daglicht worden 
gesteld. De discussie over het belang van genetische en niet-genetische factoren in 
erfelijkheid en ontwikkeling is hiervan een perfect voorbeeld. Het feit dat het werk 
put uit een ruim arsenaal van biologische feiten en theorieën, zorgt er juist voor dat 
het interessante nieuwe fi losofi sche perspectieven biedt.

Met dit boek hebben de auteurs een unieke inleiding geschreven tot de weten-
schapsfi losofi e van de genetica. Zowel voor fi losofen van de biologie als voor fi losofen 
die specialiseren in andere domeinen van de wetenschapsfi losofi e is het boek een must 
read. Ook voor fi losofen die niet direct werken binnen de wetenschapsfi losofi e, maar 
in hun werk te maken krijgen met genetica (bv. bio-ethici), kan het boek nuttig zijn. 
Aan hen biedt het boek namelijk een introductie tot de genetica die up-to-date is. 

Karim Zahidi

Susan Wolf and Christopher Grau (Eds.), Understanding Love. Philosophy, 
Film, and Fiction. New York/Oxford, Oxford UP, 2014, 23,5 × 15,5, XIII+397 p., 
£ 70,00.

De Amerikaanse fi losofe Susan Wolf kreeg een aanzienlijke som onderzoeksgeld en 
carte blanche. De enige voorwaarde was dat haar project onderzoekers uit verschillende 
humanities moest verenigen. Ze koos ervoor om fi losofen samen te zetten met litera-
tuur- en fi lmwetenschappers. Deze combinatie is niet vernieuwend op zich, en ook het 
onderwerp waarover deze groep zich boog, namelijk de liefde, kan niet gewaagd 
genoemd worden. Toch levert het klassieke recept goede en interessante papers op.

Een theorie van liefde wordt niet beoogd, ook al worden er in sommige papers 
eigenschappen van liefde besproken op basis van de veronderstelling dat deze eigen-
schappen essentieel deel van liefde (of goede liefde) uitmaken. Andere papers 
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benaderen het fenomeen liefde echter niet algemeen-theoretisch maar particulier-
existentieel. Boeken en fi lms over liefde danken hun populariteit per slot van reke-
ning aan het feit dat individuen zich herkennen in de liefdeslevens van de protago-
nisten. Liefde is dus op verschillende manieren voorwerp van onderzoek. Ook fi lm 
en fi ctie worden op verscheidene manieren ingezet: terwijl sommige hoofdstukken 
lezen als een lange, gedetailleerde reconstructie van een verhaallijn, grijpen andere 
hoofdstukken de fi lm slechts aan om een achterliggend patroon, maatschappelijk 
bestel of vooroordeel te analyseren. Om Humes beeldspraak te gebruiken: sommige 
schrijvers schilderen het fenomeen liefde zoals het verschijnt in een verhaal, andere 
schrijvers leggen zich toe op de anatomie van een fi lm en willen blootleggen wat er 
‘onder’ een verhaal zit, wat gecommuniceerd wordt zonder woorden.

Een van de meest geslaagde oefeningen in kritische ontleding van een fi lm vond 
ik terug in de bijdrage van Lawrence Blum. Hij toont hoe de fi lm Far from Heaven 
(Todd Haynes, 2002) in de val van de ‘valse symmetrie’ trapt. In de fi lm veroorde-
len zowel de blanke als de zwarte gemeenschap van een Amerikaans dorp in de 
jaren 50 de relatie tussen een blanke vrouw en haar zwarte tuinman op racistische 
gronden. Maar Blum legt overtuigend uit dat de suggestie van dergelijke symmetrie 
onrealistisch is, en bovendien moreel bedenkelijk omdat ze een sociale ongelijkheid 
verhult. Er was (en is) wel degelijk een hiërarchische machtsrelatie tussen blanken 
en zwarten, en wanneer zwarten een interraciale relatie afkeuren zullen hun motie-
ven anders zijn, en complexer dan de racistische motivatie achter de afkeuring van 
blanken. Blum contrasteert Far from Heaven met Rainer Werner Fassbenders fi lm 
Ali: Angst Essen Seele Auf (1973) dat ook het thema van de interraciale relatie behan-
delt. Volgens Blum is deze fi lm veel realistischer in zijn asymmetrische weergave 
van de reacties van de verschillende gemeenschappen. Blums fi lmanalyse wordt ook 
politiek interessant wanneer hij de onbedachte aanname van de valse symmetrie 
verantwoordelijk acht voor de wijdverbreide weerstand tegen ‘affi  rmative action’ 
(wat wij positieve discriminatie zouden noemen). Wie ‘affi  rmative action’ verwerpt 
omdat het kwaad met kwaad zou bestrijden, denkt per vergissing dat het kwaad 
van rassendiscriminatie erin bestaat dat men het behoren tot een bepaald ras in 
rekening brengt. Dat is niet wat discriminatie verkeerd maakt, legt Blum uit. Dis-
criminatie op basis van ras is verkeerd wanneer men het behoren tot een bepaald ras 
in rekening brengt om mensen te onderwerpen en te stigmatiseren. Onderwerping 
noch stigmatisering is het doel van ‘affi  rmative action’ of positieve discriminatie.

Sociale structuren en waardepatronen beïnvloeden de vorming van liefdesrelaties. 
Terwijl Blum schrijft over de restrictieve en schadelijke invloed van de samenleving 
op liefde, thematiseren andere auteurs de creërende en stimulerende invloed van 
sociale structuren op liefdesrelaties. Frances Ferguson geeft een intrigerende inter-
pretatie van Ian McEwans boek Saturday, dat volgens haar de waarde van een 
typisch moderne interpersoonlijke relatie, namelijk een relatie bemiddeld door pro-
fessionele kennis, blootlegt. Het hoofdpersonage in Saturday slaagt erin om zijn 
demente moeder en een delinquente jongere met liefde te behandelen uitsluitend als, 
en volgens Ferguson omdat, hij vanuit zijn positie als neurochirurg naar hen kijkt.
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Naast ‘liefde en samenleving’ is uiteraard ‘liefde en seksualiteit’ een terugkerend 
thema in dit boek. Aan de hand van A Short Film About Love (Kieslowski, 1988) 
beschrijft C. Reeve de innige band tussen liefde en de blik. Zolang Tomek op een 
bepaalde manier naar zijn buurvrouw Magda gluurt, is hij een voyeur. Maar de beteke-
nis van zijn binnengluren verandert naarmate we als kijkers, tezamen met Magda, ont-
dekken dat de verlegen Tomek Magda’s kwetsbaarheid niet misbruikt, maar voor zich-
zelf een veilige ruimte schept waarin hij leert te houden van een gekwetste vrouw. Rae 
Langton gebruikt Ian McEwans boek Th e Innocent om te illustreren hoe projectie 
zowel bron van plezier en intimiteit, alsook gevaar voor de liefdesrelatie kan zijn. Iris 
Murdoch indachtig zouden we kunnen stellen dat projectie het product kan zijn ofwel 
van de verbeelding ofwel van de fantasie. Verkrachting komt voort uit de egoïstische 
fantasie, terwijl liefde bloeit dankzij de verbeelding (een heel andere capaciteit van ons 
denken). McEwan beschrijft met veel empathie wat er door het hoofd van de verliefde 
jongeman gaat op het moment dat hij de grens tussen verbeelding en fantasie, tussen 
ludiek liefdesspel en vernederend machtsmisbruik overtreedt. De subtiliteit van dit 
interne perspectief gaat verloren in de verfi lming van het boek (John Schlesinger, 1995), 
waar de kijker in het standpunt van de buitenstaander meteen een oordeel vormt over 
de ‘objectieve situatie’ die zich voor zijn ogen ontrolt en ondubbelzinnig op een ver-
krachting lijkt. Langton gaat volgens mij te snel wanneer ze argumenteert dat fi lm er 
als medium nooit even goed in kan slagen als romankunst om het interne perspectief 
weer te geven, maar haar opmerking nodigt niettemin uit tot refl ectie op de vraag of er 
wezenlijke verschillen zijn tussen hoe fi lm en romankunst liefdesrelaties weergeven.

De bijdrage van Susan Wolf zelf is, ironisch genoeg, misschien een van de minst 
interdisciplinaire. Haar uitgangspunt is een discussie in de hedendaagse analytische fi lo-
sofi e over liefde, namelijk de discussie over de epistemische waarde van liefde. Is het per 
defi nitie zo dat liefde blind maakt? Wolf heeft weinig op met het idee dat liefde er per 
defi nitie toe leidt dat men de geliefde in een positief daglicht ziet. Volgens haar is kennis 
van de goede én slechte eigenschappen van de geliefde net een kenmerk van ware liefde. 
Ze argumenteert hiervoor aan de hand van een uitgebreide en minutieuze analyse van 
de verschillende relaties die voorkomen in de fi lm Th e Philadelphia Story (Cukor, 1940). 
Film fungeert in Wolfs hoofdstuk als illustratie om een fi losofi sche stelling intuïtieve 
plausibiliteit te verlenen. Daarenboven zou Wolf ook het succes van de fi lm kunnen 
inroepen om kracht te verlenen aan haar stelling — haar intuïties worden blijkbaar door 
velen gedeeld. Maar uiteraard kan men ook voorbeelden vinden van fi lms die het tegen-
deel verbeelden, en even populair zijn. Het is een interessant methodologisch punt waar-
over Wolf zich niet uitlaat, maar waar vakdidactici en kunstfi losofen reeds uitgebreid 
hebben over nagedacht: welke argumentatieve rol spelen fi lm en fi ctie in fi losofi sche 
betogen? Worden ze ingeroepen als bewijs voor de wijdverbreidheid van een intuïtie? Of 
als illustratie om een abstract argument aanschouwelijk te maken? Of als weergave van 
een bepaald denkpatroon dat immoreel of misleidend is (zoals in Blums bijdrage)? Films 
en romans refl ecteren de werkelijkheid, en hoe mensen over de werkelijkheid denken, 
maar nodigen op hun beurt weer uit tot refl ectie. Minstens daarvan getuigt dit rijke 
boek dat met zijn variatie aan bijdragen afwisselend en prettig om te lezen is.
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Is dit project waarlijk interdisciplinair geweest? Wolf stelt zich deze vraag in de 
inleiding. Wanneer een fi losoof een fi lm aandraagt ter illustratie van een stelling, is 
dat nog geen interdisciplinariteit. Wanneer een literatuurwetenschapper een discours-
analyse toepast op een dialoog van Plato, is dat evenmin interdisciplinair. Maar wat 
geldt dan wel? Wolf kiest voor een minimale, no-nonsense invulling, namelijk die 
van non-disciplinariteit. Zet professionals uit verschillende disciplines bij elkaar, laat 
hen als intelligente mensen onder elkaar vrij praten over fi lms en boeken en concep-
ten en waarden, en druk hen op het hart dat er geen disciplinaire grenzen of vereisten 
zijn. Dat zouden intellectuelen vaker mogen doen, ook in Nederland en België.

Katrien Schaubroeck

Govert den Hartogh, Frans Jacobs en Th eo van Willigenburg, Wijsgerige 
ethiek. Hoofdvragen, discussies en inzichten (Philosophical Ethics. Main Issues, 
Discussions and Insights). Budel, Damon, 2013, 24,5 × 16,5, 384 p., € 34,90.

Wie tot het Nederlandse taalgebied behoort en geïnteresseerd is in de grote ethi-
sche vraagstukken zal allicht gemerkt hebben dat het niet vanzelfsprekend is om 
een degelijk en volledig overzicht van dergelijke vraagstukken — en antwoorden 
— in de moedertaal te vinden. Recent is daar, met het verschijnen van het Basis-
boek Ethiek (red. Martin Van Hees, Th omas Nys en Ingrid Robeyns, Boom, 2014) 
en Wijsgerige ethiek (red. Goovert den Hartogh, Frans Jacobs en Th eo van Willigen-
burg) enige verandering in gekomen. In deze recensie beperk ik mij tot dit laatste 
boek dat vorig jaar in een erg verzorgde uitgave verschenen is bij Damon.

In het voorwoord wordt meteen duidelijk wat de opzet is van het boek en wat we 
wel en niet mogen verwachten: “In dit boek bieden we een kritische bespreking van 
de belangrijkste ethische theorieën, maar we vermijden het maken van een keuze 
voor of tegen een bepaalde theoretische invalshoek, omdat zo’n keuze naar onze 
overtuiging niet zinvol is” (p. II). Het boek is opgedeeld in vier grote delen en telt 
dertien hoofdstukken. In deel I wordt het concept ‘ethiek’ verhelderd: Wat is 
ethiek? Bestaat er zoiets als het universeel juiste of goede? Hebben mensen en die-
ren een vergelijkbare morele status? Vervolgens (in deel II) worden de belangrijkste 
normatieve theorieën toegelicht: het consequentialisme/utilitarisme, de ethiek van 
het welzijn, de deontologie, de rechtvaardigheidsleer en de deugdenethiek. Een bui-
tenbeentje in dit deel is hoofdstuk 6, waarin wordt ingegaan op de zin van het 
leven in het licht van onze eindigheid — interessante lectuur, maar niet meteen stof 
voor een algemeen boek over ethiek, zo lijkt het mij. In deel III behandelen de 
auteurs hoofdzakelijk de nog vrij recente zorgethiek en in het laatste deel komt de 
meta-ethiek aan bod: wat is de epistemologische status van een moreel oordeel? 
Kunnen morele oordelen op een objectieve manier gestaafd worden of zijn het 
slechts subjectieve uitingen van emoties? Op grond waarvan maken we een onder-
scheid tussen juiste en foute morele oordelen?
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Uit deze korte inhoud blijkt meteen dat het boek erg volledig wil zijn: de auteurs 
nemen geen genoegen met een verheldering van een aantal ethische concepten en 
een uiteenzetting van de belangrijkste normatieve theorieën, maar besteden ook 
aandacht aan het dilemma tussen universele versus contextgebonden ethiek en gaan 
ook het meta-ethische debat niet uit de weg.

De volledigheid van dit boek is zeker een voordeel, maar het is meteen ook een 
nadeel: zelfs voor geschoolde fi losofen zijn een aantal redeneringen en uiteenzet-
tingen niet altijd even makkelijk te volgen. Dat heeft niet zozeer te maken met de 
stijl van de auteurs — want die is zeer helder en duidelijk — maar wel met de soms 
ietwat te gedetailleerde bespreking van een aantal problemen. Vooral in het laatste 
deel (meta-ethiek) komen de taal- en wetenschapsfi losofi e af en toe om de hoek 
kijken, wat soms uitmondt in moeilijk te volgen redeneringen. De auteurs lijken 
zich hiervan echter wel bewust te zijn en de lezer wordt gewaarschuwd: “In dit boek 
worden moeilijke argumenten en technische uitwijdingen niet geschuwd. […] Maar 
hoe complex de denklijnen ook mogen zijn, hoe genuanceerd en daarmee ingewik-
keld de antwoorden, heldere analyse en klare argumentatie staat voorop” (p. 10).

Een ander nadeel van deze grondige analyse is dat er binnen elk deel keuzes 
moeten worden gemaakt waardoor bepaalde ethische theorieën niet of slechts zeer 
summier aan bod komen. In het bijzonder het normatieve deel schiet hier naar mijn 
aanvoelen tekort (geen Levinas, geen Kierkegaard, geen Schopenhauer, geen Niet-
zsche …). Ook de keuze van de sleutelcitaten — korte citaten aan het einde van elk 
hoofdstuk — is soms wat ongelukkig. Zo eindigt het hoofdstuk over deontologie 
terecht met een citaat van Kant, maar waar men eerder de formulering van de cate-
gorische imperatieven zou verwachten, wordt er gekozen voor een citaat over morele 
noodzaak en vrije wil. Ook de keuze voor A Th eory of Justice aan het einde van het 
hoofdstuk over rechtvaardigheid is voor de hand liggend, maar hier was allicht een 
schets van de original position zinvoller geweest dan een citaat over verschillende 
soorten van verdelende rechtvaardigheid. Wil een boek algemeen inleidend zijn — 
wat dit boek beoogt — dan zouden de sleutelcitaten, die als concept overigens erg 
zinvol zijn, toch meer over de kern van de zaak mogen gaan.

Een laatste punt van kritiek is dat het boek nogal abrupt eindigt: de auteurs hebben 
wel een voorwoord en een inleidend hoofdstuk geschreven, maar een conclusie ont-
breekt. Het is weliswaar niet de bedoeling van de auteurs om een normatieve stelling in 
te nemen, maar enige vorm van besluit was toch welkom geweest. Dat geldt trouwens 
ook voor een index, die erg handig zou zijn geweest, maar helaas ontbreekt.

Door een erg volledig beeld van de ethiek te willen schetsen is het boek erg 
ambitieus, maar schiet het jammer genoeg soms z’n doel voorbij. Maar desondanks 
is het een vrij toegankelijk en overzichtelijk werk, dat de geschoolde fi losoof een 
degelijke inleiding geeft in de ethiek — in het bijzonder ook in hedendaagse ethi-
sche theorieën — en dat zeker een verrijking is voor de wijsgerige ethiek in het 
Nederlandse taalgebied.

Leni Franken
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Ronald Commers, De moraalfi losofi e van Vladimir Jankélévitch. Een essay over 
morele en muzikale creativiteit. Brussel, ASP, 2013, 24 × 16, 170 p., € 17,95.

De Gentse fi losoof en emeritus professor Ronald Commers is in het Nederlands-
talige taalgebied zonder twijfel de Jankélévitch-kenner bij uitstek. In de loop van de 
jaren heeft hij veel gepubliceerd over deze Franse fi losoof. Hij heeft ook werk van 
Jankélévitch (1902-1985), die leerling was Brunschvicg, Simmel en Bergson, ver-
taald (en is nog steeds druk bezig met vertalen).

De inhoudstafel van De moraalfi losofi e van Vladimir Jankélévitch maakt al veel 
duidelijk over (Commers’ interpretatie van) het denken van Jankélévitch. Elk hoofd-
stuk maakt op een of andere manier komaf met een gevaarlijk absoluutheidsdenken.

Het eerste hoofdstuk heeft het over morele evidentie en dubbelzinnigheid. Vertrek-
kend vanuit het neologisme “daadstelling” (p. 33) bespreekt Commers bijzonder gede-
tailleerd en genuanceerd de ontwikkeling van Jankélévitch’ moraalfi losofi e. Het einde 
van dit hoofdstuk mondt weer uit bij diezelfde “daadstelling”: “De daadstelling is waar 
het [Jankélévitch] om ging. Met name dat er moet worden gedaan (qu’ il faut le faire). 
Met als kenmerken […]: alleen ik kan het doen: het is drastisch; niemand kan mij 
vervangen om het te doen; ik moet het nu en hier ter plekke doen (séance tenante) want 
uitstel is afstel, en morgen is het te laat; tijd om te beraadslagen is er niet. In de daads-
telling is de verstandelijke intentionaliteit nooit ver weg, hoewel de in te roepen goede 
redenen om te doen wat ik moet doen altijd achteraf komen, en de bliksemsnelle 
bewuste afweging niet steunt op een voorafgaand onderzoek inzake de consequenties of 
berekening van kosten en baten” (p. 55). Zoals uit dit citaat mag blijken, is het bij 
Jankélévitch steeds worstelen met woorden en vertalingen. Dat wordt verder bevestigd 
door citaten waar Commers, als vertaler, eigen paragrafen invoegt om de lectuur ver-
staanbaar te houden (p. 46). Het is wel jammer dat uit de citaten niet kan worden 
afgeleid wat de oorspronkelijke Jankélévitch-tekst is en wat een toevoeging van Com-
mers is.

Het zou te ver leiden om alle hoofdstukken uit de doeken te doen, maar eigenlijk 
draaien ze zonder uitzondering om hetzelfde grondthema. Of het nu gaat over het 
onuitsprekelijke: muzikaal en moreel handelen (hoofdstuk 2), de morele creativiteit: 
de ‘laatste eerste keer’ (hoofdstuk 3), ethiek tussen wijsheid en ideologie: het trak-
taat over de deugden (hoofdstuk 4) of het relatieve absolute en het vraagstuk van de 
‘normatieve wetenschappen’ (hoofdstuk 5), telkens komt de spanning tussen het 
moment van de creatieve beslissing en de voorgegeven modellen aan bod. Om de 
plaats en de betekenis van die spanning is het bij Jankélévitch te doen. Jankélévitch 
is, zoals gekend, een groot kenner van de klassieke muziek (hij heeft gepubliceerd 
over Liszt, Debussy, Ravel en Fauré). Het is die band tussen de morele en de muzi-
kale creativiteit die Jankélévitch ongemeen boeiend maakt en door Commers gron-
dig wordt uitgewerkt. Vanaf p. 90 wordt daar ook nog de wetenschappelijke creati-
viteit aan toegevoegd (Commers en Jankélévitch versmelten hier) en voor iedereen 
die een heldere analyse wil over verband en verschil tussen morele, artistieke en 
wetenschappelijke creativiteit zijn deze bladzijden verplichte literatuur.
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Wat in De moraalfi losofi e van Vladimir Jankélévitch opvalt, is de kritische liefde 
van Ronald Commers ten aanzien van Jankélévich. 

Liefde: Commers is een sterke pleitbezorger van een fi losoof die in ons taalgebied 
nog te weinig gekend is. In de eerste bladzijden van dit uitermate boeiende Essay over 
morele en muzikale creativiteit steekt Commers niet onder stoelen of banken dat het 
“relaas van mijn avontuur met Jankélévitch’ moraalfi losofi e partijdig, vooringenomen 
is” (p. 11). Zeker in het woord vooraf en de lange inleiding keert deze bekentenis in 
verschillende vormen en nuances terug. Als lezer kan je je daar eventueel aan storen, 
maar net zo goed kan deze “partijdige” lezing naar meer doen verlangen. De soms 
moeilijk toegankelijk fi losoof die Jankélévitch is, wordt door de geëngageerde lezing 
van Commers een mee op avontuur gaan in een denken dat uitdaagt en evidenties 
doorbreekt. Het lijkt er trouwens op dat “de revolte die in [Jankélévitch’] rapsodische 
denken als een vuur smeult om elders verder op te laaien” (p. 9), een revolte is die 
Commers met Jankélévitch deelt. Op veel plaatsen in zijn essay (bijvoorbeeld p. 76 
waar hij het heeft over de denkers van de pure economische wetenschap) trekt Com-
mers met een verontwaardiging van leer die ook bij Jankélévitch terug te vinden is.

Kritische liefde: Commers’ lectuur en voorstelling van het denken van Jankélé-
vitch blijft steeds genuanceerd en objectief. Een voorbeeld: waar Jankélévitch het in 
bepaalde opzichten niet eens is met moraalfi losofi sche inzichten van Kant, toont 
Commers aan dat de kritiek van Jankélévitch geen hout snijdt (meerdere passages 
in het boek). In deze passages toont Ronald Commers zich bijzonder kritisch.

Samengevat: wie een heldere (maar daarom niet altijd even gemakkelijke) inlei-
ding in het denken van Jankélévitch wil, kan niet voorbij dit essay. De vele literaire 
uitstappen (zeer uitgebreid in de inleiding naar Vasili Grossmans Leven en lot) hel-
pen de taaie passages verteren. De aankondiging op de achterkant van het boek dat 
in een tijd als de onze “het denken van de Franse moraalfi losoof […] de hoop uit-
drukt op een vollere humaniteit, die diep in het hart van de individuele mensen 
besloten ligt” is een correcte beschrijving van waar ook het denken van Commers 
zelf voor staat.

Daniël Vande Veire

René ten Bos en Mollie Painter-Morland, Bedrijfsethiek. Filosofi sche per-
spectieven. In samenwerking met Claudia Gross en Bas van der Linden. Amster-
dam, Boom, 2013, 22 × 17, 238 p., € 32,50.

Bedrijfsethiek. Filosofi sche perspectieven is a translation and adaptation of Business 
Ethics and Continental Philosophy (by the same authors: Painter-Morland and Ten 
Bos, Cambridge UP, 2011). Some of the chapters were written or adapted by other 
authors, who are credited in the bibliography. Th e goal of this book is twofold: fi rst, 
Ten Bos and Painter-Morland aim to induce critical thinking about common topics 
in business ethics. Second, the authors want to enrich business ethics with insights 
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from continental philosophy because, as they note, unlike analytical philosophy, 
continental philosophy has gone relatively neglected in business ethics. Th e inten-
ded audience of this text is students, teachers and practitioners of business, econo-
mics as well as of philosophy.

In line with the book’s two goals, each chapter off ers a short introduction of a 
specifi c topic in business ethics, followed by a critical refl ection inspired by conti-
nental philosophers. In Chapter 1, the authors apply Jürgen Habermas’s discourse 
ethics to stakeholder theory. Th e main argument is that Habermas’s discourse 
ethics can help to solve two recurring questions in stakeholder theory: who are the 
stakeholders and how should we balance their interests? 

A common theme is discernible in the subsequent chapters: Ten Bos and Painter-
Morland highlight the fact that mainstream business ethics works towards the 
development of formal rules. Th ey contrast this with an important insight from 
continental philosophy, namely, that morality requires each individual to rely on a 
personal moral impulse and not merely on rules. 

Chapter 2 introduces utilitarianism, ethics of duties, and virtue ethics as theories 
of moral decision making in organizations. According to the authors, these theories 
assume that morality is (at least, to some extent) rational and that morality can be 
captured in formal decision rules. Th ey then draw from the work of Caputo, Bau-
man and Derrida in order to question both assumptions. According to these conti-
nental thinkers, moral judgments are driven by a moral impulse, rather than by 
obedience to formal rules. In Chapter 3, Ten Bos and Painter-Morland argue, fol-
lowing Levinas, that organizational justice should not be a matter of formal rules. 
In Chapter 4, the authors elaborate upon this theme even further: inspired by Niet-
zsche and Foucault, they stress the fact that our moral judgments (about golden 
handshakes, in this case) are historically and contextually contingent. Th erefore, we 
should be careful not to generalize our morality to other times or contexts; it is 
more important, rather, that we question our morals. 

Chapter 5 takes a bit of a break from this theme. Its authors argue, with the help 
of Žižek, that much of the literature on leadership describes leadership as some-
thing that is, by defi nition, a good thing. Th is “aestheticizing” of leadership, as they 
call it, is shown to be problematic because it impedes research about negative 
aspects of leaders. 

Th e following chapters return to the primary theme of the text. Chapter 6 states 
that policies on whistleblowing, such as online complaint forms, assume that all 
moral situations can be captured in formal rules. Th is goes against Jonas’s and 
other continental philosophers’ insights that all moral situations are unique and 
that moral action requires one to follow a personal moral impulse rather than a set 
of formal rules. When discussing the concept of corporate social responsibility 
(CSR) in Chapter 7, the authors similarly problematize the fact that CSR has 
become a very practical concept, which aims to measure responsible performance 
with the help of a set of rules of measurement. Drawing from the work of Heideg-
ger, they suggest that we question this concept of CSR. Chapter 8 indicates that 
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the concept of sustainability also focuses on rules of measurement. In contrast, 
though, continental philosophers such as Serres and Latour would urge scientists to 
participate in the political debate about sustainability instead of simply hiding 
behind such rules. Once more in Chapter 9, the authors criticize formal rules, this 
time in the form of normative rules that prescribe how to deal with moral relativ-
ism. With the help of Nancy and Sloterdijk, they urge business professionals to 
leave their company buildings and engage with the outside world, instead of merely 
considering moral diversity as an abstract concept. 

Do I recommend this book? On the one hand, Ten Bos’s and Morland’s conti-
nental perspective on business ethics gives way to some inspiring ideas. For in stance, 
I would fi nd it exciting to further investigate the dilemmatic nature of justice 
(Chapter 3, p. 78) or the responsibility that we all have towards fi rms and their 
behavior (Chapter 7).

On the other hand, covering the insights of more than 20 philosophers in less 
than 200 pages, and then applying those insights to 9 disparate topics, resulted in 
a very dense and fragmentary narrative, laden with jargon. Since most philosophers 
develop their own terminology, the authors and the reader are required to con-
stantly jump from one conceptual world to another. Chapter 4, for instance, moves 
abruptly from Rawls’s ‘justice and fairness’ to MacIntyre’s ‘values’, and then via 
Nietzsche’s ‘truth constructions’ to Foucault’s ‘freedom as practice’, and then applies 
all of this to the discussion of golden handshakes. 

In conclusion, I don’t think that this is a good way of convincing readers that 
continental philosophy is relevant to business ethics. Based on my experience, 
business students and teachers will lament the lack of internal coherence in this 
text, and philosophers will likely protest that most of the lines of thought are 
treated rather superfi cially. As a business ethicist with a philosophical back-
ground, I would have preferred a more detailed and focused discussion on a smal-
ler set of topics. Th is could have resulted in a more useful teaching tool and a 
more convincing call for critical thinking on business ethics based on the conti-
nental tradition. 

Katinka Quintelier

Cristoph Asmuth, Bilder über Bilder, Bilder ohne Bilder. Eine neue Th eorie der 
Bildlichkeit. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011, 24,5 × 16,5, 
194 p., € 49,90.

Originating in the seminars of the prestigious Eikones research group, Asmuth 
proposes a new theory of imagery (Bildlichkeit) in this text. Without printing a 
single picture, the work serves as a strictly philosophical investigation on the func-
tion and workings of the image. Th e absence of images in the text is deliberate and 
justifi ed according to the thesis of the text: the reader is encouraged to let images 
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emerge in the mind’s eye insofar that imagery is an essentially mental act, based on 
thinkable (and not perceivable) distinctions (p. 12). Th e hypothesis is polemic, 
taking a point of view on the fundamental materiality of images. Th e common 
presupposition is that images are essentially visible and, thereby, always visual. 
Asmuth challenges the self-evidence of this position by subordinating the visual 
perception of images to their conceptual constitution. Th e reason originates in an 
approach common to the 19th century when images were conceived as implemen-
ting relations and ordered patterns. Th ese functions primarily depend on cognitive 
operations. Central to this argument is the notion of ‘iconic negation’, i.e. the fun-
damental act through which an image negates the object that it presents. Simply 
put, an image presents a thing while simultaneously diff ering from the presented 
thing. Th is dissimilarity justifi es the identity of the image as an independent object. 
Th e similarity with the presented thing is only important for the identifi cation of 
the content of the image. Yet it is precisely this ambivalent power of images that 
mediates the symbolic appearance of the presented object. What you see in an 
image is not what you get when you encounter the presented object. Rather, you see 
the constitution of that object as an image. Firstly, Asmuth argues that the identity 
of the image depends on this primarily thinkable diff erence. Secondly, the image 
escapes the nexus of material objects because the image is not factually there like 
any other object in the world. Th irdly, contrary to the realist approach where ima-
ges are taken to represent an external object, in this theory, the image constitutes 
the object as a presented object (p. 149). Th e opposition between image and object 
is thus inapt because the image exercises a ‘genetic’ function when it creates a new 
content.

Th is theory of imagery is based on an overview of the history of conceptions of 
the image (emphasizing the work of Plato, Augustinus, Meister Eckhart and Fichte 
in particular) and of the understanding of images (describing the countless variety 
of images and the iconoclasm found in the Judaic tradition, the Byzantine and the 
Reformation). Yet what Asmuth calls the conceptual account of images (Bilderkon-
zept) and presents as an immanent structure verges on the Husserlian description of 
image-consciousness. Th e references to Husserl and Sartre, however, are scarce in 
spite of the fact that his theory recuperates some of their fundamental intuitions, 
such as the diff erence between image-object, medium and image-subject. Never-
theless, this lack is compensated for by a systematic discussion of the relations 
between image and speech or image and the perceiving body. Th e author distingui-
shes this theory of imagery from diff erent theories of art: while the former is  generic, 
the latter are context dependent. Nevertheless, the reader interested in an interdis-
ciplinary approach of images expects a continuation of the discussion. Th is is 
because the reception and the production of images depend precisely on the strai-
ning relation between the invariable generic structure of images and their variable 
history as objects of culture.

Vlad Ionescu
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Kevin Schilbrack, Philosophy and the Study of Religions. A Manifesto (Wiley 
Blackwell Manifestos). Chichester, Wiley Blackwell, 2014, 23 × 15, XX+226 p., 
£ 19,99.

De auteur, godsdienstfi losoof aan Western Carolina University, hekelt de onmo-
gelijkheid van de traditionele godsdienstfi losofi e om los te komen van haar eenzij-
dige focus op het christelijk theïsme. Zowel de analytische als de continentale gods-
dienstfi losofi e, zelfs de feministische religiestudies bezondigen zich aan deze fi xatie. 
Steeds worden ze een fi losofi e van God en niet van de godsdienst. De auteur stelt 
daarom een drievoudig manoeuvre voor. Ten eerste moet de godsdienstfi losofi e uit-
gebreid worden naar alle religies; ten tweede dient zij niet zozeer God, maar de 
godsdienstige praxis binnen de godsdienstgemeenschappen te bestuderen en ten 
slotte moeten andere fi losofi sche en theologische disciplines mee worden opgeno-
men als gesprekspartners. In die zin pleit de auteur voor een nadere bepaling van 
de godsdienstfi losofi e als bijvoorbeeld: ‘comparatieve’ fi losofi e van de religie of ook 
‘cross-cultural’, ‘globale’, ‘postkoloniale’ of zelfs ‘postseculiere’ godsdienstfi losofi e.

Om te vermijden dat de godsdienstfi losofi e verzandt in dogmatiek en een loutere 
fi losofi e van God wordt, stelt de auteur volgende operaties op de traditionele gods-
dienstfi losofi e voor: de invoering van de conceptuele metafoor (naar het gekende werk 
van George Lakoff  en Mark Johnson) en de cognitieve prosthetica (naar Andy Clark). 
Het eerste leert hoe rationele betekenissen kunnen ontstaan aan en groeien uit de 
metaforiek van de rituele praxis. Een heel eenvoudig voorbeeld: het opheff en van een 
iets brengt de idee van verhevenheid teweeg. Het tweede zegt ongeveer hetzelfde, 
namelijk hoe uit de fysieke manipulatie van de wereld onverwachte of rijker dan ver-
wachte betekenissen kunnen opduiken. In het boek wordt het voorbeeld gegeven van 
het heen en weer schuiven met scrabblestukjes tot ineens een woordbeeld verschijnt, 
niet zozeer in de letters zelf, maar in het bewustzijn. Maar vooraleer deze beide ope-
raties succesvol kunnen worden toegepast, moet het paradigma van de godsdienstfi -
losofi e zelf verschuiven in de richting van ‘embodiment’ (Th omas Csordas). Dat para-
digma remedieert trouwens de mogelijke problemen met de conceptuele metafoor, 
ten eerste, dat die het culturele kan overstijgen en, ten tweede, dat die de fysieke 
metafoor ziet als louter rauw materiaal, voorbereiding op het concept.

Dat alles mag evenwel niet doen besluiten dat godsdienstfi losofi e alleen maar de 
uiterlijke ‘symptomen’ van godsdienstigheid of religieuze beleving mag bestuderen. 
Dan zou ze wellicht gewoon antropologie worden. Anderzijds mag ze ook geen 
theologie worden, gericht op het Godsgeloof. Sommigen stellen daarom voor om de 
term ‘geloof ’ maar ineens te bannen, maar dan verzeilt de fi losofi e volgens de auteur 
in voornoemde antropologie. Ook hier vindt hij een uitweg. Wanneer geloof niet 
langer representationalistisch wordt bepaald, maar veeleer dispositionalistisch en 
zelfs interpretationalistisch — termen van de auteur — dan blijft het geloof niet 
opgesloten in de interne wereld van het subject, maar rust het in een sociale onto-
logie. Op dit vlak pleit de auteur dan weer voor een kritisch in plaats van een naïef 
realisme. Een naïef realisme aanvaardt het objectieve feit ‘religie’ dat ergens voor 
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altijd bestaat zoals het echt is en naar die ware natuur van religie moeten fi losofen 
dan maar op zoek. Wie dit onaanvaardbaar vindt, vervalt alras in een antirealisme 
dat zich ervan afmaakt door te stellen dat religie niet bestaat. De middenweg waar-
voor de auteur pleit, stelt het bestaan van religie, maar erkent de historische en 
conceptuele besmetting. Immers, ‘sociaal’ en ‘kritisch’ kennen typisch moderne, 
westerse connotaties. Vanuit die connotaties komt dan de notie van religie als een 
sociaal veld tussen andere, niet-religieuze velden. Maar bestaat er een veld dat vol-
ledig vrij is van religiositeit? Daarom ziet de auteur weer veel beloftevols in de idee 
van godsdienstfi losofi e als ‘cosmographic formation’ van Daniel Dubuisson, omdat 
dat tegelijk verwijst naar de schepping en een brede (karakter)vorming. Het ruimt 
eveneens plaats in voor atheïstische levensbeschouwingen. Ook een valabel alterna-
tief is de opdeling van religie door Timothy Fitzgerald in drie elementen: rituelen, 
politiek en heilsleer.

Nog een bijkomend probleem voor de godsdienstfi losofi e is dat een religie altijd 
ideologisch kan worden gehanteerd. Een wetenschappelijke benadering wordt even-
wel verondersteld het fenomeen religie neutraal te beschrijven. Maar dit stelt dan 
weer op zijn beurt een volgend probleem. Immers, kiest men voor een functioneel-
pragmatische of voor een substantieel-ontologische benadering? Hoewel de voor-
keur van de auteur naar het eerste uitgaat, biedt het tweede toch het voordeel te 
vermijden dat een soort religieuze functie over het hele maatschappelijke veld wordt 
gesmeerd en daardoor betekenisloos wordt. Een puur functioneel standpunt aan-
vaardt immers alles wat religieus functioneert, zelfs al komt er geen religieuze enti-
teit aan te pas — nationalisme bijvoorbeeld. Anderzijds houdt een pure substantia-
list vast aan de studie van een religieuze realiteit, ook al functioneert die dan weer 
totaal niet. Vandaar toch de optie voor een inclusief substantialistische beschrijving. 
Hiervan biedt de auteur een pragmatische omschrijving. Ze behelst namelijk de 
opname in het onderzoeksveld van alles wat de substantialistische benadering voor-
heen uitsloot. Daartoe behoort bijvoorbeeld het boeddhisme, dat een ‘atheïstische’ 
religie is, hoewel het toch ethische normen afl eidt uit niet-empirische realiteiten.

Al deze posities die de auteur voorstaat: kritisch realisme, sociaal-ontologische 
insteek, substantialistische benadering … legitimeren uiteindelijk de basisstelling 
van het boek, namelijk dat de metafysica de uitgelezen matrix van het godsdienst-
fi losofi sche onderzoek moet blijven. Maar de traditionele metafysica komt hiervoor 
dan weer niet in aanmerking. Immers, wat de fi losofi e van de 20e eeuw ons heeft 
geleerd, leest de auteur bij Rorty, is het ‘embodied ’-zijn van het denken (Heidegger 
[sic …]), de sociale bron van alle betekenis (Wittgenstein [weer sic …]) en het prag-
matisme. Al deze tendensen werken samen aan de ontmanteling van één basisidee 
van de traditionele metafysica: het concept dat tussen het denken en de wereld 
staat. De metafysica die de godsdienstfi losofi e momenteel kan dienen, moet een 
preconceptuele omgang met de wereld evoceren in plaats van concepten toepassen 
op een werkelijkheid, c.q. de religie. De notie van ‘unmediated experience’ wordt 
gevoed door Donald Davidsons essay ‘On the Very Idea of Conceptual Scheme’, 
het kritisch realisme van Roy Bhaskar en de embodied cognitive science.
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Dit boek is in hoge mate programmatorisch, een intentieverklaring. Het valt 
moeilijk te voorspellen waarheen de directieven van de auteur zullen leiden, zelfs 
binnen het analytische ‘domein’. De aangevoerde elementen van kritiek gaan zeer 
breed en de aangedragen oplossingen lijken soms nogal ‘ad hoc’. De auteur remedi-
eert de door hemzelf geconstateerde problemen van de godsdienstfi losofi e elk op 
zich, zonder een echt coherent ‘systeem’ uit te werken. De enige fundamentele 
bedenking die ik hier eerlijkheidshalve denk te kunnen formuleren, is dat het mij 
lijkt dat de auteur de (of beter: een) metafysica in laatste instantie in zijn project 
binnenhaalt omdat het anders inderdaad weinig meer dan een antropologie van de 
godsdienst dreigt te worden, na de kritiek die de godsdienstfi losofi e, analytisch én 
continentaal, over zich heen kreeg in dit boek. Ik ben van het gegarandeerde succes 
van zo’n maneuver allesbehalve overtuigd.

Elk hoofdstuk sluit af met een zeer interessant ‘Bibliographical essay’, waarin de 
auteur nauwgezet verhaalt uit welke publicaties hij welke ideeën heeft gehaald. 
Deze essays aaneenrijgen geeft een vrij exhaustief beeld van dat waaraan de Angel-
saksische, analytische godsdienstfi losofi e momenteel werkt.

Erik Meganck

Jan Baars, Aging and the Art of Living. Baltimore, Johns Hopkins UP, 2012, 
23 × 15,5, XI+ 283 p., £ 31,50.

In dit boek probeert Jan Baars een nieuwe visie te vormen over het ouder worden 
en de manier waarop onze samenleving aankijkt tegen ouderen. Deze problematiek 
wordt binnen het vakgebied van de fi losofi e stelselmatig verwaarloosd. Onze samen-
leving classifi ceert iemands leven vanuit zijn chronologische leeftijd. Baars stelt dat 
deze classifi catie tot stigmatisering leidt van ouderen en de individuele verschillen 
verwaarloost die binnen oudere individuen bestaan. Iemands leeftijd zegt veel min-
der over de persoon dan wij denken. Daarnaast is er binnen onze maatschappij 
sprake van een fobie voor het verouderingsproces en de drang om eeuwig jong te 
blijven. Ouderen worden daardoor gezien als personen die zorg nodig hebben en 
door ziektes getroff en kunnen worden. De waardevolle bijdrage die zij kunnen leve-
ren aan de maatschappij raakt hierdoor ondergesneeuwd. Om deze eenzijdige visie 
op het verouderingsproces te veranderen pleit Baars voor het herzien van het uit-
drukken van iemands kwaliteiten vanuit zijn chronologische leeftijd. Het doel van 
Baars is daarbij om het ouder worden niet te zien als iets wat zich negatief verhoudt 
ten opzichte van het jong zijn, maar als een waardevolle periode van de menselijke 
werkelijkheid.

In het eerste hoofdstuk schetst Baars de problemen die gepaard gaan met het 
classifi ceren van iemand als ‘oud’ op grond van zijn chronologische leeftijd. Daar-
naast laat hij zien hoe ons leven wordt bepaald door tijdsdruk die uitgaat van de 
chronologische tijd. Doordat de chronologische tijd voor ieder aspect van ons leven 
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als maatstaf wordt gebuikt, hebben wij telkens het idee dat wij tijd tekort komen en 
dat wij onze tijd op een nuttige manier moeten gebruiken en hem niet moeten 
verkwisten. Effi  ciëntie en structuur vieren hoogtij. Het geven van zorg kan echter 
niet vanuit dit regime benaderd worden.

In het hoofdstuk ‘Exclusion, activism and eternal youth’ gaat Baars in op de 
idealisering van het jong-zijn. Onze samenleving schetst het beeld van de eeuwig 
jonge volwassene. Verouderen wordt gezien als iets negatiefs wat vermeden dient te 
worden. Baars stelt dat onze cultuur lijdt aan ‘gerontofobie’, de angst voor het ver-
ouderen. Deze angst wordt al aangewakkerd op een leeftijd waar nog helemaal geen 
sprake is van ‘op leeftijd zijn’.

Baars is op zoek naar een levensvisie die recht doet aan het verouderingsproces 
en niet alleen de nadruk legt op de negatieve aspecten ervan. In hoofdstuk drie gaat 
hij dan ook in op de relatie tussen ouder worden en wijsheid en het opkomen van 
de zogenaamde levenskunst. Hoewel van de Grieken vaak gedacht wordt dat zij 
ouderdom gelijkstelden aan wijsheid, stelt Baars dat de Grieken net als wij het ver-
ouderen als iets verschrikkelijks bestempelden. Hij haalt Epicurus en Cicero aan 
om de levenskunst van het ouder worden vorm te geven.

Baars is van mening dat de relatie tussen toegenomen wijsheid en ouder worden 
in onze samenleving verwaarloosd wordt. Ouder worden wordt met name geassoci-
eerd met ziek worden en verminderde mobiliteit. Voor Baars ligt de oorzaak van 
deze eenzijdige visie in het feit dat het ouder worden enkel begrepen wordt vanuit 
de chronologische tijd. Iedere 65+-er wordt bestempeld als ‘op leeftijd’, terwijl de 
ene 65+-er nog met gemak een marathon loopt en de andere specifi eke zorg nodig 
heeft. De enorme variatie die bestaat onder deze groep personen wordt door de 
classifi catie verwaarloosd. Baars gaat daarom telkens op zoek naar een alternatieve 
conceptie van tijd. In dit kader bespreekt hij de tijdsconceptie van Ilya Prigogine, 
Hans Blumenberg en Ernst Bloch.

In het vijfde hoofdstuk gaat Baars in op het vertellen van de persoonlijke levens-
geschiedenis om het ouder worden op waarde te schatten. Telkens stelt hij de vraag 
op welke wijze wij meer recht kunnen doen aan het verouderingsproces en ervoor 
kunnen zorgen dat personen die op leeftijd zijn in hun waarde worden gelaten. 
Baars stelt dat iemands persoonlijke leven te eenzijdig wordt begrepen vanuit de 
chronologische tijd en stelt dat zijn levensverhaal meer recht doet aan iemands iden-
titeit. Hij laat zien dat onze samenleving een ambivalente houding heeft ten aan-
zien van het verouderingsproces. Aan de ene kant wordt aangespoord om de strijd 
tegen het verouderen aan te gaan en het verouderen stop te zetten, maar aan de 
andere kant wordt er ook veel aandacht besteed aan het geven van zorg aan hen die 
deze strijd verloren hebben.

In het zesde en tevens laatste hoofdstuk schetst Baars de contouren van een visie 
op het ouder worden dat het verouderingsproces als een normaal en waardevol 
aspect ziet van het menselijke leven. Hij wijst op het feit dat een mensenleven 
begrepen kan worden vanuit verschillende fases die alle van voorbijgaande aard zijn. 
Zo is er niet alleen de fase van het op leeftijd komen, maar ook de fase van 
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student-zijn en bijvoorbeeld de fase van het zorgen voor kleine kinderen. Deze fases 
laten zich niet goed uitdrukken vanuit enkel de chronologische tijd omdat ze bij 
ieder persoon een andere lading en tijdsduur kennen.

Baars pleit voor een verandering van de manier waarop wij tegen het ouder wor-
den aankijken. Het verouderen dienen wij te zien als een belangrijk en waardevol 
aspect van het menselijk leven dat zowel mogelijkheden als beperkingen met zich 
meebrengt. Hij laat in zijn boek een belangrijke tekortkoming zien van onze samen-
leving. Daarnaast laat hij zien welke gevolgen het heeft als alles vanuit de rigide 
classifi catie van de chronologische tijd wordt begrepen. Niet alleen wordt er in onze 
samenleving te veel de nadruk gelegd op het koste wat het kost ‘jong blijven’, maar 
tevens worden mensen die niet aan dit ideaal kunnen voldoen systematisch tekort-
gedaan en te weinig beoordeeld vanuit hun mogelijkheden en kwaliteiten.

Martine Berenpas
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