
Filosoferen
Filosofie als Science-fiction is de

titel van een lijvige paperback, ver-
schenen bij Pola.k en Van GenneP,
Amsterdam, geschreven door .Fons
trlders. Het boek bevat zeventien
interviews, voorafgegaan door een
inleiding en gevolgd door een be'
schouwing over de hoogleraar Olde'
welt, die niet mee wou doen omdat
vo-lgens hem een filosofisch debat
volledig de essentie van zijn filoso-
feren negeert. Het boek wordt af'
gesloten rnet een enquête, onder-
áebracht in het hoofdstuk Honderd
filosofiestudenten geven hun me'
ning.

De auteur is erÍn geslaagd de tle-
zigheid van 't filosoferen en vele
van de belangrijke mensen die alat
in Nederland doetr nader tot de Ie-
zer te brengen. Eiders heeft met
deze interviews bereikt, dat hij heeft
achterhaald, wat filosofie op dit mo'
ment in Nederland betekent" Dat
was ook z'n bedoeling.'

Maar ool. 't geheimzinnige, dat *
nog immer - rond 't Professionele
filosoferen en rond de beroepsfiloso-
fen hangt lreeft dankzij het ver-
schijnen van dit.boek een geduchte
knauw gekregen.

De doorzichtig en helder geformu-
leerde interviews'"verden afgeno-
men aan J. M. M. Aler, R. F. Beer-
Iine. B. M. I. Delfgaauw, R. A. V.
Baion van Haersólte, W. F. Her'
mans, J. v. der Hoeven, J' H' A.
Hollak, P. Th. Hugenhoitz, K' Kuy-
pers, É. C. Kwant, J. A. A. v. Leent'
A. G. M. v. Melsen, C. W. MÓn'
nich, L. W. Nauta, C. A. v. Peursen,
J. F. Staal en J. B. Ubbink.

Aangezien 't goed Nederlandse
spreel<woord Zoveel hoofden, zoveel
zinnen ook in dit boek bewijst waar
te zijn, is zoiets als een samenvat'
ting onmogelijk. Wfi kunnen slechts
wijien op de ri;'kdom aan gedach-
ten, verzameld in dit boek, dat aan
alles raakt waar mensen over kun-
nen denken. F ilosoferen: de totali-
teit van het leven. Aldus Olclewelt,
die 't aan anderen overlaat om over
zijn ideéen te filosoferen.

Fiiosofie als seience-fiction. De ti-
tel, ontieend aan het gesprek met
Hermans werd gekozen, ,,omdat fi-
losofie als science-fiction negatief
een toespeling bevat op hel vaak on-
wetenschappelijk. karakter van het
filosofiebedrijÍ, maar positief op de
er atieve en futurologische moge-
lijkheden van een filosofie, op voor-
waarde dat deze op haar taak be-

rekend is." lV.H.B.
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