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Moet je aan het begin van het schooljaar je leraar filosofie in brand steken?

Raoul Vaneigem
Jean Dubuffet
Karl Gottlob Schelle
Jacques Derrida
Pierre Hadot

Heb je nog veel van een baviaan in je?

Julien de la Mettrie
Immanuel Kant
Denis Diderot
Thomas Hobbes
Simone de Beauvoir
Voltaire

Heb je wel eens mensenvlees gegeten?

Michel de Montaigne
Waarom masturbeer je niet op het schoolplein?

Wilhelm Reich
De cynici
Peter Sloterdijk

Een andere tekst over de natuur

François Dagognet

Heb je altijd een decoder nodig om een kunstwerk te begrijpen?

Paul Veyne
Theodor W. Adorno
David Hume
Walter Benjamin

Wat doet de Mona Lisa in de eetkamer van je opa en oma?

Jean Dubuffet
Wanneer verandert een urinoir in een kunstwerk?

Octavio Paz
Marcel Duchamp
Plato

Andere teksten over kunst

Georges Bataille
Pierre Bourdieu
Arthur Schopenhauer



Kun je zonder je mobiele telefoon?

Max Horkheimer en Theodor W. Adorno
Paul Virilio

Moet het brein van je leraar filosofie getransplanteerd worden naar de 

hersenpan van zijn collega lichamelijke opvoeding?

Hans Jonas
Zijn minimumloners moderne slaven?

Friedrich Nietzsche
Paul Lafargue
André Gorz
Herbert Marcuse

Andere teksten over techniek

René Descartes
Aristoteles
Jürgen Habermas
Ernst Jünger

Waarom lijkt je school op een gevangenis?

Gilles Deleuze
Jeremy Bentham
Michel Foucault

Kiest een pedofiele pedagoog zelf voor zijn seksuele neigingen?

D’Holbach
Baruch de Spinoza
Sade
Max Horkheimer en Theodor W. Adorno

Sluit je pornografische websites voor je kinderen af of niet?

John Stuart Mill
Karl Popper

Andere teksten over vrijheid

Jean Grenier
Pierre Joseph Proudhon
Michael Bakoenin
Max Stirner



Doe je wat de directeur zegt, ook als hij onzin uitkraamt?

Epicurus
Étienne de la Boétie
Jean Meslier
Henri-David Thoreau
John Locke
Baruch de Spinoza
Pierre Gassendi
Sophocles
Hugo de Groot

Moet je het schoolreglement in de vuilnisbak gooien?

Marcel Conche
Jean-Jacques Rousseau

Is de politie bedoeld om je leven systematisch te verpesten?

Claude Adrien Helvétius

Mag je tot geweld overgaan?

René Girard
Georges Sorel

Vind je het zinvol nazi’s van bijna honderd jaar te berechten?

Vladimir Jankélévitch
Myriam Revault d’Allonnes

Wat zeg je als je ‘no future’ in je tafel krast?

Emil Michel Cioran
Hannah Arendt
Augustinus
Condorcet
G.W.F. Hegel
Immanuel Kant

Andere teksten over geschiedenis

Volney
Eric Hobsbawm



Wat verdwijnt er wanneer je je bewustzijn verliest (alleen of met zijn 

tweeën)?

Jean-Paul Sartre
Étienne de Condillac
René Descartes

Waarom is de appel van Adam je in de keel blijven steken?

Genesis
Vladimir Jankélévitch
Charles de Saint-Évremond
Fernando Pessoa
Jean-Jacques Rousseau

Wat zoek je in het bed van je ouders als je zes of zeven jaar bent?

Sigmund Freud
Wilhelm Reich

Nog een tekst over het bewustzijn

Gottfried Wilhelm Leibniz

Welk deel van je verstand verdwijnt tijdens een avondje doorzakken?

Immanuel Kant
Staat de uitslag van je eindexamen in de sterren geschreven?

Lucretius
Theodor W. Adorno
Nicolas Malebranche
Gaston Bachelard
Thomas van Aquino

Waarom moeten we verstandig zijn?

Max Horkheimer
Epictetus
Blaise Pascal

Andere teksten over de rede

Paul Feyerabend
Friedrich Nietzsche



Zeg je tegen je vriend(in) dat je hem/haar ontrouw bent geweest?

Immanuel Kant
Theodor W. Adorno

Moet je beslist een leugenaar zijn om president van Frankrijk te worden?

Pierre Hadot
Plato
Niccolò Machiavelli

Waarom kun je in Amsterdam gewoon hasjiesj kopen en op school niet?

Blaise Pascal
Andere teksten over de waarheid

Plato
Alain
Francis Bacon
Simone Weil

Laat ze in leven…

Raoul Vaneigem
Jacques Derrida

Hoe verleid je je examinator?

Verantwoording van de foto’s

Verantwoording van de vertaling















(België, 1934)

Is de school haar afstotende karakter uit de negentiende en twintig-
ste eeuw kwijtgeraakt, toen ze geest en lichaam africhtte voor de harde
werkelijkheid van productie en onderdrukking, en zich erop beroemde
op te voeden door middel van plicht, gezag en tucht, en niet door middel
van plezier en enthousiasme? Daar zijn we allerminst zeker van en we
mogen niet ontkennen dat ook onder de schijnbaar liefdevolle zorg van
de moderne tijd het leven van middelbare scholieren nog steeds door tal-
rijke achterlijke gewoonten wordt bepaald.

Heeft het schoolsysteem zich tot op heden niet voornamelijk laten
leiden door één motief: de technieken van de dressuur verbeteren om
het dier rendabel te maken?

Geen enkel kind stapt de drempel van een school over zonder het
gevaar te lopen zichzelf kwijt te raken; ik bedoel dat uitbundige leven
kwijt te raken, zo belust op nieuw inzicht en verwondering, dat het zo
geestdriftig wil voeden in plaats van het onvruchtbaar te maken en te
ontmoedigen door de saaie inspanning die abstracte kennis vergt. Het is
verschrikkelijk dat die stralende ogen plotseling hun glans verliezen!

Tussen vier muren. Iedereen keurt het goed dat je daar zit, bevangen
door een hypocriet ontzag, gevangen, gedwongen, met schuldgevoelens
belast, beoordeeld, geprezen, gestraft, vernederd, van een etiket voorzien,
gemanipuleerd, gekoesterd, geschonden, getroost en behandeld als een
hummeltje dat om hulp en steun bedelt.

Waar klaag je over, protesteren de mensen die de wetten en regels
bepalen. Is dit niet de beste methode om groentjes in te wijden in de
onveranderlijke regels die de wereld en het leven bepalen? Ongetwijfeld.
Maar waarom zouden jonge mensen zich nog langer aanpassen aan een
maatschappij zonder vreugde en zonder toekomst die volwassenen nog
slechts berustend kunnen verdragen, in toenemende verbittering en
onbehagen?



(Frankrijk, 1901-1985)

Leraren zijn eeuwige scholieren, scholieren die na hun schooltijd de
school door de ene deur hebben verlaten om er door de andere in terug
te keren, net als soldaten die bijtekenen. Het zijn scholieren die zich, in
plaats van te streven naar volwassen, dat wil zeggen creatieve activiteit,
vastklampen aan de positie van de scholier, dat wil zeggen aan passief in
zich opnemen, zoals een spons dat doet. Het creatieve temperament laat
zich onmogelijk rijmen met het beroep van leraar. Er bestaat meer ver-
wantschap tussen de artistieke (of literaire) creatie en alle andere vormen
van creativiteit (ook heel gewone, zoals bij handel, ambachtelijk werk of
welke vorm van handwerk dan ook) dan tussen creativiteit en de louter
ambtelijke houding van de leraar, die zich per definitie door geen enkele
creatieve smaak laat bezielen en die zonder blijk te geven van persoonlij-
ke voorkeur alles moet aanprijzen wat gedurende de langdurige ontwik-
kelingen in het verleden boven is komen drijven. De leraar inventari-
seert, erkent en bekrachtigt wat het meest op de voorgrond staat, waar en
in welke tijd zich dat ook heeft voorgedaan.

(Duitsland, 1777-?)

De filosofie kan haar invloed, haar algemene overtuigingskracht niet
behouden, als ze niet toegepast kan worden op het leven en op de
wereld. Zelf bevat zij slechts de kiemen die in staat zijn het enorme
gebied dat binnen het bereik van de mensheid ligt vrucht te laten dra-
gen. Het is de taak van de praktische filosofie om de ontwikkeling van
die kiemen vanuit de filosofie te bevorderen in hun verband met de
diverse aspecten van het leven. Als men zich de hoogste en belangrijkste
principes van de filosofie al heeft eigengemaakt, heeft men vast geen
behoefte aan een dergelijke ontwikkeling, zo zullen de puur speculatieve



filosofen misschien denken: welnu, dat is geenszins het geval. Ieder
afzonderlijk aspect van het leven heeft een eigen aard, vraagt afzonder-
lijk onderzoek, waartoe de rede niet op eigen houtje in staat is, en dege-
ne die dit soort onderzoek op zich neemt, brengt als filosoof de objecten
van zijn onderzoek in overeenstemming met de eisen van de rede. De
filosofie moet het domein van het leven vol vertrouwen benaderen; ze
dient, wars van alle pretentie, in staat te zijn mensen in hun vrije tijd te
vermaken en zou zich zelfs moeten bemoeien met de verfijnde genoe-
gens van de mensheid om haar waarde eveneens voelbaar te maken op
gebieden die ogenschijnlijk niets met filosofie te maken hebben en haar
invloed uit te breiden tot het beschaafde deel der natie waarvan zij zo
graag de genegenheid zou willen winnen.

(Frankrijk, 1930)

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens spoort van-
zelfsprekend aan tot de vorming van personen die in staat zijn via ‘scho-
ling’ inzicht te verwerven in de filosofie achter deze verklaring, en die
daaraan de noodzakelijke kracht kunnen ontlenen om ‘zich tegen tiran-
nie te verzetten’. Deze leerlingen in de filosofie zouden in staat moeten
zijn de Verklaring naar letter en geest bewust te aanvaarden, dat wil zeg-
gen dat ze een zeker inzicht verwerven in het natuurrecht, in de essentie
van de mens die vrij en gelijk wordt geboren en die anderen rekenschap
verschuldigd is, wat tevens enig begrip vergt van taal en teken, van com-
municatie, van macht en van rechtsspraak en recht. Deze filosofie heeft
een geschiedenis, haar afkomst ligt vast, haar kritisch vermogen is ont-
zagwekkend, maar haar beperkingen in geval van indoctrinatie zijn al
even duidelijk. De [Franse] regering zou alles moeten doen, en heeft al
veel gedaan, om onderwijs te geven in deze filosofie, om de burgers
ervan te overtuigen: aanvankelijk op school en later tijdens alle vervolg-
opleidingen, en dat reikt veel verder dan het aloude ‘uurtje filosofie’ en is
iets anders dan indoctrineren.



(Frankrijk, 1922)

Er wordt vrij weinig nagedacht over wat filosofie eigenlijk is. Het is
buitengewoon moeilijk er een definitie van te geven. Studenten in de filo-
sofie laat men vooral kennismaken met filosofen. Het programma dat
opleidt tot bevoegd leraar biedt hun bijvoorbeeld doorgaans Plato,
Aristoteles, Epicurus, de stoïcijnen, Plotinus en, na de ‘duistere’ Middel -
eeuwen, die in de officiële onderwijsprogramma’s maar al te vaak worden
overgeslagen, Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte,
Schelling, Bergson en enkele eigentijdse filosofen. Voor het examen moet
de student een scriptie schrijven die aantoont dat hij goed op de hoogte is
van de problemen die in de theorieën van deze of gene auteur worden
behandeld. Een andere scriptie moet getuigen van het vermogen van de
student om na te denken over een probleem dat ‘filosofisch’ wordt
genoemd, omdat de klassieke of eigentijdse filosofen er in algemene zin
aandacht aan hebben besteed. Op zichzelf valt daar niets op aan te mer-
ken. Naar het zich laat aanzien kunnen we inzicht krijgen in wat filosofie
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is door filosofen te bestuderen. Toch kunnen we de geschie denis van de
‘filosofie’ onderscheiden van de geschiedenis van de filosofieën, wanneer
we onder ‘filosofieën’ de theoretische redeneringen en de systemen van
filosofen verstaan. Naast deze geschiedenis is er inderdaad ruimte voor de
bestudering van filosofisch gedrag en een filosofisch leven.

Het filosofisch redeneren vindt dus zijn oorsprong in een levenswij-
ze en een existentiële keuze, en niet omgekeerd. […] Deze beslissing en
deze keuze worden nooit in eenzaamheid genomen of gemaakt: er is
nog nooit sprake geweest van een filosofie of van filosofen buiten een
groep, een gemeenschap, kortom buiten een filosofische ‘school’. Een
filosofische school heeft vóór alles te maken met de keuze voor een
bepaalde levenswijze, een bepaalde existentiële optie die van de persoon
in kwestie een totale verandering van zijn leven vergt, een omschakeling
in hart en ziel die ten slotte de wens bij hem doet opkomen zijn leven op
een bepaalde manier in te richten. Deze existentiële keuze leidt op haar
beurt tot een bepaalde visie op de wereld, en het is de taak van de filosofi-
sche argumentatie om deze existentiële keuze even rationeel te onthul-
len en te rechtvaardigen als het daarbij behorende wereldbeeld. De filo-
sofische argumentatie komt dus voort uit deze aanvankelijke existentiële
keuze en verwijst hiernaar terug in de mate waarin zij, via haar logische
overtuigingskracht en via de invloed die zij op de gesprekspartner wil
uitoefenen, leraren en leerlingen ertoe opwekt om werkelijk in overeen-
stemming met hun oorspronkelijke keuze te leven, anders gezegd: in de
mate waarin zij in zekere zin de praktische toepassing vormt van een
bepaald levensideaal.

Wat ik dus wil zeggen, is dat de filosofische argumentatie moet wor-
den opgevat binnen het perspectief van de levenswijze waarvan ze zowel
de methode als de uitdrukkingsvorm is en dat de filosofie dientengevolge
vóór alles een manier van leven vertegenwoordigt, die echter nauw aan
de filosofische argumentatie verbonden is.
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