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Doordenken doorwerken 
Intercultureel en ecosociaal denken en doen 
Met	  de	  recente	  aanslagen	  in	  Parijs	  op	  het	  netvlies	  en	  de	  klimaattop	  in	  
volle	  gang,	  is	  het	  boek	  ‘Doordenken	  Doorwerken,	  intercultureel	  en	  
ecosociaal	  denken	  en	  doen’	  pijnlijk	  actueel.	  We	  kunnen	  niet	  langer	  
ontkennen	  dat	  we	  verbonden	  zijn	  met	  mensen	  op	  andere	  plekken	  in	  
de	  wereld	  en	  met	  de	  aarde.	  Ook	  kunnen	  we	  niet	  langer	  ontkennen	  dat	  
de	  opwarming	  van	  de	  aarde	  bijna	  in	  het	  geheel	  toe	  te	  schrijven	  is	  aan	  
de	  mens.	  We	  kunnen	  erover	  denken,	  en	  dat	  is	  essentieel,	  maar	  we	  
moeten	  er	  vervolgens	  ook	  iets	  mee	  doen	  en	  daar	  vervolgens	  weer	  over	  
denken.	  De	  tijd	  van	  lineaire	  bewegingen,	  hiërarchische	  structuren	  en	  
ultieme	  oplossingen	  is	  voorbij.	  We	  gaan	  beseffen	  dat	  	  bewegingen	  
circulair	  zijn,	  structuren	  relationeel	  en	  oplossingen	  situationeel.	  Filosofen	  kunnen	  daar	  een	  
substantiële	  bijdrage	  aan	  leveren,	  mits	  zij	  de	  verbinding	  leggen	  tussen	  denken	  en	  doen.	  
	  
De	  tijd	  ver	  vooruit	  
In	  doordenken	  doorwerken	  tonen	  vijftien	  
filosofen	  alternatieve	  en	  nieuwe	  wegen	  om	  
met	  de	  grote	  en	  complexe	  thema’s	  uit	  onze	  
huidige	  tijd	  om	  te	  gaan.	  Als	  basis	  gebruiken	  ze	  
‘een	  ontwerp’	  uit	  een	  boek	  dat	  zijn	  tijd	  ver	  
vooruit	  bleek	  te	  zijn.	  In	  Entwurf	  einer	  
Philosophie	  des	  Wir.	  Schule	  des	  alternativen	  
Denkens	  uit	  1983	  schetst	  Heinz	  Kimmerle	  
reeds	  de	  urgentie	  om	  ons	  denken	  te	  
veranderen.	  We	  moeten	  ons	  hoe	  dan	  ook	  op	  
een	  radicaal	  andere	  manier	  tot	  de	  wereld,	  tot	  
elkaar	  en	  tot	  onszelf	  gaan	  verhouden.	  
Kimmerle	  schetst	  een	  ontwerp	  voor	  een	  
filosofie	  van	  het	  ‘wij’.	  	  
	  
Een	  kantelpunt	  bereikt	  
Meer	  dan	  dertig	  jaar	  nadat	  Kimmerle	  dit	  
eerste	  ontwerp	  presenteert,	  lijkt	  in	  het	  
denken	  van	  veel	  mensen	  een	  kantelpunt	  
bereikt.	  Het	  is	  overduidelijk	  dat	  oude	  
manieren	  van	  denken	  geen	  uitweg	  meer	  
bieden.	  We	  lopen	  vast.	  Niet	  alleen	  is	  de	  
urgentie	  van	  intercultureel	  	  

	  

	  
filosoferen	  groter	  dan	  ooit,	  er	  is	  tevens	  
behoefte	  aan	  een	  integrale	  ecofilosofie	  of	  
ecosofie.	  Vijftien	  filosofen	  die	  vanuit	  
verschillende	  invalshoeken	  in	  de	  praktijk	  van	  
alledag	  werken,	  buigen	  zich	  over	  deze	  
kanteling.	  De	  noodzaak	  die	  zij	  al	  eerder	  vanuit	  
het	  filosoferen	  aanvoelden,	  daagt	  hen	  nu	  uit	  
nieuwe	  wegen	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Ze	  tonen	  
dat	  denken	  en	  doen,	  theorie	  en	  praktijk	  niet	  

Henk	  Oosterling:	  ’Het	  oppositionele	  
denken	  met	  zijn	  binaire	  logica	  verleidt	  ons	  
steeds	  weer	  om	  de	  praktijk	  tegenover,	  zo	  

niet	  als	  ontkenning	  van	  theorie	  te	  
positioneren…	  

Wat	  kan	  de	  bijdrage	  zijn	  van	  filosofen	  om	  
de	  verwarring	  in	  onze	  

participatiesamenleving	  niet	  alleen	  te	  
verhelderen,	  maar	  ook	  de	  diagnose	  

productief	  om	  te	  zetten	  in	  interventies?’	  



	  

tegenover	  elkaar	  staan,	  maar	  elkaar	  
voortdurend	  versterken.	  Filosoferen	  is	  niet	  
vrijblijvend.	  Het	  zet	  aan	  tot	  handelen.	  	  
	  
Een	  ander	  denkkader	  
Voor	  de	  vluchtelingencrisis	  en	  andere	  
hedendaagse	  vraagstukken	  zoals	  	  
eenzaamheid	  en	  veiligheid	  worden	  veelvuldig	  
oplossingen	  aangedragen,	  maar	  het	  
onderliggende	  denkkader	  blijft	  doorgaans	  in	  
stand.	  Vaak	  is	  dit	  Westers	  en	  uitgaande	  van	  
binaire	  tegenstellingen.	  	  
Dit	  boek	  opent	  het	  zicht	  op	  andere	  manieren	  
van	  denken,	  die	  zowel	  in	  Afrikaanse	  filosofie	  
als	  in	  de	  periferie	  van	  het	  Westerse	  denken	  
aanwezig	  zijn	  en	  die	  wellicht	  een	  welkome	  
opening	  voor	  nieuwe	  wegen	  zouden	  kunnen	  
bieden	  in	  een	  vastgelopen	  systeem.	  Een	  
uitbreiding	  van	  het	  wegennet	  met	  een	  
uitnodiging	  om	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  eens	  een	  
andere	  route	  te	  proberen.	  
	  

Redactie	  
Henk	  Oosterling	  is	  universiteit	  hoofddocent	  
filosofie	  aan	  de	  Erasmus	  Universiteit	  
Rotterdam,	  maar	  al	  decennialang	  tevens	  
initiator,	  organisator	  en	  uitvoerder	  van	  
succesvolle	  maatschappelijke	  projecten	  
waarin	  hij	  zijn	  denken	  in	  daden	  omzet.	  

Renate	  Schepen	  publiceerde	  samen	  met	  Heinz	  
Kimmerle	  Filosofie	  van	  het	  Verstaan	  (2014).	  In	  
haar	  werk	  als	  filosoof	  verbindt	  zij	  
verschillende	  denkwijzen,	  mensen	  en	  
disciplines,	  met	  in	  het	  bijzonder	  aandacht	  voor	  
stemmen	  van	  buiten	  het	  dominante	  discours.	  	  
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Belangrijke	  informatie	  voor	  de	  pers	  
Het	  eerste	  exemplaar	  van	  het	  boek	  wordt	  op	  
17	  december	  om	  14.30	  uur	  aan	  prof.dr.	  Heinz	  
Kimmerle	  overhandigd	  in	  het	  Lloyd	  Hotel	  &	  
Culturele	  Ambassade	  met	  een	  toelichting	  van	  
de	  redacteuren.	  Wij	  willen	  u	  verzoeken	  er	  tot	  
17	  December	  geen	  bekendheid	  aan	  te	  geven.	  
Wilt	  u	  bij	  de	  overhandiging	  aanwezig	  zijn,	  dan	  
kunt	  u	  contact	  op	  nemen	  met	  de	  redacteuren.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Babah	  Tarawally:	  ‘Hier	  moet	  ik	  het	  echt	  
alleen	  doen,	  zonder	  het	  WIJ.	  Mijn	  geld	  heb	  
ik	  toevertrouwd	  aan	  de	  bank.	  Daarnaast	  
heb	  ik	  een	  aansprakelijkheidsverzekering,	  

auto-‐	  en	  ziektekostenverzekering	  
afgesloten,	  mijn	  oudedagvoorziening	  aan	  
een	  pensioenfonds	  uitbesteed	  en	  mijn	  

overlijdensverzekering	  aan	  een	  
uitvaartbureau.	  Hoe	  zeker	  ben	  ik	  dat	  deze	  
instanties	  waar	  WIJ	  in	  Nederland	  zo	  veel	  in	  
geloven	  mijn	  zaak	  gaan	  waarnemen?	  ’	   H.	  Oosterling	  &	  R.	  Schepen	  (redactie)	  	  
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