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Preprint 

Josef Pieper, Schriften zum Philosophiebegriff Hg. v. Berthold Wald [Werke Bd.3], 
Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1995; v + 345 pp, DM 76 (bij intekening op de serie DM 
64), ISBN 3787312234. 

Dit is de eerst verschenen band van de `Werkausgabe' van de werken van Josef Pieper, 
die tot 1998 in acht banden zal verschijnen. Deze editie zal niet alle werken van P. 
omvatten: het gaat om alle tot op heden gedrukte monografieën en het merendeel van de 
in het Duits verschenen kleinere publicaties. P.'s autobiografische geschriften en zijn 
vertalingen in het Duits van werken van anderen worden niet opgenomen. De geschriften 
van P. zullen a.v. over de verschillende banden verdeeld worden. Bd.1: Plato; bd.2: 
Thomas van Aquino en de scholastiek; bd.3: het filosofiebegrip; bd.4 + 5: wijsgerige 
antropologie en ethiek; bd.6: cultuurfilosofie; bd.7: godsdienstfilosofie; bd.8: mengelwerk, 
register en bibliografie. De indeling van de banden geeft gelijk een aardige indruk van de 
veelzijdigheid van het werk van Josef Pieper (*1904), emeritus hoogleraar in de wijsgerige 
antropologie aan de Universiteit van Münster. P. werd bekend als kenner en uitlegger van 
Thomas van Aquino, en met name van diens ethiek en deugdenleer, voor de blijvende 
actualiteit waarvan hij het steeds weer opnam. Vanaf 1947 richtte P.'s werk zich steeds 
meer op Plato, wiens inzichten hij voor een breed publiek actualiseerde, o.m. in een 
televisieserie die de titel `Kümmert euch nicht um Sokrates (sondern um die Wahrheit)!' 
meekreeg. Dit Plato-citaat is karakteristiek voor P., die reeds in zijn eerste werk zei, geen 
enkele aanspraak te maken op originaliteit. In een voortdurend gesprek met auteurs uit 
heden en verleden probeert P. hun gedachten vruchtbaar te maken voor mensen van onze 
tijd. Net zoals C.S. Lewis, die hij vertaalde, doet P. dit veelal in kleine geschriften en 
zonder overbodig vertoon van geleerdheid: niet de geleerdheid van de auteur, maar de 
zaak staat centraal. In de zojuist verschenen band treft de lezer een aantal analyses van 
centrale wijsgerige posities uit de Westerse traditie (Plato, Thomas, Heidegger, Sartre), 
aan de hand waarvan P. de zin van het filosoferen verheldert. Drie opstellen worden hier 
voor het eerst gepubliceerd: `Heideggers Wahrheitsbegriff' (1946), `Philosophische 
Bildung und geistige Arbeit' (inaugurele rede 1946) en `Über das Dilemma einer nicht-
christlichen Philosophie' (1950). Een van de bekendste opgenomen geschriften is Was 

heißt philosophieren? uit 1946 (91988). Tegen de tijdgeest in, betoogt P. hier niet alleen, 
dat `voraussetzungslose' filosofie onmogelijk is, maar ook dat de veronderstellingen van 
de filosofie theologisch van aard moeten zijn. Filosofie is wezenlijk op de theologie 
betrokken: zij heeft een theologisch `contrapunt' nodig (61). Bij Plato fungeerde de `leer 
der ouden' als zodanig; een voorbeeld is de mythe die Aristophanes in Plato's Symposium 
vertelt over hoe de oermens kogelvormig, met vier armen en benen en dubbelgeslachtelijk 
was, hoe z/hij door Zeus in tweeën gekliefd werd en hoe ieder mens sindsdien op zoek is 
naar zijn/haar wederhelft. Aan een dergelijke `vorgegebene, überlieferte 
Weltdeutung' (58) `ontsteekt' zich Plato's filosofie; in onze tijd zou de filosofie haar licht 
aan de christelijke theologie moeten ontsteken. Zo komt P. tot de conclusie: `"Wie 
christliche Philosophie möglich sei": diese Frage scheint weniger schwer zu beantworten als 
die andere Frage, wie eine nichtchristliche Philosophie möglich sei' (62). Wie nieuwsgierig 
is geworden naar P.'s exacte argumentatie, en wie geïnteresseerd is in een goede collectie 
teksten over wat filosofie is en waarom wij zouden filosoferen, kan ik dit prachtig 
uitgevoerde en relatief goedkope boek van harte aanbevelen. Jammer alleen, dat het 
`Nachwort des Herausgebers' niet half zo toegankelijk is geschreven als P.'s eigen werk. 

Marcel Sarot 
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