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Preprint 

Frans Geraedts & Leonard de Jong, Ergo Cogito V: Pleidooi voor de filosofie, Groningen, 
Historische Uitgeverij, 1996; 241 pp., ƒ 40, ISBN 9065544615. 

In vijf bundels, waarvan dit de laatste is, presenteert het `filosofisch agentschap Ithaka' 
een soort overzicht van de contemporaine Nederlandstalige (en vooral Nederlandse) 
wijsbegeerte. Elke bundel bevat 10 artikelen; achterin de laatste bundel treft men de 
personalia van de 50 scribenten (alle geboren tussen 1945 en 1960). Voor dit laatste deel 
werd aan tien filosofen (Johan van Benthem, Paul Cobben, Hellen M. Dupuis, Jan van Eijck, 
Ad Hoogendijk, Harry Kunneman, Patricia de Martelaere, Cyrille Offermans, Th.C.W. 
Oudemans en Connie Palmen) gevraagd, een pleidooi voor de filosofie te houden; het 
wordt voorafgegaan door een interview met Frits Staal, die wel heel gemakkelijk stelt dat 
alle religies ongelijk hebben (9-10; waarover eigenlijk?). De bijdragen zijn heel divers qua 
invulling van de thematiek, toonzetting en kwaliteit. Interessant voor de lezers van dit blad 
lijken mij met name de bijdragen van Dupuis (een gedegen pleidooi voor 
`probleemoplossende' ethiek, in confrontatie met o.m. een narratieve ethiek à la 
Nussbaum), Van Eijck (een pleidooi voor het serieus nemen van de eigen innerlijke 
ervaring, dat zich ook naar de theologie laat transponeren), Hoogendijk (over de 
`filosofische praktijk', een seculier alternatief voor het kerkelijk pastoraat) en Harry 
Kunneman (over praktische filosofie en postmoderne individualiteit). 

Marcel Sarot 
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