
DE DOLENDE MENS TUSSEN WIJSHEID EN BEGEERTE: DE EERSTEJAARS EUR STUDENTEN EN DE LEZERS VAN DE STER IN HET LABYRINT VAN DE FILOSOFIE
Deze week begint het academisch jaar 2015/2016. Duizenden nieuwe studenten zwerven in deze EUREKA-week door Rotterdam. Vooral in onze prachtwijk Kralingen zullen ze veel 
gezien en gehoord worden. Wij hopen dat velen van hen hier ook het Filosofische Labyrint zullen vinden dat de redactie van De Ster voor deze gelegenheid in haar redactiebureel in de 
Eerste Jerichostraat tijdelijk heeft opgetrokken. Hieronder vindt u een plattegrond van dit labyrint. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de studenten – maar niet uitsluitend! Iedere 
lezer van De Ster wordt hierbij uitgenodigd zich te laten opsluiten in het centrum van deze doolhof. Daar wordt de grote vraag aan u gesteld: 'Filosofie? Ik?'. Dan begint de queeste naar 
het gulden midden tussen koele wijsheid en hete begeerte. Dat midden heet in mooi oud Nederlands ook wel wijsbegeerte.  Ga naar het midden, geef voor uzelf een antwoord op de 
vraag in het centrum, en probeer via de 35 tekstblokjes een van de vier uitwegen te vinden. Onderweg zult u af en toe het *-teken vinden. Dat is dan een soort antwoord op een vraag 

die eerder is gesteld. Vrijwel zeker zult u af en toe op een doodlopende paadje stuiten. Soms eindigt zo'n paadje gewoon anoniem tegen een muur; vaak zult u een van vier beroemde 
filosofen tegenkomen: Socrates († 399 vChr.), Arthur Schopenhauer (1788–1860), Sören Kierkegaard (1813–1855) of Jean-Paul Sartre (1905–1980). Vanaf richtingbordje nr. 35 gaat het 
bijna vanzelf. Onder het kopje 'Uitlopende aardappel' kunt u op blz. 7 van dit nummer van De Ster nog wat nadere toelichtingen vinden. De keuze voor juist déze filosofen, was de 
vrijheid van de tekenaar. Bij elke van de vier uitgangen zult u een korte, bemoedigende oneliner vinden over wat filosofie is, wat zij kan zijn, wat zij moet zijn, wat zij kan worden enz. 
Deze vier oneliners zijn bedoeld als geestelijk voedsel in de survival kit dat we u meegeven op uw verdere levensweg door Rotterdam en de verdere wereld... Het labyrint is een schep-
ping van Kees de Vries en Diane van Haver heeft meegewerkt aan de tekst.

Dit is een heel slecht antwoord. Filosofie is 
onverenigbaar met iets doen alleen maar 
omdat het moet, met antwoorden als 'dat is 
vanzelfsprekend' of genoegen nemen met 
wat beschikbaar en voor de hand liggend is. 
Probeer een ander pad.

Dit zou een goed 
antwoord kunnen zijn 
maar het is niet genoeg. 
Probeer een ander pad.

Je kunt dit pad nemen maar als je verder wilt 
in de filosofie, gaat dit niet werken. Probeer 
een ander pad.

Dit leidt nergens toe. 
Keer terug!

Filosofie is het gesprek van de ziel met 
zichzelf' [Plato (ca. 427 v.Chr. – 347 v.Chr) 

'De filosoof heeft als roeping woorden 
te geven aan de werkelijkheid’ [Jan 
Sperna Weiland (1925-2011), De Ster, 
Eurekanummer 2005] 

'Er bestaat op de vraag 'wat is filosofie?' een 
overgroot aantal antwoorden. Dit spreekt 
vanzelf, zodra men inziet, dat elke filosofie 
een eigen, uit haar wezen voortvloeiend, 
antwoord op deze vraag geeft.' [A.J. de 
Sopper (1875-1960), Wat is philosophie? 
1950]

'Filosofie: de wetenschap van de 
begrippen, opgevat als basis van 
alle andere wetenschappen; 
wijsbegeerte' [Van Dale]


