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Kijken, niet eten
Simone Weil over het schone

Marc De Kesel

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Dit essay gaat 
tenslotte over Simone Weil, en ook wie slechts even in 
een boek van haar heeft gegrasduind, weet dat ook zij 
steevast met de deur in huis valt. Elke zin staat rechtop 
alsof hij de eerste is, en haakt meteen stevig in op de 
volgende. En terwijl je aan het lezen bent, lijken de zin-
nen een falanx te vormen. Aan jou dan om daar als lezer 
telkens opnieuw binnen te breken. Geen woord te veel, 
geen woord te weinig, en in elk woord en elke zin voel je 
de kracht van het geheel, en dat geheel blijkt dan iets dat 
je altijd al had moeten snappen, terwijl het zich in die 
tot de tanden gewapende zinnen nooit echt prijsgeeft. 
Maar het geeft Weils teksten tegelijk de glans van een 
sterke, klassieke schoonheid. Ook dat moet je haar als 
lezer nageven. 

Over dit laatste, over ‘schoonheid’, en meer bepaald 
over hoe Weil daartegen aankijkt, wil ik het hier hebben. 
Het is niet haar hoofdthema, verre van, maar dat neemt 
niet weg dat ze er toch een heuse ‘esthetica’ op nahoudt 
die zich laat voelen tot in de meest afgelegen zijpaden 
van haar denken.

Maar laat ik, zoals gezegd, met de deur in huis vallen. 
Hier een typisch Weil- citaat:

“Het grote verdriet van ons leven is dat zien en eten 
twee tegengestelde handelingen zijn. Alleen aan de 
andere kant van de hemel, daar waar God woont, vor-
men ze een geheel. Kinderen kennen dit verdriet al 
wanneer ze heel lang naar een taartje kijken en het 
haast met spijt opeten, zonder dat ze dat overigens 
kunnen nalaten. Misschien bestaat elke verkeerde 
daad, elke ontaarding, elke misdaad hierin: dat men 
de schoonheid, die men alleen maar wil bezien ook 
wil eten.”1 

Schoonheid, zo stelt ze, is een zaak van “kijken”, niet van 
“eten”. Niet dat we niet willen eten, en dat doorgaans 
niet ook effectief doen, maar het hoort niet. Het schone 
verleidt ons, maar eist tegelijk dat we het ons niet toe- 
eigenen. En “schoonheid” verstaan we hier het best niet 
vanuit onze spontane schoonheidsbeleving. Schoonheid 
is voor Weil iets waartegenover we ons doorgaans “ver-
keerd” gedragen. “Misdaad” en “ontaarding”, of – zoals 

ze het hier ook noemt – het smullen van verboden taart: 
dit is de sfeer waarin je het schone ervaart, een sfeer 
die een dramatische context veronderstelt en duidelijk 
wordt gelieerd aan goed en kwaad.

Echt helder is dat allemaal niet, maar één ding is alvast 
duidelijk: voor Weil is schoonheid een grens. En het 
komt erop aan die ook als zodanig te ervaren: als een 
grens waar je geneigd bent overheen te stappen maar 
die pas haar waarheid prijsgeeft als je dat – hoe pijnlijk 
het ook valt – niet doet. 

Schoonheid heeft, zo lezen we, alles met waarheid en – 
wat voor Weil uiteindelijk hetzelfde is – God te maken. 
Dat blijkt ook uit de titel van de tekst waaruit de geci-
teerde passage is geplukt, een onafgewerkt essay dat zij 
in mei 1942 in Marseille schreef, net vóór ze met haar 
ouders naar New York vluchtte en zo aan de dreigende 
greep van de nazi’s ontsnapte. Die titel van dit essay 
luidt: “Vormen van impliciete liefde tot God”.2 Een van 
die vormen is de esthetische ervaring. Of, zoals de titel 
van de paragraaf daarover in haar essay luidt: “Liefde tot 
de schone orde van de wereld”. 

Schoonheid is voor Weil eerst en vooral die van “de orde 
van de wereld”. Wie iets mooi vindt, vindt impliciet de 
wereld mooi, want ‘in orde’. En zou je wat in die liefde 
schuilt expliciet maken, dan zou je God liefhebben. Ge-
nietend van de schoonheid van de wereld, heb je God 
impliciet lief. 
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Het is een eigengereid, complex genot, vol frustratie en 
pijn die op de liefde voor God lijken af te stralen: zo le-
zen we het in het citaat waarmee ik met de deur in huis 
viel. Een en ander vraagt duidelijk om meer uitleg. In 
wat volgt, doe ik een bescheiden poging.

Kant

Halen wij ons bij wijze van referentiepunt een estheti-
sche topper uit de kunstgeschiedenis voor de geest. Ik 
denk aan het bekende schilderij van Casper David Frie-
drich: Der Mönch am Meer (1810). In haar essay verwijst 
Weil er nergens naar, maar het kunstwerk blijkt daarom 
niet minder treffend haar religieuze, mystieke visie op 
schoonheid te illustreren. 

Friedrichs behoorlijk abstracte schilderij leidt onze blik 
naar een minuscule monnikfiguur, staande op de grens-
lijn tussen strand en zee. Met hem kijken we mee de 
weidse horizon in, oog in oog met het/de oneindige. Het 
schilderij ligt aan de basis van het iconisch geworden 
beeld voor de duizend en een commercials op internet 
waarin mystieke en andere meditatietechnieken worden 
gepromoot. Ook daar staren we, over iemands rug heen, 
naar het eindeloze dat zich vóór ons uitstrekt. De sug-
gestie is duidelijk: mediterend met de blik op het onein-
dige, is de mens in staat zijn eindigheid opgeheven te 
voelen. Het schone, vaak impliciet, voert hem uiteinde-
lijk binnen in het grenzeloze, het mystieke. 

Met deze visie op mystiek en schoonheid is Weil het 
grondig oneens. Net zoals Friedrich zelf trouwens, op 
wiens schilderij die iconische voorstelling teruggaat. 
Voor de lutheraan die hij is, werpt de ervaring van het 
oneindige de mens vooral terug op zijn eindigheid.3 De 
zee – en dus het/de oneindige, God – doet zich aan hem 
voor als een grens, een niet te overschrijden grens. 

Dat geldt ook voor Weil. Om het met de woorden uit de 
eerder aangehaalde passage te stellen: God blijft “aan de 
andere kant van de hemel”, achter de grens. Aangetrok-
ken door de schoonheid van het oneindige wil de mens 
die grens oversteken. Hij wil het oneindige “eten”, maar 
moet het bij “kijken” houden. Kijken, niet eten. 

Met die idee beweegt Weil zich, net als Friedrich, keurig 
binnen de kaders van Immanuel Kants esthetische theo-
rie. Het schone confronteert ons met iets grenzeloos, 
iets oneindigs. En we ervaren weliswaar dat ons redelijk 
vermogen daar een band mee heeft, maar tegelijk ook 

dat die band verbroken is en we dit grenzeloze alleen 
kunnen “voelen”, maar nooit tot ons nemen. ‘Kijken, 
niet eten’. 

Bij Kant kijkt de rede naar dit oneetbaar schone ech-
ter met een “gevoel van lust”.4 Het esthetische ‘kijken’ 
mag dan per definitie ‘hongerig’ zijn, het is niettemin 
aangenaam, lustvol. Bij Weil is het anders. De estheti-
sche ervaring, waar “zien en eten” inderdaad “twee te-
gengestelde handelingen” zijn, gaat voor haar gepaard 
met wat zij “het grote verdriet van ons leven” noemt. 
In plaats van lustvol en aangenaam, is kijken naar het 
schone pijnlijk, inherent pijnlijk zelfs. En, ook niet on-
belangrijk: de context waarin schoonheid het voorwerp 
van onze ervaring wordt, is tegelijk ook die waarin zo-
iets als een “verkeerde daad”, “ontaarding” en “misdaad” 
speelt – zo lazen we in het citaat aan het begin. Ik kom 
daar later op terug. 

Stoa

Maar gaan we eerst nog eens nader in op wat het schone 
voor Weil nu precies inhoudt? De titel van de paragraaf 
waaruit ik citeerde, gaf ons al een beslissende hint. Het 
is “de schone orde van de wereld”. Het schone betreft de 
“orde” die in de “wereld” heerst. Zoiets zou Kant nooit 
beweren. Precies niet. Voor hem is het schone het voor-
werp van het (redelijke) gevoel, en of dat gevoel iets over 
de wereld (laat staan de orde ervan) zegt, valt geheel 
buiten het esthetisch oordeel. Niet zo voor Weil. Het is 
de wereld, de werkelijkheid die mooi is, wezenlijk mooi, 
niets meer en niets minder. 

Net als Kant beschrijft Weil het schone als “doelmatig-
heid zonder doel”. Maar haar term verwijst niet naar 
een door de rede geconstrueerd ‘object’, maar naar de re-
aliteit zelf.5 Die realiteit is voor haar het domein van de 
“necessité”, de noodzakelijkheid. Niets vindt er plaats 
zonder oorzaak, en elke oorzaak kent er noodzakelijk 
zijn gevolg. Het is een gesloten keten van onwrikbare, 
strikt deterministisch geordende doeloorzakelijkheden. 
Alleen, zo stelt Weil, is de keten zelf niet doelgericht. De 
doelmatigheid die alles wat bestaat doordringt, is zelf 
vrij, soeverein, zonder doel. 

Deze werkelijke “doelmatigheid zonder doel”: zij is het 
waar we volgens Weil naar kijken als we het schone aan-
schouwen. Staande op het strand, staart Casper David 
Friedrichs monnik in het oneindige. En wanneer hij dit 
als ‘mooi’ ervaart, zegt dit niet alleen iets over zijn rede-
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lijk gevoel, maar ook en vooral iets over de werkelijkheid 
zelf. Dit oneindige is de werkelijkheid, de werkelijkheid 
als geordend geheel, als een orde waarin alles perfect, 
dit wil zeggen volstrekt deterministisch verloopt. Die 
“schone orde van de wereld” is nergens door te versto-
ren. Zij is in wezen een onverstoorbare, en voor Weil 
daarom ook – in de ethische zin van het woord – zuiver 
goede orde. 

Hier is de achtergrond van Weils gedachtegang niet 
langer kantiaans maar stoïsch. De “schone orde van de 
wereld” vertaalt wat in de stoa ‘kosmos heet, het ‘kos-
metisch’ – dit wil zeggen volmaakt geordend – geheel 
dat de werkelijkheid is. In haar perfectie is die werke-
lijkheid de volheid van het zijn. Wanneer de mens dat 
anders ervaart, komt dat omdat hij zijn plaats in dit 
‘kosmetisch’ geheel niet kent of niet wil kennen, en zich 
daarom allerlei in het hoofd haalt. Het komt er dus op 
aan in te stemmen met die plaats, en dus met de orde in 
de ‘kosmos’. “Consentement”, “instemming” is dan ook 
één van de basisconcepten in Weils denken. In de erva-
ring van het schone, ervaren we de orde van de wereld 
en worden we uitgenodigd ermee in te stemmen, ervan 
te houden. 

Plato

“… ervan te houden”? Zoiets zou een stoïcus dan weer 
nooit zeggen. Wat hem doet instemmen met de schone 
“orde van de wereld” is een rationeel inzicht. Niet zoiets 
als liefde. Dat Weil hier van liefde spreekt, verraadt een 
platoonse inslag. Weils stoïcisme is onderdeel van haar 
platonisme. We leven in een werkelijkheid die door een 
onwrikbare orde van oorzaak en gevolg is getekend en 
waarin we geen andere rol hebben dan daarmee in te 
stemmen. Tot zover Weils ‘stoïsche’ affirmatie van onze 
moderne, radicaal materialistische wereld. Maar in die 
wereld overkomt ons de ervaring van het schone en die 
laat zien dat onze instemming een geheel andere dimen-
sie veronderstelt. Alleen al het feit dat we überhaupt tot 
instemmen in staat zijn, wijst erop dat er een andere we-
reld is dan die van de pure noodzaak: een wereld waar al-
les autarkisch en vrij is. Het schone gunt ons een glimp 
van die wereld – een volmaakte wereld die Weil denkt 
naar het model van Plato’s Ideeën. 

Waarin schuilt dan de “liefde”? Waarom houden wij van 
het schone? Omdat het schone – die “doelmatigheid 
zonder doel” – datgene is wat ons, gevangen in de wereld 
van de noodzaak, doet hunkeren naar de Ideeën. Liefde 

– eros – is zoals bekend een vaste component in Plato’s 
denken, en zo ook in dat van Weil. We leven in de wereld 
als in een grot waar de waarheid afwezig lijkt. De erva-
ring van het schone steekt in ons de liefde voor de waar-
heid aan en jaagt ons buiten de grot. De genadeloze orde 
die in de grot heerst, is in staat op zo’n manier te schit-
teren dat zij haar keerzijde te kennen geeft: de ideële 
wereld van de eeuwige waarheden, de wereld waar goed-
heid goed is, los van wat er ook in die keten van oorzaak 
en gevolg mag gebeuren. Door, dankzij een revelerende 
ervaring van het schone, de wereld vol verpletterende 
noodzaak als volmaakte orde lief te hebben, wordt mijn 
verlangen gewekt naar de keerzijde van die wereld waar 
de waarheid in volle vrijheid en autarkie schittert, “waar 
God woont”. 

God 

In onze liefde voor het schone hebben wij de waarheid 
lief, zoveel is duidelijk. Maar hoe komt het dan dat wij 
de waarheid liefhebben? Is dat niet vooral omdat de 
waarheid ons liefheeft? 

Dat het platonisme christelijk geworden is, komt in elk 
geval ook omdat het daar een welkom antwoord op die 
vraag aantrof. Als de waarheid samenvalt met de chris-
telijke God, is het duidelijk dat het niet alleen de mens 
‘in de grot’ is die liefheeft. Dat de christelijke oerteksten 
God liefde noemen6, heeft op zich nog niets met Plato’s 
filosofie te maken. Maar in de derde eeuw pikken Orige-
nes en andere christen geworden platonisten die idee op 
om in de ‘erotische’ verhouding tussen mens en waar-
heid de eros ook aan de kant van de waarheid sterker te 
benadrukken. Liefde wordt het prerogatief, niet enkel 
van de mens op zoek naar waarheid, maar ook en vooral 
van de waarheid zelf. Als God de waarheid is, is de waar-
heid zelf liefde. Wij hebben de waarheid lief omdat de 
waarheid óns liefheeft. 

Maar waarom heeft die liefdevolle waarheid ons dan in 
een wereld gedropt waar onze vrijheid er alleen in kan 
bestaan in te stemmen met de genadeloze noodzaak die 
haar straal negeert? Waarom heeft God de genade van 
zijn liefde uit de wereld verwijderd en die wereld tot het 
exclusieve rijk van de noodzaak gemaakt? 

Uit liefde, zo luidt Weils zeer christelijke antwoord. Al-
leen blijkt de manier waarop ze die liefde denkt af te 
wijken van de orthodoxe tradities die het christendom 
in deze heeft gekend. In al hun diversiteit gaan die laat-
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ste steeds op de een of andere manier terug op het neo-
platoonse idee van het Ene dat, als een buiten de eigen 
oever tredende volheid, leven en bestaan geeft aan de 
hele schepping. Gods liefde is een eindeloos genereuze, 
scheppende bron. 

Weil denkt die liefde naar een ander model. Zij is niet 
het resultaat van een exuberantie generositeit, maar – 
net omgekeerd – van een “inperking”, een “verlooche-
ning”. In de eerste regels van de paragraaf waaruit ik heb 
geciteerd, schrijft Weil: 

“De liefde tot de orde en schoonheid van de wereld 
[…] stamt uit [een] verloochening die het beeld is 
van de scheppende verloochening Gods. God doet dit 
heelal ontstaan door zijn almacht in te perken en in 
plaats daarvan aan de ene kant de natuurwetten te 
laten heersen van de mechanische noodzakelijkheid 
die aan de materie gebonden is, aan de ander kant 
door ruimte te geven aan de zelfstandigheid van den-
kende wezens.”7 

Hoe is alles wat is, ontstaan? Niet uit de generositeit 
van schenkende almacht. In plaats van zich te ‘schen-
ken’, trok God zich terug en liet zo ruimte aan – exacter: 
schiep – het universum. Dat universum is dan ook ten 
diepste getekend door God afwezigheid. Geen wonder 
dus dat Weil er steeds weer op hamert dat we in de puur 
materialistische wereld van de noodzaak leven, waar 
van Gods genade niets te merken valt. Gods afwezigheid 
is zijn waarmerk. Alles is wat het is, dankzij die afwezig-
heid. En dat Hij er niet is, is een daad van liefde. Zozeer 
heeft God de wereld liefgehad, dat Hij in radicale zelf-
verloochening zich er geheel uit heeft teruggetrokken. 

En zo toont Gods afwezigheid – en dus zijn liefde – zich 
ook in “de zelfstandigheid” van de mens als “denkend 
wezen”. Dat hij nee kan zeggen tegen God dankt hij aan 
Gods liefde voor hem. 

Pijn

Maar hoe moet de mens dan zijn dankbaarheid tonen 
voor die liefde? Hoe moet hij van God houden? Moet 
hij, geschapen naar Gods beeld, iets dergelijks doen als 
wat God uit liefde voor zijn schepping deed: zich terug-
trekken? 

Inderdaad. Dit is trouwens ook wat voor de ervaring 
van het schone geldt. Je vindt een gedicht mooi wan-

neer er geen woord, geen lettergreep, geen komma door 
een ander vervangen of van plaats veranderd kan wor-
den. Het gedicht is een gesloten universum van pure 
‘noodzaak’, waarin je niet kunt interveniëren. Het ge-
dicht – en het schone in het algemeen – sluit jou uit, en 
pas als je daarmee instemt, heb je toegang tot een au-
thentieke schoonheidservaring. In dat geval ervaar je in 
het gedicht tegelijk de “schone orde van de wereld”. Je 
ervaart de vrije genade die aan de basis van de werke-
lijkheid ligt, maar die, uit liefde voor die werkelijkheid, 
zich eruit heeft teruggetrokken en zo alle ruimte heeft 
gegeven aan de genadeloze “orde” van de noodzaak, ge-
domineerd door een onwrikbare feitelijkheid van oor-
zaak en gevolg. Het schone doet je die orde ervaren als 
waarheid, als genade, als een kunstwerk dat je uitno-
digt er in alle vrijheid ja tegen te zeggen. 

En hoe moet je ja zeggen tegen het schone? ‘Kijken, 
niet eten’. Je kunt je het schone – lees: “de orde van de 
wereld” – niet toe- eigenen, je kunt er niet in binnentre-
den, je kunt je er niet in laten opnemen. Zo kijkt Weil 
aan tegen wat gemeenlijk een mystieke ervaring wordt 
genoemd, de ervaring van het oneindige voorbij de ho-
rizon van alles wat eindig is. Het is de ervaring van een 
onmogelijkheid tot, een grens met het oneindige. Die 
ervaring blijft esthetisch. Ze houdt het bij kijken, hon-
gerig kijken, eindeloos hongerig kijken. 

Toen Heinrich von Kleist voor Der Mönch am Meer van 
Casper David Friedrich stond, keek hij naar het schil-
derij op dezelfde manier als de monnik in het schilderij 
keek naar de peilloos diepe zee: als een oneindigheid 
waarin hij niet binnen kon of mocht. Het schilderij 
verplichtte hem ernaar te kijken, zo schrijft hij, “als ob 
einem die Augenlider weggeschnitten wären”, “alsof ie-
mands oogleden zijn weggesneden”.8 

Von Kleists beeld verwoordt raak de pijn waarmee voor 
Weil de ervaring van het schone gepaard gaat. Onder-
gedompeld in een wereld van louter noodzaak, ervaar 
je eindelijk het gratuite van de genade. Je ervaart zelfs 
dat die genade niets anders is dan wat aan de noodzaak 
ten grondslag ligt. In de goddeloze wereld ervaar je ein-
delijk God, en wel als schepper van die wereld. Maar 
niets staat je toe je bij die God te voegen, niets staat je 
toe de genade waar je naar smacht te eten. Kijken, niet 
eten. En kijken is hier wel degelijk een imperatief, een 
absolute imperatief. Je moet blijven kijken, alsof je niet 
langer over de oogleden beschikte die je toelaten daar-
mee op te houden. 



19

Kijken, niet eten | Marc De Kesel

Maar een imperatief, zeker een absolute, impliceert dat 
wat hij verbiedt wel degelijk ook gebeurt. Dat je alleen 
mag kijken, impliceert dat je kunt eten en altijd al hebt 
gegeten. Wat we als schoonheid ervaren, eigenen wij ons 
op een of andere manier ook altijd toe. Wij willen dat 
de genade waarop de noodzaak rust, ons ook tegen die 
noodzaak beschermt of, beter nog, ons helpt eraan te 
ontsnappen. Wij vertrouwen op Gods voorzienigheid 
dat hij ons alle ongeluk bespaart. Ziehier de “verkeerde 
daad”, de “ontaarding”, de “misdaad” waarover het ci-
taat aan het begin van mijn essay het had. Dit “verkeer-
de” is de mens eigen. Midden in een wereld waar de ge-
nade zich heeft teruggetrokken, gebruikt de mens zijn 
vrijheid om de genade te smeken hem uit die wereld te 
bevrijden. Terwijl zijn enige juiste houding erin bestaat 
te houden van die wereld zoals hij is. Alleen die liefde is 
realistisch en laat hem toe de werkelijkheid in haar vol-
heid te beamen.

En die liefde is pijnlijk. Pijnlijk, ook omdat liefde zo 
makkelijk is, omdat zij houdt van waar zij van droomt, 
van haar wensvoorstellingen, van wat anders is dan die 
wereld zoals hij is en waar geen plaats is voor de vrijheid 
van de mens. Het is makkelijk te houden van een God 
die ons bevrijden zou uit de verpletterende ‘grot’ van de 
noodzaak. Maar wie daarvan houdt, zit fout, aldus Weil. 
Wie die schoonheid aanhangt, denkt dat hij er zich aan 
kan laven, dat hij die kan eten. Het schone ontdek je pas 
wanneer je die honger niet bevredigt, als je houdt van 
de verstikkende noodzakelijkheid die de wereld in zijn 
greep heeft. In de vrijheid waarmee je – onvermijdelijk 
pijnlijk – van die onvrije “orde” houdt, ontdek je de vrij-
heid die de achterkant van de “orde” vormt en zuivere, 
goddelijke genade is. 

De pijn die dit vergt, heeft een eindpunt en dat ligt 
daar waar diegene die, ooglidloos, die schoonheid aan-
schouwt, verdwijnt uit die orde. Waar hij/zij als ik ver-
dwijnt, waar hij/zij geniet van die orde omdat hij/zij 
er niet meer is. Dan is de “verkeerde daad”, de “ontaar-
ding”, de “misdaad” waardoor de orde ontsierd werd, 
verdwenen. Dan is ook hij/zij verdwenen. 

‘Zien, niet kijken’: die esthetische imperatief veronder-
stelt een ooglidloze blik die op weg is om het ik dat kijkt 
te vernietigen. Niet opdat het zich dan zou opgenomen 
weten in een hemelse orde, maar alleen omdat het van 
de volmaakt mooie, aardse “orde van de wereld” is weg-
geveegd. Ergens schrijft Weil:

“Een landschap zien zoals het is, wanneer ik er niet 
ben …
Als ik ergens ben, bezoedel ik de stilte van de hemel 
en van de aarde met mijn ademhaling en het kloppen 
van mijn hart.”9

Noten
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3. Friedrich schrijft in het commentaar dat hij zelf bij 
het schilderij geeft: “al tobde je van ‘s ochtend tot ‘s 
avond, van ‘s avond tot middernacht, dan nog zou je 
er niet in slagen om de ongrijpbare overkant te vat-
ten, te doorgronden! Overmoedig en verwaand […] 
denk je het toekomstige duister te onthullen [...]. 
Diep dringen je voetstappen in het lege zand; maar 
een zachte wind waait erover heen, en van je spoor 
is niets meer te bekennen: waanzinnige mens vol 
ijdel duister!—” Geciteerd in: Andrea Meyertholen 
(2013), “Apolcalypse Now: On Heinrich von Kleist, 
Casper David Friedrich, and the Emergence of Ab-
stract Art”, in: The German Quarterly 86 (2013) 4: 
408; ik vertaal, MDK)

4. Kant, Kritiek van het oordeelsvermogen, Ten geleide, 
vertaling & annotaties Jabik Veenbaas & Willem 
Visser, Amsterdam: Boom, 2009, p. 56 e.v. en pas-
sim.

5. Weil, Wachten op God, p. 130; Oeuvres complètes IV, 1, 
p. 304.

6. Denk aan de Eerste brief van Johannes 4, 16: “De 
mens zonder liefde kent God niet, want God is lief-
de.”

7. Weil, Wachten op God, p. 123. 
8. Heinrich von Kleist (2009), Verzameld proza: alle ver-

halen en essays, vertaald door Ria van Engel, Amster-
dam: Athenaeum- Polak & Van Gennep, p 305.

9. Simone Weil, Zwaartekracht en genade, vertaling 
Louis Thijsen, Tielt: Lannoo, 1954, p. 123 (aange-
paste vertaling).



Jaargang 32 | nr. 1 | jan./feb. 2022 | afl. 185Filosofie-Tijdschrift

Overzicht van jaargang 30
Nr. 1  Nicolaus Cusanus
Nr. 2 Michel Houellebecq
Nr. 3 (Amerikaans) pragmatisme
Nr. 4  De late Foucault
Nr. 5 Het lichaam
Nr. 6  Marcel Proust

Overzicht van jaargang 31
Nr. 1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Nr. 2  Robotica en ethiek
Nr. 3  Filosofie en mystiek
Nr. 4 Kunstmatige intelligentie
Nr. 5  William James
Nr. 6   Wetenschap, politiek en ethiek 

van COVID-19

Overzicht van lopende jaargang 32
Nr. 1  Simone Weil

Ten geleide 

Themagedeelte Simone Weil

Inleiding 2
Simone Weil: een leven op de drempel
Laetitia Houben

Weil en de zoektocht naar collectieve vrijheid 5
Thomas Decreus

Hoezo, wachten op God?  10
Simone Weil over verlangen, geloof en ongeloof
Lieven De Maeyer

Kijken, niet eten 15
Simone Weil over het schone
Marc De Kesel

Ontworteling, de ziekte van onze tijd in 
L’Enracinement van Simone Weil 20
Jacques Graste

Simone Weil als morele standaard in de ethiek van 
Iris Murdoch 25
Mariëtte Willemsen 

Comparatieve filosofie

Filosofie na Glasgow 31
Beschouwingen vanuit de roman ‘De boom’
Govert Derix

Berichten 37

Filosofie van wetenschap en techniek

De Sokal-affaire in retrospectief 38
Over parodieën, crises en wantrouwen in wetenschap
Richard Starmans

Filosofie van politiek en cultuur

Filosofie als filosofische leefwijze 45
Een dialoog
Ann Van Sevenant & Eric Bolle

Filosofie en onderwijs

Turken en Koerden 50
Islam, nationalisme en moderniteit
Gerrit Steunebrink

Berichten 55

Boekbesprekingen 

Vrijheid: een woelige geschiedenis  57
Donald Loose 

Rilke en de wijsheid 59
Eric Bolle

Zen en de gretige vogels 60
Michel Dijkstra

De soevereiniteit van het goede 61
Edith Brugmans

Attenderingen

Recente wijsgerige uitgaven in het Nederlands 
taalgebied 64




