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Joep Dohmen heeft onlangs een boek geschreven met de intrigerende titel: Tegen de 
onverschilligheid. Ondanks de drukte van het begin van het studiejaar neemt de docent 
filosofie en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek tijd om te praten over de 
levenskunst van de zelfzorg en praktisch idealisme.  
 
Wat is humanisme? 
“Eigenlijk is humanisme een levensbeschouwing zonder god, een moraal zonder religie. Een 
humanist wil enerzijds de zin van het leven van mensen stimuleren en anderzijds 
onrechtvaardige omstandigheden tegengaan. Er is zowel een sociaal-politieke als een 
zingevingskant. Op de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hebben we een missie, we zijn 
‘wereldverbeteraars.’ Bij veel universiteiten maakt het de docenten niet uit wat een student na 
zijn studie gaat doen, bij de UvH is dat wél een gespreksonderwerp. We vinden dat alle 
mensen, dus ook bijvoorbeeld ook mensen die de fout in zijn gegaan, bijvoorbeeld moorde-
naars, onze bemoediging nodig hebben. We helpen mensen hun zelfrespect te behouden en 
een menswaardige sfeer te creëren in de bedrijven waar we werken.” 
 
Over welke onverschilligheid gaat het in jouw boek? 
“Mijn boek gaat niet over onverschilligheid tegenover de medemens of over sociale 
onverschilligheid. Het gaat over de onverschilligheid die mensen tegenover zichzelf hebben. 
Zelfzorg als levenskunst, als een moderne stijl van leven, stel ik daar tegenover. Veel mensen 
zijn vooral gericht op hun werk, op de kinderen, op de inrichting van hun huis, maar ze zijn 
zich niet bewust van hoe ze met zichzelf omgaan. In de moraal van de zelfzorg leert elk 
individu zijn persoonlijke palet aan waarden zoals liefde, rechtvaardigheid, homoseksualiteit 
of roem te bepalen. 
In mijn boek lijkt het nastreven van geluk misschien niet toegestaan. Maar ik doel daarmee 
vooral op de commerciële handel in geluk. Al die boeken die je in de boekwinkel ziet die 
gaan over ‘geluk in drie weken’ staan me tegen. Zo werkt dat niet. Pas wanneer je hebt 
bepaald welke waarden in jouw leven het allerbelangrijkste zijn en je dat spoor volgt, dan doe 
je aan levenskunst, dan kom je tot geluk. Echte vriendschappen zijn daarbij van wezenlijk 
belang. Ik zie helaas vaak genoeg mensen samen op een terrasje zitten, die niet met elkaar 
praten, maar met het mobieltje aan hun oor!”  
 
Is de levenskunst van de bewuste zelfzorg wel voor iedereen weggelegd?  
“Mijn moeder, mijn grootste fan en criticus, vroeg dat ook al: ‘is dit ook voor mij?’. Zij heeft 
slechte tijden meegemaakt en geen kansen gekregen. Maar ik vind toch dat de levenskunst 
van de zelfzorg voor iedereen is. Levensstijl, nadenken over en oefenen in levenskunst horen 
bij de opvoeding. In de jaren ‘80 en ‘90 is die opvoeding doorgeslagen van autoritait naar zeer 
anti-autoritair, waardoor we de bewuste zorg voor onszelf vergeten zijn. We moeten het weer 
in onze cultuur inbrengen, bijvoorbeeld door levenskunst in lesprogramma’s in het onderwijs 
op te nemen. Ouders en scholen hebben samen de taak om de kinderen in de levenskunst op te 
voeden. Je moet immers als kind leren hoe je moet leven, hoe je je moet gedragen en hoe je 
met emoties omgaat. Onder mijn studenten zie ik dat er iets mis is gegaan. Ze hebben een 



bomvol leven met drie banen, veel hobby’s, reizen en vakantie. Verder hebben ze veel 
vrienden en moeten ze ook nog studeren. Geen wonder dat er een quarterlife crisis bestaat, 
waarin je als 25-jarige een burn-out kan krijgen. Er zouden nieuwe opvoedschema’s moeten 
komen. Het begint al met zevenjarigen die de hele dag achter de computer zitten. En ouders 
schijnen dat best te vinden, want de computer is een ideale oppas.  
Ik vind het heel jammer dat de levenskunst van de zelfzorg al zo lang uit onze cultuur weg is. 
We kunnen er op zijn minst weer een beetje aan werken. We kiezen immers wél bewust welk 
boek we willen lezen, welk tv programma we zien en waar we naartoe gaan op vakantie, dus 
waarom kunnen we dan niet bewust kiezen voor een bepaald leven? En ook als je weinig geld 
te besteden hebt, dan heb je dat zelfrespect nodig. Misschien júíst wel.”  
 
Is praktisch idealisme een levenskunst van zelfzorg?  
“Voor mij heeft praktisch idealisme te maken met de alledaagse levenssfeer. Je zou het 
humanisme míjn praktisch idealisme kunnen noemen. Het gaat niet over het bouwen van een 
huis, maar over de verantwoordelijkheid om een eigen levenshouding aan te nemen. Als je 
collega bijvoorbeeld oneerlijk wordt behandeld, steek jij dan je nek uit om er iets over te 
zeggen, ben jij zo moedig? Praktisch idealisme gaat volgens mij uiteindelijk over de 
verantwoordelijkheid voor je levenshouding en vooral om authenticiteit, ofwel echtheid, 
waarachtigheid. Ik geef toe, authenticiteit is niet goed te controleren, iedereen wordt wel eens 
belazerd. Maar toch, echtheid houdt in dat ik mijn nek durf uit te steken. Of het betekent dat 
ik van mijn eigen houding baal omdat ik me realiseer dat ik mijn collega niet heb durven 
verdedigen. Iedereen zou moeten proberen om waarachtig te leven. Wat dat betreft ben ik een 
moralist, ik vind dat er al teveel onvriendelijkheid en onbeschoftheid bestaat. Ik ben tegen de 
lafheid.” 
 
Hoe betrek je praktisch idealisme op natuur en milieu?  
“Het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik oog en oor voor de natuur had. In Carrara in 
Italië zag ik dat er een stuk uit een berg was gehakt en toen drong het tot me door: ‘Dit klopt 
niet. Dit is een kapotte berg en die hebben wij kapot gemaakt.’ Dat raakte me enorm. Tot dan 
was ik alleen maar met literatuur en theorie bezig geweest. Ik heb ook ervaren dat ik zo volop 
bezig was met mijn filosofisch werk dat ik er pas achterkwam dat een park ineens een 
parkeerplaats was geworden toen het te laat was. Ik werd toen erg kwaad op mezelf. Ik 
besefte me dat verantwoordelijkheid meer is dan het ontwikkelen van ideeën over levens-
kunst, dat je er ook iets aan dóét. Toen ik hier verder over nadacht ontdekte ik dat mensen de 
natuur gebruiken of misbruiken zoals het hen uitkomt. Uiteindelijk is een bos er natuurlijk 
niet om mij te kalmeren, maar is de natuur een waarde in zichzelf waar je respectvol mee om 
moet gaan. Je moet vanuit de natuur bekijken wat je wel en niet kan doen en niet andersom, 
want zonder natuur kun je niet gelukkig leven. De natuur moet voorop staan.”  
 
 
Wat is jouw ultieme natuurbeleving? 
“Dat vind ik de verkeerde vraag. Je moet vragen hoe de natuur dag in dag uit in mijn leven is 
geïntegreerd. Ik ben onlangs onverwacht verhuisd naar een prachtig appartement aan een stille 
gracht. Wanneer ik s’avonds naar de lucht kijk en vanuit mijn raam die ruisende oude bomen 
zie staan en het stromende watertje hoor, dan ontroert mij dat. Er heerst dan een aparte sfeer 
in mijn woning. Misschien komt dat ook wel omdat ik er net woon en het zo stil is op die 
gracht. De natuur is elke dag op 1001 manieren met ons hele leven verweven, maar door onze 
veel te functionele stijl van leven vergeten we dat voortdurend. Nu begrijp ik pas echt hoe het 
dagelijks leven en de natuur bij elkaar horen. Dat wil ik beter in mijn levenskunst laten door-
klinken.” 



 
 
 
 
Wie is Joep Dohmen? 
 
Geboren in 1949 in Tilburg. 
Geregistreerd partner 
 
Opleiding:  
Studie filosofie in Utrecht en Leuven 
 
Loopbaan:  
1985 - 1988: docent filosofie aan diverse VWO’s  
1998 - 1992: Wetenschappelijk Onderzoeker Universiteit van Utrecht 
1992 - 1998: Adjunct hoofdreacteur Filosofie Magazine 
Sinds 1998: Universitair docent filosofie en humanistiek aan de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht 
Per 1 december 2007: hoogleraar ethiek aan de UvH  
 
Andere activiteiten: 
Mede-Oprichter Filosofie Magazine in 1992 
Auteur van: verschillende boeken over Nietzsche, levenskunst en levensloop. 
Voorzitter van stichting GOW (Goed Oud Worden) (in oprichting 2007/2008) 
 
Interessant: 
www.joep-dohmen.nl 
www.simplifylife.nl  
Boeken: Charles Taylor: De bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne 
identiteit. Lemniscaat herfst 2007 (met een inleiding van Joep Dohmen). 
Frits de Lange: De mythe van het voltooide leven 
Pascal Mercier: Nachttrein naar Lissabon.  
Film: Alain de Botton: De troost van de filosofie (alleen op dvd). 
 
 
 


