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Bij wijze van inleiding

Inspiratie, creativiteit  
en genialiteit
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Rico Sneller

Inspiratie, creativiteit, genialiteit: zonder deze ervarings-
mogelijkheden is de filosofie ondenkbaar. En niet alleen de 
filosofie; ook kunst, wetenschap en wellicht zelfs politiek 
kunnen er uiteindelijk niet buiten. Al deze domeinen zijn ge-
baat bij permanente vernieuwing door geniale inzichten en 
grensverleggende vergezichten. Juist in een tijd als de onze, 
waarin de filosofie vaak verzandt in ‘wetenschap’, en weten-
schap in ‘specialisme’; in een tijd waarin de kunst is overge-
leverd aan wildgroei en de politiek aan gesteggel over cijfers 
en andere marginalia, kan het dienstig zijn wanneer we ons 
opnieuw bezinnen op een voedingsbodem waarop alle bete-
kenisvolle menselijke uitingen eerst kunnen gedijen. 

Een populair gezegde in de filosofie wil dat ideeën wor-
den geboren in Duitsland, gecorrigeerd in Engeland en gepo-
pulariseerd in Amerika. Inmiddels is dit gezegde misschien 
dan wel niet volledig, maar toch grotendeels, achterhaald. 
Amerika heeft talloze creatieve denkers van eigen bodem 
voortgebracht (William James) – of minstens gehuisvest 
(denk aan de vele joodse intellectuelen die Duitsland moes-
ten ontvluchten: Leo Strauss, Hannah Arendt, Hans Jonas, 
Karl Löwith en vele anderen). Nog daargelaten dat de filoso-
fie zich niet beperkt tot de hier genoemde landen, en er zich 
in Azië, Afrika en Latijns-Amerika allerlei spannende wijsge-
rige ontwikkelingen hebben voorgedaan en zich nog steeds 
voordoen, die zich al te lang aan het zicht van vele Europese 
filosofen hebben onttrokken.

In dit nummer zijn enkele bijdragen samengebracht die 
elk op eigen wijze reflecteren op creativiteit, genialiteit en 
inspiratie. Het zal niet verbazen dat deze thema’s met name 
sinds de Romantiek sterk in de belangstelling staan. Ivo Bles 
en Yorick Voskamp besteden beiden aandacht aan een helaas 
in de vergetelheid geraakte denker, maar iemand die deze 
vergetelheid allerminst verdient: Carl du Prel (1839-1899), 
leerling van Schelling en Schopenhauer, en groot denker 
van bijzondere bewustzijnstoestanden (somnambulisme, 
helderziendheid, waanzin, sterven, inspiratie e.d.). Thijs 
van Essen stelt een andere wijsgerige gigant aan de orde die 
ten onrechte vaak niet meer wordt gelezen: Ludwig Klages 
(1872-1956), auteur van het lijvige Der Geist als Widersa-
cher der Seele (1929-1932). Deze omvangrijke studie naar 
het bewustzijn kan zich absoluut meten met het werk van 
iemand als Heidegger, dat zeker geen patent heeft op oor-

spronkelijkheid in de twintigste-eeuwse filosofiegeschiede-
nis. Lanette Lanting bespreekt Henri Bergsons interessante 
opvattingen over geheugen en inspiratie, terwijl Tatjana 
Kochetkova ingaat op het Romantische geniebegrip, en op 
verwoede hedendaagse pogingen om de mens zodanig te 
‘verbeteren’ dat er wellicht op termijn een genie kan worden 
‘geschapen’. Hein van Dongen ten slotte beschrijft in twee 
kortere bijdragen hoe inspiratie en creatieve inspanning 
kunnen worden gedacht.

Dit bijzondere themanummer wil een bijdrage leveren 
aan een nogal eens verwaarloosd aspect van de filosofie: 
de denkervaring die eraan voorafgaat. Helaas bestaat nogal 
wat hedendaagse filosofische bedrijvigheid simpelweg in 
het herhalen van argumentaties van grote denkers, of in 
het analyseren (en daarmee tevens reduceren) van hun ge-
dachten. Analyse kan een nuttige manier zijn om toegang 
te verwerven tot een gedachtegang. Helaas ziet de analyse 
over het hoofd dat die gedachtegang nooit tot de analyse kan 
worden herleid. Er blijft zich iets in de filosofie van deze of 
gene intellectuele geweldenaar aan de greep van het begrip 
onttrekken. Derrida zei eens dat met name het denken van 
Plato en Heidegger, meer nog dan dat van andere filosofen, 
als totaal afgrondelijk op hem overkwam. Het zal dan ook 
niet verbazen dat hij er zijn hele leven voortdurend op te-
rugkwam. Gilles Deleuze beschouwt de filosofie niet als een 
communicatief gebeuren, maar als een competitie, waarin 
wordt gedongen om de waarheid. Echte wijsgerige begrip-
pen, aldus Deleuze, hebben altijd iets onbegrijpelijks!

Aan het slot van deze beknopte inleiding wil ik een ver-
moeden uitspreken. Ofschoon met name het geniebegrip, 
maar zeker ook de bezinning op creativiteit, sterk roman-
tische – en daarmee ‘subjectivistische’ – wortels hebben, 
en daarmee duidelijk verankerd zijn in westerse wijsgerige 
tradities, zou het wel eens kunnen zijn dat aandacht voor 
pre-reflectieve zaken in de filosofie (zoals genialiteit, creati-
viteit of inspiratie), sterke impulsen gaat ontvangen van de 
comparatieve filosofie. Met name Aziatische denktradities 
zijn sterk zelfreflectief ingesteld en brengen nauwgezette 
aandacht op voor de habitus van de denker. Een bezinning 
op deze habitus kan wellicht interessante verbindingen leg-
gen met buiten-Europese filosofieën, zelfs al blinken die niet 
uit door een cultus van het geniale of creatieve subject.


