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FILOSOFIE EN WAANZIN. VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN IN
EEN COMPLEXE VERHOUDING

Inleider: dr. Wouter Kusters (Schoonhoven)
In twee colleges zal filosoof, schrijver en taalwetenschapper Wouter Kusters de verwevenheid
van filosofie en waanzin laten zien. De drie grote lijnen of stellingen in zijn boek Filosofie
van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten zijn: 1) Wijsgerige reflectie
op de waanzin is de beste manier om iets over waanzin te zeggen zonder in de plattitudes en
stereotyperingen van de mainstream psychiatrie en psychologie te vervallen, 2) Het
consequent filosofisch doordenken, doorvragen en doortwijfelen aan de gangbare
vanzelfsprekendheden en het algemeen weten over de wereld en de mens, leidt tot teksten en
ervaringen die erg dicht bij de waanzin komen, 3) De vonk van de waanzin, diens verruktheid
en perplexiteit, is in meer gemodereerde, leefbare en beheerste vorm dezelfde drijfveer als die
we van de filosofie kennen onder de noemer van ‘verwondering’.
Om de complexe verhouding tussen filosofie en waanzin te verhelderen en uiteen te zetten zal
de auteur gebruik maken van 1) een filosofisch betoog over psychiatrie en psychoses, 2) een
analyse van de dieptestructuur in de waanzin, 3) een beschrijving van de nauwe relatie tussen
waanzin, mystiek en spiritualiteit 4) een literaire vertelling waarin filosofie en waanzin
samengaan, en 5) vooral ook veel gesprek met de aanwezigen.
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Dr. Wouter Kusters (1966) studeerde psychologie, taalwetenschap en filosofie in Utrecht en
Amsterdam en promoveerde in 2003 in Leiden op een proefschrift over taalverandering. In
2004 verscheen zijn boek Pure waanzin dat de Van Helsdingenprijs kreeg voor het beste werk
op het grensgebied van psychiatrie en filosofie en de Socratesprijs voor het beste, meest
prikkelende nederlandstalige filosofieboek. In 2014 verscheen zijn magnum opus Filosofie
van de waanzin, waarvoor Kusters opnieuw de Socratesprijs kreeg. Wouter Kusters werkt
voor de Stichting psychiatrie en filosofie, en als zelfstandig auteur voor diverse tijdschriften
en uitgeverijen (zie ook: www.wouterkusters.nl).
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