
07-EXTRA : De filosofie als sociaal-cultureel verschijnsel. O fw el: de filosofie als spiegel van haar tijd.

Spreker: Prof. dr. Koo van der W al (Rotterdam ) 

Van Hegel is de uitspraak dat de filosofie haar tijd in gedachten gevat is. A nders gezegd: zij 
w eerspiegelt de m eer algem ene kijk op de dingen die in een bepaalde periode gangbaar is. Iedere 
tijd krijgt op die m anier de filosofie die hij v̀erdient’, d.w .z. die bij hem  past en aansluit bij de sociaal-
culturele situatie en de voorstellings- en denkw ereld van de betreffende tijd m eer in het algem een. 
D oor daaraan w oorden te geven w erkt de filosofie van haar kant daarop dan tegelijk terug. 

D e bedoeling van de lezingen is om  aan de hand van een (selectieve) gang door de 
filosofiegeschiedenis het filosofisch denken van bepaalde perioden in een bredere context te 
plaatsen, het als het w are van buiten af te bezien en niet zoals doorgaans gebeurt alleen van binnen 
uit. D aarbij w ordt m et nam e ook aandacht geschonken aan allerlei dw arsverbanden van de filosofie 
m et andere aspecten van de betreffende tijd, zoals m et de literatuur, de kunst, de w etenschap, de 
politiek, de sociale verhoudingen e.d. Het gaat dan dus om  een reconstructie van de 
dieptegram m atica van een bepaalde tijd w aarvan de filosofie (m ede) de uitdrukking vorm t. O m  zo 
een nieuw e toegang tot het begrip ervan te openen, zow el w at het bijzondere en eigene van de 
diverse perioden is als ook w at de beperkingen ervan zijn.

D e opzet is om  het focus te richten op de filosofie van de Grieken, van de M iddeleeuw en, de 
Verlichting en de beginnende 20e eeuw , om  tenslotte een poging te w agen tot een peiling van de 
eigentijdse filosofie.

Personalia 
Koo van der W al (1934), studeerde w ijsbegeerte, godsdienstw etenschap en D uitse taal- en 
letterkunde te A m sterdam  (VU  en U vA ) en Göttingen. Prom otie in de w ijsbegeerte op een 
proefschrift W ereldbeschouw elijk denken als filosofisch probleem  (1968) en w etenschappelijk 
m edew erker aan de U vA . 
Sinds 1972 hoogleraar w ijsbegeerte aan de U niversiteit van A m sterdam  en vanaf 1978 aan de 
Erasm us U niversiteit Rotterdam . D e laatste jaren van zijn actieve academ ische loopbaan (1995-2000)
bezetter van een bijzondere leerstoel m ilieufilosofie. 

Publicaties op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie, de cultuurfilosofie, de 
geschiedenis van de w ijsbegeerte en de m ilieufilosofie. 
N aast zijn academ ische loopbaan o.m . voorzitter van de N ederlandse afdeling van A m nesty 
International en voorzitter van de Stichting voor vluchteling-studenten U A F.
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