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Het boek De geest uit de fles van Ger Groot in één woord? 1 
Groots! Maar éérst iets over het begin van mijn leesexercitie: 
1 mei. Dat is mijn verjaardag. Die vier ik in 2018 voor de drie-
enzeventigste keer. Ik krijg altijd boeken cadeau. Zelden lees 
ik ze, omdat het onderwerp me niet aanspreekt. Gelukkig zijn 
er kringloopwinkels. Is zo’n boek toch nog nuttig. Goed, op 1 
mei 2018 schenkt een van mijn vrienden mij dit magnum opus 
van Groot. De dag daarna blader ik het door, lees enkele stukjes en ben ver-
kocht! Waarom? Omdat Groot weet wat filosofie is, pakkend schrijft, oog heeft 
voor historische ontwikkelingen en moeilijke stof eenvoudig kan uitleggen. Ik 
ken hem van Trouw. Van 1990 tot 1993 redigeert hij het het levensbeschouwelijk 

katern Letter en geest, toentertijd de ruggengraat van ‘mis-
schien wel de beste krant van Nederland’. Nu is Trouw niet 
veel meer dan een veredeld parochieblad en ben ik haar on-
trouw geworden. Groot niet: zijn filosofisch denken heeft ná 
Trouw alleen maar aan kracht gewonnen. Misschien hebben 
zijn colleges aan eerstejaars-filosofiestudenten op de Eras-
mus Universiteit Rotterdam het verder laten rijpen met dit 
fraaie boek als resultaat. Kortom, De geest uit de fles zou op 
elk Nederlands nachtkastje moeten liggen. In dit commen-
taar schrijf ik waarom. 

 
 
Lust voor het oog 
Het begint al met de omslag: fraai ontworpen door Marc Suvaal. Natuurlijk op aan-
wijzing van Groot. De afbeelding met kat, man en paraplu is dubbelzinnig. Ik kom er 
op terug. De lay-out nodigt uit tot lezen: prettig lettertype, tekst in twee kolommen, 
prachtige illustraties en talloze verwijzingen naar filmpjes. Deze worden getoond op 
de website die door de uitgever speciaal voor dit project in het leven is geroepen. 
 
 
Onderwerp  
Het eigenlijke thema van het boek zou ik als volgt willen formuleren: ‘Hoe ziet de 
westerse mens zichzelf in relatie tot de wereld die hem omringt en waarvan hij deel 
uitmaakt?’ Dat is wijsgerige antropologie. Groot start bij Descartes, het punt van 
waaraf gesproken kan worden van de moderne mens. Vandaar de ondertitel van het 
boek: Hoe de moderne mens werd wie hij is. Een oneliner die te denken geeft! Want 
hoe is dat ‘wie hij is’ te interpreteren? Er is niets met zekerheid over te zeggen, zal 
aan het eind van het boek blijken.  

                                                
1 Groot, Ger, De geest uit de fles, Hoe de moderne mens werd wie hij is, Lemniscaat Rotterdam, 20173 
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Een doorwrocht werk  
Wie in filosofie geïnteresseerd is, laat zich misschien wel door Groot betoveren. Hij 
schrijft meeslepend over het denken van grote, soms moeilijk te begrijpen filosofen 
als Descartes, Kant, Hegel en Schopenhauer. Een voorbeeld: op pagina 70 en volgen-
de legt Groot het moeilijke denken van Kant uit. Zijn ‘categorieën’ noemt hij ‘opera-
tors’ of ‘bewerkingsschema’s’. Prachtig! Nog een voorbeeld: in hoofdstuk 12 De 
dood van God weet hij Schopenhauer, Wagner en Nietzsche zeer overtuigend met 
elkaar in verband te brengen.  
Ook wijsgerige stromingen krijgen in het wijsgerig-antropologisch betoog van Groot 
volop aandacht, zoals de fenomenologie en hermeneutische filosofie, het existentialis-
me en structuralisme. 
  
In drieëntwintig hoofdstukken weet Groot zijn vertoog stap voor stap op te bouwen. 
Nergens verliest hij de historische samenhang uit het oog. Bovendien plaatst hij zijn 
verhaal in een bredere culturele context: er zijn talloze verwijzingen naar beeldende 
kunst, literatuur, muziek, film enzovoort. Precies op dát niveau hebben de illustraties 
meerwaarde. De politieke context wordt niet vergeten: hij legt verbanden tussen be-
paalde filosofieën en culturele stromingen énerzijds en politieke ontwikkelingen an-
derzijds. Die verbanden zijn niet historisch van aard – hij is immers geen geschied-
kundige – maar hebben een conceptuele invulling. Een voorbeeld: de Verlichting uit-
sluitend rationeel-abstract invullen en daarmee de concrete, unieke mens uit het oog 
verliezen is vergelijkbaar met wat totalitaire ideologieën doen.  
 
 
Schoolmeester 
Groot heeft kennelijk in zijn filosofiecolleges aan studenten geleerd om rekening te 
houden met een beginsituatie die nul komma nul is. Als een ervaren schoolmeester 
brengt hij de moeilijkste stof eenvoudig voor het voetlicht. Voor mij is dat een eye-
opener: de pittige werken van beroemde filosofen die ik inmiddels gelezen heb weet 
hij kernachtig ‘samen te vatten’. Daarom promoveer ik De geest uit de fles tot een 
belangwekkend naslagwerk en geef het een ereplaats in mijn boekenkast. 
 
 
Het geheim ontrafeld  
Groot heb ik inmiddels de hemel in geprezen om zijn vele kwaliteiten. Maar wat is nu 
zijn geheim? Hij blijkt geen filosofische denker in de strikte zin van het woord, niet 
iemand die een eigen filosofie ontwikkelt, maar wél een groot kenner van filosofie. 
Alleen kennis hebben en die etaleren is niet genoeg. Er is meer. Dit: Groot heeft ze op 
een rijtje. Dát is zijn geheim. Laat mij dat uitleggen aan de hand van ‘tapijt’ als meta-
foor. Daarvan vormt het stramien met schering en inslag de basis. De schering bij 
Groot bestaat uit het continuüm van ‘bestaansze-
kerheid vinden in God’ – ‘bestaanszekerheid vin-
den zonder God’. In De geest uit de fles is dit het 
belangrijkste continuüm. Vóór Descartes is het 
conglomeraat God, dogma’s, sacramenten, ge-
bruiken en kerkelijke structuren nog een gegeven.  
Daarin vindt de wijsgerige visie op de mens hou-  
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vast. Maar ná 1600 gaat God langzamerhand dood en ver-
dwijnt daarmee de vaste bodem onder het denken over de 
mens. Mensen zónder God moeten zélf hun houvast zoeken: 
de geest is uit de fles of, om met Herman Heijermans te 
spreken, ‘de vis wordt duur betaald’. Dat verklaart de talloze 
invullingen van het mensbeeld ná de dood van God. Vandaar 
dat de illustratie op de voorkant van de omslag zo goed ge-
troffen is: omdat het hemels baldakijn, metafoor van het al-
les en allen overkoepelende godsgeloof uit de secularisatie-
theorie van Peter Berger, verdwenen is moet elk individu 
voortaan zijn eigen paraplu van zin- of betekenisgeving op-
steken.  
We gaan nu naar de inslag in het tapijt van Groot: die bestaat 
uit het continuüm ‘de mens opgevat als rationeel, abstract en 

universeel wezen’ – ‘de mens opgevat als concreet en uniek individu’. Ongeveer pa-
rallel daaraan lopen de continua ‘Rationalisme’ – ‘Romantiek’ en ‘abstract denken’ – 
‘emoties, intuïtie, begeerten, verlangens, illusies en verbeelding’. Deze schering en in-
slag zijn in de Geest uit de fles op de achtergrond aanwezig. Zij geven houvast aan het 
denkborduursel van Groot. Met rode draden laat hij de lijnen zien van de zich ontwik-
kelende visie op de mens vanaf Descartes tot nu. De overige draden – ze zijn veras-
send veelkleurig – dienen om de samenhang met alle andere culturele uitingen en po-
litieke verschijnselen in beeld te brengen. De totale voorstelling van het tapijt laat 
zich het best omschrijven met ‘Hoe de moderne mens werd wie hij is’. 
Met deze subtitel komen we bij een tweede aspect van Groots geheim: zijn terughou-
dendheid. Want het ‘wie hij is’ wordt niet definitief ingevuld. Naarmate je met lezen 
vordert blijkt hij mensvisie op mensvisie te stapelen. Daarmee reikt hij de moderne 
lezer een arsenaal aan invullingsmogelijkheden aan. Op pagina 335 vraagt hij – na al 
die visies gepresenteerd te hebben – zich af: wat moeten we denken van het wezen dat 
biologisch omschreven wordt als homo sapiens? Is de mens een denkmachine zoals 
Descartes meent? Is hij een politieke soeverein? Kan hij zichzelf alleen voor de 
ondergang behoeden door te luisteren naar wat de wereld hem toefluistert? Is hij een 
teken in een anoniem systeem? Of weet hij daarbinnen toch een eigen stem te laten 
horen? Op dezelfde bladzijde vat hij heel zijn exercitie kernachtig samen: 
 

Al die vragen zijn in de loop van de geschiedenis te horen in een verwarrende 
kakofonie rond het mysterie dat in dit boek centraal staat: ‘Wat zijn wij men-
sen eigenlijk voor wezens?’ en meer en meer ook: ‘Wie ben ík eigenlijk?’ 

 
Ik hoor deze sympathieke, ex-katholieke atheïst – Groot is wars van alle dogmatisme, 
zélfs die van het humanisme – eigenlijk zeggen dat het ‘wie hij is’ ten diepste een 
mysterie is. Zo óók de menselijke geest voeg ik er graag aan toe. Dus: laat maar waai-
en! En toch: God is religieus dood, maar nog niet metafysisch (pagina 23). In mijn 
eígen woorden: de mens kan zijn bestaan niet zonder grond of bodem denken. In die 
eeuwige hunkering naar houvast schuilt het laatste restje metafysica.  
 
 
Slot 
De Geest uit de fles is een aanrader. Het boek verdient nog vele drukken, het liefst in 
zoveel mogelijk talen. Groot is groots. 
 

 
Muurschildering in de Rue du 
Chat qui Pêche te Parijs (foto 
Raluca Csernatoni) 


