Bij de tweede editie van
www.dubitatioliberat.org
Dit is de tweede editie van
www.dubitatioliberat.org. De eerste heeft
gefungeerd van 2017 tot 2021. De nu
verschijnende editie kent nieuwe
uitgaven, sommige oude zijn verdwenen, en
er zijn veel nieuwe ontwikkelingen.
Voor geschiedenis.
In 2015 en 2016 is het voorbereidend werk begonnen,
het verzamelen en bestuderen van al het materiaal,
dat nodig was om een begin te kunnen maken met het
ambitieuze project van de stichting Dubitatio
Liberat, die in 2015 was opgericht.
Het streven van de stichting om door middel van het
bevorderen van gerichte onderzoeksactiviteit op het
gebied van kenleer/epistemologie en de onlosmakelijk
daarmee verboden politieke filosofie een nieuw besef
los te maken van de eigen verantwoordelijkheid van de
moderne mens in het vormgeven van zijn denkbeelden en
daarmee zijn politiek-maatschappelijke omgeving was
niet eenvoudig te realiseren en altijd gedoemd een
project voor de lange termijn te blijven.
Maar een bescheiden begin kon toch gemaakt worden.
Allereerst door het doen van historischepistemologisch onderzoek, zowel bij de oorsprong van
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ons modern begrip van kennen in de antieke oudheid,
door middel van het project ‘De cultus van het
Gelijk’, als door het project ‘Van kunnen naar
kennen’ dat de meer recente ontstaansgeschiedenis van
het heersende wetenschapsbegrip belichtte, door
middel van de nadere studie over Edgard Zilsel en de
Wiener Kreiss.
In de jaren sedert 2015 heeft die analyseactiviteit
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Allereerst
werden in 2017 en 2018 de grondleggende studies
gepubliceerd over het filosofische gedachtenstelsel
van de antieke oudheid en de overgang daarvan in het
antieke christendom. Al snel bleek dat weliswaar de
voortgezette analyse van het Platoons filosofisch
denken (via de Engelstalige bewerking die nu hier
gepubliceerd wordt) tot veel verder strekkende
consequenties kon leiden , zoals hypothetisch ook
wordt geformuleerd in de hier gepubliceerde
‘Revelatio in 50 aforismen’; maar de toepassing van
dat verderstrekkende gedachtengoed in de politieke
filosofie van onze tijd vergde veel extra analyses
van het praktisch politieke denken van de laatste 300
jaren dat aan de basis ligt van het contemporain
politieke stelsel. Het ging en gaat er om een focus
te ontwikkelen op het opbouwen en valueren van het
politieke gedachtengoed binnen de bestaande politieke
systematiek van het moderne westen: Hoe ontstaan
heersende politieke idee stelsels, en waarom wordt
hen een maatschappelijk gelijk toegemeten en
dienovereenkomstige macht toebedeeld?
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Politieke epistemologie
Daarmee kwam er zicht op een combinatie van de
inzichten uit de historisch epistemologische analyse,
met name de herformulering van het kenbegrip, en de
herformulering van de inhoud van de politieke
formaties die we in de moderne politieke geschiedenis
zijn gaan kennen.
De taakstelling die daarmee tot stand kwam was nog te
veelzijdig, te alomvattend.
Vragen als:
- hoe vormen zich politieke concepties
- de rol van politieke concepties in de samenleving
- wat is de relatie tussen machtsstructuren en
politieke concepties
- de omstreden aard van het democratiebegrip:
Het debat van de ontwerpen, of het debat tegen de
ontwerpen kunnen gemakkelijk een te grote last voor
een gefocuste geest gaan vormen. Daarom leek het
verstandiger eerst een tijdperk van overpeinzing en
praktische beproeving (in de letterlijke zin van die
woorden) te ondergaan.
Een onderdompeling in de werkelijkheid van de
praktische politiek, een politiek-filosofisch
experiment was het gevolg.
Weliswaar waren de chagrijnige aanvallen van Robert
Michels op de praktijk van de partijpolitiek bij de
aanvang van het experiment wel in mijn achterhoofd
aanwezig, maar toch was het met een zekere
blijmoedige onvervaardheid dat ik de arena
binnenstapte die in de ideologie van het moderne
westen als ‘Partijpolitiek’ bekend staat. Het doel
was er niet om onthullende ontdekkingen te doen, en
ook niet om sociaalwetenschappelijke bewijzen voor
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welke hypothese dan ook te produceren. Het doel was
om die partijpolitiek te ondergaan, om door de
beleving ervan een meer concreet beeld te kunnen
vormen van wat de politieke praktijk in Nederland nu
werkelijk op het niveau van de directe ervaring en de
doordenking daarvan betekende. En ‘betekenen’ moet
hier niet opgevat worden als de vondst van materiele
feiten binnen de fysische werkelijkheid die die
werkelijkheid adequaat weergeven. Neen,’ betekenen’
houdt hier in de duiding die ik als waarnemer en
analist aan die structuren en gebeurtenissen, die ik
meemaakte, kon geven met de informatie en ervaringen
die ik opdeed.
Zo bracht ik een periode van bijna twee jaar door in
drie verschillende politieke partijen, en niet
passief maar actief. Ik meed weliswaar functies en
sturende posities, maar bemoeide me intensief
participerend met de vorming van meningen in die
partijen. De neerslag van die ervaringen vindt u
terug in het materialenboek dat het tweede deel van
de Politieke epistemologie vormt.
In die tijd vormde ik, participerend in de partijen
en tegelijk ook studerend, langzamerhand een begrip
van wat politiek in de moderne tijd is geworden. Ik
greep daarbij ook terug op de ervaringen met
politieke strijd die er in Nederland sinds de
Bataafse republiek zijn gevormd en die geleid hebben
tot concepties van wat de politieke gemeenschap is.
Dat daarbij andere scheidslijnen golden dan die
tussen links en rechts zal de lezer snel ontdekken.
Want juist ook confessionele politieke theoretici en
theoretici van het fascisme hebben zich intensief
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ingelaten met het ontwikkelen van politieke formaties
die een grote rol zijn blijven spelen in ons denken.
De aard van het hier gepubliceerde werk leent zich
niet voor ultieme antwoorden, alleen voor het
opwerpen van meer vragen. Toch komt er wel een
omlijnd beeld naar voren van wat ervan ons als
burgers, lidmaten van een politieke gemeenschap,
geworden is. Dat dat beeld niet ieders instemming zal
hebben spreekt voor zich en niet per se tegen de
strekking van het betoog.

Het vervolg
Het idee van een politieke epistemologie staat met de
hier geplaatste teksten pas in het stadium van de
aarzelende eerste stappen. Er is veel werk te
verzetten voor navolgers die willen proberen te
begrijpen wat de ware aard van politiek, gezien als
een strijd om het ultieme gelijk, het gelijk met
maatschappelijk effect, is.
Ik zal daar, voor zover me dat gegeven is, aan
bijdragen, maar weinig daarvan kunnen voltooien. Dat
is aan anderen.
Maarten van den Oever
Utrecht, 10-11-2020
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Contactgegevens:
De uitgever, de stichting Dubitatio Liberat is
statutair gevestigd op de Vlasmarkt 23 te 2000
Antwerpen, België.
Correspondentieadres: Oudegracht 92a, 3511av,
Utrecht, Nederland.
Mailadres Info@dubitatioliberat.org
Alle copyrights van alle op de site opgenomen
uitgaven berusten bij deze stichting:
Niets uit deze site mag worden, opgenomen,
overgenomen, of vermenigvuldigd op ongeacht
welke wijze zonder de schriftelijke instemming
van de Stichting Dubitatio Liberat.
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Uitgaven van de
Stichting Dubitatio
Liberat.
Lijst ingedeeld naar project:

Cultus van het gelijk:
Nieuwe uitgaven 2021 in 2020
Understanding as creation,

2021

Plato reinterpreted
Maarten van den Oever/vert Miriam Goedkoop.

Revelatio

2021

In 50 aforismen

Bibliografie, tweede editie
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2021

Bestaand voor 2021

Titel

ISBN

jr

Zorgen voor Elkaar: Plato
Maarten van den Oever

2017

De graal van de kennis
Maarten van den Oever

2017

Waarachtigheid als Levenswijze
Maarten van den Oever

2018

De tijd beidt niet
Dl A En de wereld schiep God
Dl B Big brother in heaven.
Maarten van den Oever

2018

Bibliografie

2018
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Van kunnen naar kennen
ISBN
Zilsel en de Zilselthese,

jr

9789492752024

2017

Over de sociale bronnen van
de moderne wetenschap 9789492752031
Edgar Zilsel, vert

2017

een inleiding

Diederick Raven

De geniereligie
Edgar Zilsel, vert

9789492752048

2018

Edgar Zilsel over historische
Wetmatigheden
978492752055
Elisabeth Nemeth, vert

2018

Edgars Zilsel epistemologie
van massafenomen
978492752062
Monica Wulz, vert

2018

Hoe een ei te breken,
10

Zilsels aanval
op 2 paradigma’s
9789492752086
Maarten van den Oever

2018

Handwerk en
intellectuele arbeid
Lesley B. Cormack

2018

9789492752079

Tussen ambacht en wetenschap,
De case van Filippo ‘Pippo’
Brunellesschi
9789492752079
Maarten van den Oever

2019

Koyre vs Olchski/Zilsel 9789492752109 2017
Diederick Raven
Kant’s conception
of Arithmetic
Miriam Goedkoop

978949275211

De opkomst van
de wetenschapsgeest
Edgar Zilsel, vert

9789492752122 2019
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2019

Zoeken naar de wil
Nieuw in 2021
De Partij, inleiding
in de politieke epistemologie
Dl I, Over het politieke oordeel.
Maarten van den Oever
Te verschijnen in
De Partij, inleiding
in de politieke epistemologie
Dl II, Materialenboek
9789492752178
Maarten van den Oever

Wichelen om te wikken
Maarten van den Oever

9789492752185
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2021

2021

2021

