
h‘Het is 1947, Wilhelminapark, Tilburg. Mijn moeder,

dan twintig jaar oud, schenkt een bezoeker koffie aan

de poort van het Karmelietessenklooster waar zij als

baby voor wees is achtergelaten. Ogenschijnlijk een

vredige plek, maar hier vieren nonnen voortdurend

hun onmacht bot op de kinderen die ze onder hun

hoede hebben. Mijn vader meldt zich aan de poort,

hij is dan handelsreiziger in medicijnen. Hij heeft van

1938 tot en met 1944 als politiek gevangene in Duitse

concentratiekampen gezeten en hij probeert een

nieuw leven op te bouwen. Mijn ouders werden aan

die poort op slag verliefd. Hij heeft haar ‘gered’ uit dat

klooster. Als mijn vader niet langsgekomen was, dan

weet ik niet hoe het met haar afgelopen was.’

Ouders
Filosoof Joep Dohmen groeide op in wat hij zelf een

atypisch gezin noemt, een gezin dat getekend werd

door het verleden van zijn ouders. ‘Mijn moeder is

Joep Dohmen (71) is filosoof, emeritus-hoogleraar Ethiek, lector Bildung. Hij legt zich toe op
filosofische thema’s als persoonsvorming, levenskunst en vrijheid. Hij schreef er boeiende boeken
over, toegankelijk en voor een breed publiek. Binnenkort verschijnt zijn ‘levenswerk’ met de titel
Iemand zijn. In dit openhartig gesprek vertelt hij wie hij zelf is, wie zijn ouders waren en hoe

bepalend hun geschiedenis was voor zijn vorming. En natuurlijk over Tilburg, waar hij opgroeide.
Vanaf zijn vaders dood in 1985 ging hij iedere week een of twee keer met de trein naar Tilburg

om zijn moeder te bezoeken. Joep: ‘Het heeft de Brabander in mij levend gehouden’.

door de nonnen vernederd en klein gemaakt. Ze had

geen zelfvertrouwen, ze zocht altijd naar houvast. En

voortdurend was er die verborgen boosheid over wat

ze haar aangedaan hadden. Ze was een geweldige

vrouw, geïnteresseerd, ze las heel veel, was intelligent,

ze kon fel zijn én zachtmoedig. De laatste jaren van

haar leven heeft ze gelukkig wel iets los kunnen laten

van de gruwelen uit haar jeugd. Mijn vader werd in

Limburg geboren maar kwam via omwegen terecht in

een Berlijns weeshuis waar nonnen erop los sloegen.

In 1922 werd hij als slaaf verkocht aan een Poolse

boer. Later werd hij door een goedhartige onderwijzer

weer vrijgekocht. Ik heb mijn vader er nooit op kun-

nen betrappen dat hij getraumatiseerd was door die

nonnen. Hij was een goed en rechtvaardig mens.

Mijn ouders hadden allebei hun beperkingen én hun

talenten. Hun huwelijk was goed.’

Littekens
‘Mijn vader was een socialist in het vooroorlogse Ber-

lijn. In de kampen sloegen ze hem om die reden de

tanden uit zijn mond. Hij had veel littekens. Maar

zijn persoonlijkheid was ongebroken. Ik betrapte hem

nooit op haat tegen de Duitsers, wel tegen de nazi’s.

Vóór het tijdperk van de televisie werd het onderwerp

oorlog toegedekt, zowel thuis als in de samenleving.

De komst van tv-films zorgde ervoor dat er verhalen

loskwamen. Ik keek samen met hem en hij vertelde,

bijvoorbeeld hoe Hitler hem op vijf meter afstand

voorbij liep. Himmler, Göring, mijn vader had ze in

het echt gezien. Mijn vriendjes en ik hingen aan zijn

lippen. Hij kon goed vertellen, deed realistisch ver-

Tekst: ManonWigny. Portretfoto’s: Jeannette Schols. Jeugdfoto’s: uit eigen album.

Filosoof, emeritus-hoogleraar Ethiek, lector Bildung

Joeps favorieten

Mooiste Brabantse
woord

‘Gatverdikke, pront,

of kruikezeiker.’

Bier of wijn
‘Overdag bier,

‘s avonds wijn.’

Wandelen of !etsen
‘Wandelen is de

ideale conditie om een

goed gesprek met elkaar

te voeren.’

Mooiste plek in Brabant
‘Het intieme kerkhof aan

de Goirkestraat in

Tilburg. Als dan die

machtige kerkklok luidt,

snap je dat het leven

ergens over moet gaan.’

Bossche bol of
worstenbroodje

‘s Morgens een Bossche

bol, ‘s middags en

‘s avonds een worsten-

broodje.’

‘Mijn vader leefde in het verleden. Hij had geen zin om met mij naar Willem II te gaan. Hij zei: hier heb je een tientje, ga maar’

Wie is...
Joep Dohmen (Tilburg, 1949) is filosoof, emeri-

tus-hoogleraar Ethiek en lector Bildung.

Jeugd Hij werd geboren in Tilburg als oudste

zoon van Joseph Dohmen (1910-1985) en Jo-

hanna van Gils (1925-2018). Na Joep werden

zussen Christel en Maria geboren.

School/studie Joep gingnaar de Sint Tarcisius-

school in de Stedekestraat en aansluitend naar

het St. Odulphuslyceum, allebei in Tilburg.

Daarna studeerde hij filosofie in Utrecht, Ber-

lijn en Leuven. In 1994 promoveerde hij cum

laude op Nietzsche over de menselijke natuur.

Redacteur In 1992 was hij mede-oprichter van

Filosofie Magazine en tot aan 1998 adjunct-

hoofdredacteur.

Hoogleraar en Lector Sinds 1998 was hij ver-

bonden aan de Universiteit voor Humanistiek

in Utrecht. Vanaf 2007 als hoogleraar en sinds

2015 als emeritus-hoogleraar Wijsgerige en

praktijkgerichte Ethiek. Momenteel is hij Lec-

tor Bildung aan de Hogeschool voor Toege-

paste Filosofie en hoofd van het Kenniscen-

trum Bildung en Persoonsvorming.

Auteur Hij schreef diverse boeken voor een

breder publiek, met thema’s als persoonsvor-

ming, filosofische levenskunst, Nietzsche, vrij-

heid en deugd. Bekend zijn onder andere Te-

gen de onverschilligheid (2007) en Over

levenskunst – De grote !losofen over het goede

leven (2004, in 2020 de 24ste druk). In 2022 ver-

schijnt zijn nieuwste boek: Iemand zijn.

Privé Joep woont alleen in Utrecht. Iets ver-

derop woont Dineke Admiraal met wie hij dit

jaar vijftig jaar samen is.

Meer informatie:www.joepdohmen.nu

Joep Dohmen

slag. Een sterke persoonlijkheid. Zijn zwakte was dat

hij in het verleden leefde. Hij had geen zin om met

mij naar het voetballen van Willem II te gaan of naar

de Drunense Duinen. Hij zei: hier heb je een tientje,

ga maar. Dat heb ik wel gemist. Ik had samen met

hem op stap willen gaan. Maar goed, het zal niet een-

voudig geweest zijn. Dat Duitse verleden woog veel

zwaarder dan zijn heden in Brabant. De mensen in

het kamp die nog een toekomst voor zich zagen, die

hielden het ‘t beste vol, wordt wel gezegd. Mijn vader

had het idee: als ik eruit kom, dan sticht ik een gezin.

Dat heeft hij gedaan.’

Iemand zijn
‘Hij en mijn moeder wilden dat hun kinderen het be-

ter hadden dan zij. Mijn ouders hebben zich maat-

schappelijk niet kunnen ontwikkelen. Mijn vader had

onbeduidende baantjes, hij was een lage ambtenaar.

Mijn ouders waren het slachtoffer van hun omstan-

digheden, ze konden zichzelf niet uitdrukken. Als jij

‘Het belangrijkste is
dat je onderweg

probeert om iets op
te steken, je eigen

ontwikkeling in de
vingers te krijgen.
Stel jezelf vragen

als: waarom ben ik
hier, wat wil ik?’

28
Brabeau

29
Brabeau

Goedgesprek



stenen werden neergehaald, vieze straten werden

schone lanen, buurtwinkeltjes werden xl supermark-

ten. Het is er ook een stuk eenzamer geworden. Vroe-

ger waren we altijd buiten, nu zie je nauwelijks nog

kinderen op straat spelen. Er is geen openbaar straat-

leven meer. Als je dertig jaar lang met je moeder door

de stad wandelt, valt dat je op.’

Geloof
Hij schenkt nog eens koffie in. Het gesprek gaat verder

over goede en slechte nonnen en fraters. ‘Mijn ouders

waren allebei katholiek; mijn moeder was vroom, op

haar eigen eerlijke manier. Dat de notabelen op de

eerste rij zaten in de kerk en wij ongeveer op de helft,

dat drukte het wel goed uit. Wij zaten niet achterin en

niet voorin. Voor mijn vader was het een toneelstuk,

de kerk. Er zijn ook veel mensen die houvast gevon-

den hebben in het geloof. Het is niet zwartwit. Je

moet er heel genuanceerd naar kijken. Wat heeft

tweeduizend jaar christendom betekend voor de

weerbaarheid van de moderne mens. Mijn geliefde fi-

losoof Nietzsche is er genadeloos over: de mensen zijn

enorm gedisciplineerd, maar hebben niet geleerd om

op eigen benen te staan. Mijn hele filosofie is eigenlijk

een filosofie om te proberen geen slaaf van het leven,

geen slaaf van jezelf te zijn. Ik wil mensen leren den-

ken over hun eigen leven. Ik wil laten zien hoe je je

binnen je eigen mogelijkheden kunt ontwikkelen.

Ook als je niks hebt met filosofie kun je wat met mijn

boek.’ Hij slaat met zijn handen op tafel: ‘Wij moeten

allemaal leren om iemand te zijn.’

mij vraagt: waarom moet jij zo nodig iemand zijn,

dan is het hierom. Ik moet voltooien wat mijn ouders

niet konden realiseren. Zij mochten niemand zijn. Ik

was veertig toen iemand tegen mij zei: jij bent nog

steeds bezig om je ouders te redden. Dat klopte. Ik

was best oké, maar er hing toch voortdurend een on-

weer boven me. Daar moest ik me aan ontworstelen.

Ik ben een tweede-generatie kind. Ik heb de last van

mijn ouders’ zware biografie ingeslikt. Mijn moeder

was een angstig mens en daardoor ben ik op een be-

paalde manier ook een angstige man geworden. En

mijn vader was een ontzettende vechtjas en daardoor

ben ik ook een vechtjas geworden. Ik heb moeten le-

ren me te beheersen. Ik heb een goede vader gehad,

maar hij liet me heel erg vrij. Soms moet je een kind

aan banden leggen. Discipline heb ik niet geleerd. Dat

zijn we ook als samenleving kwijtgeraakt de afgelo-

pen vijftig jaar: dat je als kind leert om iets uit te stel-

len of door te zetten. Om ergens te komen, moet je

jezelf trainen, jarenlang. Ik heb het mezelf geleerd,

die discipline. Met vallen en opstaan. Ik promoveerde

op mijn 45ste. Ik ben een laatbloeier.’

Vrijheid
Joep Dohmen serveert koffie met een appelgebakje in

zijn Utrechtse appartement aan een rustige gracht in

de binnenstad. In een hoek van het vertrek staan een

stuk of twaalf verhuisdozen. Daarin zitten de boeken

en artikelen die hij gebruikt heeft voor zijn ‘levens-

werk’, het boek dat binnenkort uitkomt: Iemand zijn

– Filosofisch handboek voor persoonlijke vorming. Het

gaat over levenskunst. Dat is het domein van de filo-

sofie waarmee Joep Dohmen zich de afgelopen veer-

tig jaar heeft beziggehouden. Nu is het klaar. Het

boek, zeker niet het leven. Joep: ‘Kant zegt in de 18de

eeuw: het wordt tijd dat mensen mondiger worden,

het wordt tijd dat mensen de luiheid en de angst die

hen aankleeft, afschudden. Kruip uit het dal van on-

beert om iets op te steken, je eigen ontwikkeling in de

vingers te krijgen. Stel jezelf vragen als: waarom ben

ik hier, wat wil ik? Je bent nooit te oud om te leren,

jezelf aan te pakken. Zodat je niet alleen maar hoeft

te klagen over ouder worden, maar dat je met een ze-

kere rijpheid en echtheid in het leven kunt staan.

Mijn nieuwste boek Iemand zijn is bedoeld als een

hulp om richting te geven aan je leven, om te gaan

met die drie krachten: marketing, media, digitalise-

ring. Ik zie de kritiek al voor me: goh, die verbeeldt

zich wat. Of: Oh, hij wil zelf iemand zijn. Het tekent

onze tijd: we willen allemaal iets betekenen. En dat

roept de vraag op: wanneer ben je iemand? Daar tob-

ben we mee. Het moet tegenwoordig allemaal goed

zijn, je moet indruk maken, succesvol zijn of op z’n

minst die indruk wekken. Vreselijk. Ik hoop natuur-

lijk wel dat het boek gelezen wordt. Dat het gewaar-

deerd wordt.’ Hij noemt het boek zijn magnus opus.

Hij heeft er zes jaar aan gewerkt. En nu is het af. Wat

nu? ‘Wandelen… Echte hobby’s heb ik niet. Ik zit te

veel in mijn hoofd, ja. Ik ervaar te weinig. Ik wil meer

naar buiten en beter leren waarnemen. En ik voer

graag goede gesprekken. Niet mijn verhaal zomaar

over iemand heen hangen, maar écht aanwezig zijn

en ook luisteren naar de ander.’

Tilburg
Terug naar Brabant. Hij verliet Tilburg op zijn negen-

tiende. ‘Mijn zussen wonen er, ik kom er nog, zeker.

De Richard Wagnerstraat waar ik geboren ben, be-

staat niet meer. Moeder is in 2018 overleden. Ze was

de laatste tien jaar van haar leven dement. Ze woonde

sinds 2012 in de Herbergier, een instelling in de El-

zenstraat voor mensen met Alzheimer. Mijn vader zei

toen hij stierf in 1985: jongen, let je een beetje op je

moeder. Dat heb ik beloofd. Ik ben altijd dol geweest

op mijn moeder, dus dat was ik sowieso al van plan.

We hadden een heel hechte band. Vanaf mijn vaders

dood ging ik iedere week een of twee keer met de

trein naar Tilburg om haar te bezoeken. We wandel-

den en kletsten, zochten ook mensen van vroeger op.

Het heeft de Brabander in mij levend gehouden. Ik

heb de stad enorm zien veranderen. Fabrieksschoor-

wetendheid, kom meer voor jezelf op en vraag je meer

af: hoe doen we het samen. De woorden van Kant zijn

nog steeds van toepassing. Dit is een beroerde, maar

ook fascinerende tijd. We worstelen met de term vrij-

heid. Stel jezelf de vraag: wat is dat eigenlijk? Doen

waar je zin in hebt? Nederlanders heten verlichte

geesten te zijn, maar we bakken er weinig van. Daar-

uit blijkt dat de opvoeding van de afgelopen vijftig

jaar gefaald heeft als het gaat over omgaan met vrij-

heid en verantwoordelijkheid. Wat betekent het om je

verantwoordelijkheid te nemen? We konden ons in

de jaren 60 zo ‘vrij’ gedragen, omdat de generatie er-

voor voor welvaart had gezorgd. En wat is vrijheid?

De zogenaamd vrije hippie-beweging was egocen-

trisch en zat vol mensen die zich onverantwoordelijk

gedroegen: artistieke onbenullen, slechte partners en

waardeloze ouders.’

Verantwoordelijkheid
‘Die notie van verantwoordelijkheid dragen voor el-

kaar lijkt in de samenleving van nu ook te verdwij-

nen. Er is zoveel rancune. Dat wraaknemen omdat je

je zin niet krijgt: haatmails, dreigbrieven, vlak voor

een vrachtauto op de rem gaan staan… In een sociale

omgeving draait het om geven en nemen. Het is

noodzaak om onze kinderen en onszelf hierin op te

voeden.’ Joep verduidelijkt: ‘We hebben relatief wei-

nig houvast. We zijn in een samenleving terechtgeko-

men waarin religie, moraal en levensbeschouwing

naar de rand zijn geschoven en zijn ingeruild voor

drie andere dingen: marketing/marktwerking, digita-

lisering/hoogwaardige technologie en mediatisering,

het verschijnsel dat massamedia steeds meer invloed

krijgen. Wij, gewone stervelingen anno 2022, moeten

ons ervan bewust zijn dat ons leven voor een groot

deel hierdoor gestuurd wordt. Je moet ermee leren

omgaan. Op een bewuste en kritische manier. Maak

jezelf en je kinderen weerbaar. Verdiep je erin, heb

het erover, stel vragen.’

Zelfkennis
Hij benoemt het belang van zelfkennis voor een zin-

vol leven. ‘Het belangrijkste is dat je onderweg pro-

‘We zijn in een samenleving terecht
gekomen waarin religie, moraal en

levensbeschouwing ingeruild zijn voor
marketing, media en digitalisering’ Joep over…

Kijk mij eens
‘De tirannie van de

verdienste heerst. Je

moet het maken, kijk mij

eens! Maar iemand doet

het nooit alleen. Er zitten

vaak heel veel mensen

achter die dit mogelijk

maken. Zeg er dan eerlijk

bij aan wie je dat

allemaal te danken hebt.’

De jaren 50
‘Annegreet van Bergen

laat in haar boeken goed

zien wat er veranderd is

vanaf die tijd: onze

kleding, de straten, de

auto’s, de apparaten,

alles. Het eten was veel

slechter, de hygiëne ook.

Mijn moeder deed het

huishouden zonder

apparaten. Die floreren-

de welvaart van daarna

fascineert me. Hebben

we innerlijk ook zoveel

welvaart verworven,

vraag ik me af.’

Het nieuwe boek
‘Mijn boek gaat heten:

Iemand zijn – Filoso!sch

handboek voor persoon-

lijke vorming. Het wordt

uitgegeven bij Ambo/

Anthos. In 900 pagina’s

heb ik geprobeerd een

leidraad te maken voor

hoe je iets van je leven

kunt maken. Het is heel

leesbaar.’

Joep over…

Schlagers
‘In de familie van mijn

moeder werden

schlagers gedraaid. Ik

kan er geen weerstand

aan bieden als ik het lied

‘Heimweh nach St Pauli’

van Freddy Quinn hoor.

In ons gezin werd alleen

naar klassieke muziek

geluisterd.’

Dineke
‘Toen we elkaar ontmoet-

ten was ik 23 en Dineke

21.We keken elkaar aan

en het was raak. Maar zij

zei meteen: luister, vier

dingen: ik ga nooit met

je trouwen, ik wil geen

kinderen, ik wil mijn

eigen geld verdienen en

als ik een andere vent

tegenkom die ik leuk

vind, dan moet dat

kunnen. Prima, zei ik.

Wij zijn het levende

bewijs dat het kan. Met

vallen en opstaan, maar

we hebben het goed

gedaan. Ik ben nog

steeds dol op haar en

zij op mij.’

Filoso!e
‘De oude kunst om aan je

leven vorm te geven.’

Smartphone
‘Ik heb geen smartphone,

doelbewust. Mijn vrouw

heeft gezegd dat ik er nu

echt aan moet. Ik zou

liever een postduif

willen. Al dat geapp…

Goedgesprek

‘We hadden een heel hechte band.
Vanaf mijn vaders dood ging ik iedere
week een of twee keer met de trein
naar Tilburg om haar te bezoeken’
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