
1 
 

‘Het is gelukt, je wilt mijn boek lezen.’ 
Dit interview verscheen op de website van Academie op Kreta in het voorjaar van 2022. Nu 
‘Iemand zijn’ sinds 25 november in de boekhandel ligt, toont het zijn hoge voorspellende 
waarde! 
 
Door: Academie op Kreta  Datum: 2 april 2022 
Aan het eind van de zomer verschijnt het magnum opus van Joep 
Dohmen. Hij heeft er jarenlang aan gewerkt en komt begin september 
naar Kreta om een cursus over zijn boek te geven. We vroegen hem 
waarover het gaat.  
 
Hoe belangrijk is dit boek voor jou? 
Nou, de wereld draait door natuurlijk. Maar voor mijzelf is het een diepe 
wens die eindelijk in vervulling gaat. Ik heb mijn integrale visie op onze 
westerse levensstijl uitgeschreven. De onderdelen en de oriëntatie had ik 
al, maar nu heb ik ook de diepgang en de samenhang.   
 
Hoe lang heb je eraan gewerkt? 
Ongeveer zes jaar. Ik had het hele idee al bij mijn afscheid van de 
universiteit in 2015. Op zo’n moment weet je wat je gedaan hebt en wat 
is blijven liggen. De werkdruk was altijd zo zwaar – niet alleen voor mij 
hoor - dat ik meestal niet toekwam aan wat ik nota bene zelf het 
belangrijkste vond. Overigens hebben al mijn collega’s dat, want het 
universitaire systeem is wreed. Bij mijn afscheid wist ik dat ik nog een 
taak had. Ik moest mezelf nog een keer overhoophalen. Maar het was de 
moeite waard. 
 
Wat is je boodschap?  
Daar ga ik op Kreta de hele week over praten. Maar als ik het op formule 
breng is het: ‘neem jezelf in beheer.’ Weet je wat ze in opvoedkringen 
zeggen: You can bring a horse to the water, but you cannot make it drink.’ Dat 
gaat natuurlijk over intrinsieke motivatie, iemand moet echt vanuit 
zichzelf een beter leven willen. Je hoort het, ik ben een humanist, maar 
dan zonder kantiaans frame. 
Een echte cultuur van het zelf is een noodzakelijke voorwaarde om 
weerbare en sociale mensen te vormen. Ik maak ernstig bezwaar tegen 
de karikatuur van autonomie als totale onafhankelijkheid, die we telkens 
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weer in de media tegenkomen. Meestal komt daar dan een preek over 
zorg voor anderen achteraan, of over zelfverlies. Alsof mensen die 
zichzelf kwijt zijn nog iemand zijn… Dat krijg je als je ophoudt met 
vorming. Persoonsvorming betekent juist dat we weer leren om als vrije 
en betrokken mensen door het leven te gaan. Daar zit toch de frustratie, 
dat ons dat zo moeizaam afgaat.   
 
Hoeveel pagina's gaat je boek tellen? 
Dat kan ik je niet zeggen want we zitten nog in de eindredactionele fase. 
Hou het er maar op dat het straks niet door je brievenbus kan.  Mijn boek 
zit heel organisch in elkaar, ik heb veel aandacht besteed aan de intrige 
en de stijl. Een tekst moet boeien en net als Peter Bieri vind ik dat je de 
lezer niet over de slagvelden van de voetnoten moet slepen. Net als hij 
denk ik: het is gelukt, je wilt mijn boek lezen. 
 
Wie zouden het volgens jou moeten lezen? 
Iedereen die niet weet hoe hij innerlijk vrij kan worden. Bescheiden, 
dappere en gewone mensen die graag zo goed mogelijk willen leven 
maar soms een beetje de moed kwijt zijn. Jonge mensen die bang zijn dat 
ze de verkeerde keuzes maken. Jonge ouders die niet weten hoe ze hun 
kinderen moeten opvoeden. Onderwijzers en schoolleiders die de missie 
van hun beroep zijn kwijtgeraakt. Managers die heel goed weten dat al 
die duurbetaalde cursussen vooral voor de bühne zijn. Oudere mensen 
die werkeloos zijn en voelen dat de samenleving niet meer op hen zit te 
wachten. Kortom: iedereen die zelfrespect nodig heeft. O ja, ik vergeet al 
die psychiaters die zichzelf al jarenlang graag horen praten en ons 
beleren dat we minder met onszelf bezig moeten zijn. Hebben die 
jongens geen spiegel thuis? In elk geval hebben ze ons moderne 
verlangen om iemand te zijn, niet begrepen.  
 
Zou je kunnen zeggen dat het een zelfhulpboek is, met veel tips? Waarom is dat 
het niet en misschien ook wel?  
Dan moet ik een lang verhaal houden over wat zelfhulp is, wat er wel en 
niet aan deugt en welke mensen om welke reden daar een hekel aan 
hebben. Het gaat erom dat we als mens een bijzonder en uniek, zowel 
sociaal als kwetsbaar wezen zijn, met wie het van meet af aan alle kanten 
op kan gaan. Filosofie als vorming is meer dan zelf-therapie, als het goed 
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is laat ze zien op welke manier we als individu ingeweven zitten in een 
cultureel en maatschappelijk weefsel en hoe we ons daartoe kunnen 
verhouden. De meeste zelfhulpboeken miskennen of reduceren deze 
complexiteit. Soms zijn ze hele verfrissend hoor, en op open zee is een 
toegeworpen zwemband best handig…    
  
Zie je op tegen de recensies? 
Ha ha, ik heb ze natuurlijk al lang ‘gelezen’. Laat ik niet mijn recensenten 
bij voorbaat recenseren. Maar ik geef wel toe: met een boek als het mijne 
moet je geluk hebben dat je een goede recensent treft, die even 
welwillend als kritisch is. Ik heb genoeg vertrouwen in mijn boek en in 
mezelf: dat is de troost van de filosofie. Ik heb iets gedaan wat ik moest 
doen. Het stemt me heel dankbaar dat ik dit heb kunnen doen en dat het 
boek verschijnt. Het oordeel is aan de lezer.  
 
Tot slot, mogen we al een stukje publiceren? 
Natuurlijk. Ik geef in september een week op Kreta over Iemand zijn.  Een 
van onze problemen is zelfkennis, de noodzaak van een goed zelfbeeld: 
hoe krijg je dat? Ik stuur je mijn antwoord …  
 

 


