
‘De jongen die van Trotski en wilde orchideeën hield’ 
Een kennismaking met Richard Rorty 
 

 
 
De Amerikaanse filosoof Richard Rorty geldt als één van de belangrijkste 
hedendaagse denkers. In zijn werk voltrekt zich – in het spoor van 
Nietzsche -  de deconstructie van de moderne filosofie. In zijn boek 
Philosophy and the mirror of nature ontmantelt hij de opvatting van de 
‘geest’ (en van de taal) als spiegel van de werkelijkheid. Anders dan 
Nietzsche ‘pleit’ Rorty er echter voor om vanuit ironie, d.w.z. het besef 
van de contingentie van je opvattingen, te streven naar solidariteit. In 
zijn latere werk benadrukt hij dan ook het belang van een opvoeding tot 
gevoeligheid en de rol die gevoelige verhalen daarbij kunnen spelen.  
In het seminar maak je kennis met de opvattingen van de ‘red- white-and-
blue Nietzsche ’.  
 
Dag 1 
Post-analytische filosofie 
 

  
 
Inleiding: Richard Rorty 
‘De jongen die van Trotski en wilde orchideeën hield’, het meesterwerk  
Philosophy and the mirror of nature en het streven naar solidariteit 



Inleiding: Philosophy and the mirror of nature 
De ‘linguistic turn’: van taalspelen via paradigma’s naar epistemologisch 
behaviorisme en contingentie-denken 
Bespreking: 
Richard Rorty: Philosophy and the mirror of nature 
De deconstructie van de opvattingen van de ‘geest’ als spiegel, van kennis 
als weergave van de werkelijkheid en van filosofie als epistemologie 
Bespreking: 
Richard Rorty: Contingentie, ironie en solidariteit 
De contingentie van de opvattingen van de werkelijkheid, van het zelf en 
van de maatschappij en ironie als het besef van de contingentie 
Gesprek 
 
Dag 2 
Ironie – gevoeligheid -solidariteit 
 

  
 
Terugblik 
Bespreking: 
Richard Rorty: Contingentie, ironie en solidariteit  
Ironie als besef van de contingentie, de ‘liberal’ als iemand die tegen 
wreedheid in zich en om zich heen is, en het streven naar solidariteit 
Richard Rorty: ‘Rechten van de mens, rationaliteit en sentimentaliteit’ 
Veiligheid en inlevingsvermogen als voorwaarden voor het streven naar 
solidariteit en de rol van literatuur bij de opvoeding tot gevoeligheid 
Richard Rorty: De toekomst van de religie / ‘Liever Marx dan Jezus’ 
Naastenliefde als het wezen van het Christendom / Het belang van maat-
schappijhervormende teksten 
Gesprek 



Praktische informatie 

 
 
Het seminar Richard Rorty vindt plaats 24 februari en 17 maart op de 
‘Generaal Praag’, Amsteldijk 728, Amsterdam.  
Een bijeenkomst bestaat uit twee sessies (11:00 – 13:00 en 14:00 -
17:00), met een lunch en een borrel.  
Er kunnen acht (of negen) mensen rond de tafel zitten - i.e. het 
maximum aantal deelnemers. 
Deelname aan het seminar kost 220 euro (incl. 21% BTW, een map 
met cursusmateriaal, 2x lunch / borrel) 

 
 
 


