
Sinds Sainte-Beuve halverwege de negentiende eeuw De Vigny verweet zich op een 
hautaine manier te hebben teruggetrokken in zijn ‘ivoren toren’, gebruiken wij deze 
uitdrukking nog louter negatief Ze staat sindsdien symbool voor wereldvreemde fi-
losofen, wetenschappers of intellectuelen die zich uit de maatschappij terugtrekken 
om van daaruit dé waarheid te verkondigen Omtrent die waarheid is ook vandaag 
veel te doen Enerzijds gaan wij ervan uit dat de waarheid niet langer bestaat en al 
zeker niet in een ivoren toren tot stand komt Anderzijds willen wij allemaal toegang 
verwerven tot de waarheid die tot voor kort blijkbaar aan enkelingen was toebe-
deeld - een van de meest beleden credo’s van onze tijd luidt niet toevallig dat ‘ieder 
zijn waarheid heeft’ 

De ivoren toren waarin de filosofie zou vertoeven, is bijgevolg zowel een mikpunt 
van kritiek als een richtpunt van verlangen Deze interessante paradox vraagt om op-
heldering HIJ confronteert ons met de vraag of en hoe de waarheid momenteel in 
het geding is en wat dit kan betekenen voor de filosofische praxis, vandaag en in de 
toekomst 

Dit boekje pretendeert niet in naam van de filosofie te spreken of het terrein van de 
wijsbegeerte strikt af te bakenen Eerder betreft het een pleidooi om bepaalde vra 
gen, zoals die naar de waarheid, hardnekkig te blijven stellen, in weerwil van hen die 
ze al lang achter ons wanen Tegenover het in deze tijd zo populaire beeld van de 
filosofie als ‘levenskunst’ en ‘zingeving’, verdedigt de auteur een denken dat zich niet 
zomaar in een levenspraktijk of ad-hoc dienstbetoon laat omzetten en uitgaat van 
zijn ‘noodzakelijke overbodigheid’ 
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