De populariteit van levenskunst en mindfulness laat zien dat steeds meer mensen zoeken naar
houvast in het leven zelf. Maar opvallend genoeg stellen zelfs levenskunst- filosofen niet de cruciale
vraag: wat bedoelen we precies met 'het leven zelf'? Voortbouwend op het denken van Ortega y
Gasset en inzichten uit het boeddhisme ontwikkelt Jan Warndorff een vernieuwende filosofie die het
alledaagse leven centraal stelt. Deze 'filosofie van het boerenverstand' staat geheel in het teken van
de moraal: 'Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.' Warndorff wisselt analytische
hoofdstukken af met praktische intermezzo's, rijlc aan doorleefde voorbeelden, en zo komt hij tot een
filosofische innovatie die zowel het leven als het denken op een ander spoor zet.
JAN WARNDORFF (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in Afrika en heeft
daarnaast ook gewoond in de Verenigde Staten, Engeland en Brazilië. In 1985 kwam hij naar
Nederland. Hij studeerde in 1996 cum laude af aan de Universiteit voor Humanistiek met de scriptie
Humanistiek, Ortega en ik. Vervolgens werkte hij enkele jaren als journalist en taaltrainer, en sinds
2004 is hij voltijds vertaler en editor. Geen idee is zijn debuut.
'Wat is leven? Als ik daar nu woorden aan geef, dan is dat heel eenvoudig: geen idee! Waarmee toch
heel veel is gezegd. Allereerst is het een nauwkeurige omschrijving van de aard van het leven zelf: dit
is geen idee, geen denkbeeld, geen stukje fantasie, maar echte, dampende, ademende werkelijkheid.
Aangezien het leven alles omvat wat ieder afzonderlijk mens beleeft, zelfs wat ieder levend wezen
beleeft, is de werkelijkheid zo duizelingwekkend groot en divers dat elke pretentie haar te kunnen
bevatten of zelfs te overzien volstrekt belachelijk is.'
- Jan Warndorff
'Geen idee is een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons
leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en
maatschappij.'
- Hans van Rappard, Stichting Filosofie Oost-West
'Een originele, eigenzinnige en goed geschreven levensfilosofie. Het leest soepel en het bruist, met
veel concrete voorbeelden. Dit moet gepubliceerd worden.'
- Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek

