
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 036 met: 

 

Fons Elders 
De dato: 
 
Lokatie:  
 
Onderwerp(en):  over het sublieme en het schone, geven en nemen en verschillen 
tussen culturen 
 
Duur interview: 57:59 
  
Naam en functie interviewer(s):  
  
Kader/context.  Interview in het kader van het verleden ontsluiten voor 
geïnteresseerden d.m.v. interviews. 
 
Datum uitwerking: 20-05-2011 
 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) 
en evt. opmerking) 
 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: Fons Elders studeerde filosofie, moderne geschiedenis en wijsgerige 
sociologie. In 1989 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek 
in Utrecht. In 2001 ging hij met emeritaat. 
 
 
 
 
 
 
Naam respondent: Fons Elders 
Onderwerp: over het sublieme en het schone, geven en nemen en verschillen tussen 
culturen 
Datum/Jaar: 



Cassette: 36 
Duur: 57:59 
Datum uitwerking interview: 20-05-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette 036 
00:00 - 01:24  

Intro radioprogramma  

01:24 - 03:47 de kern van het sublieme  
03:47 - 05:11 doodsdrift en levensdrift  
05:11 - 07:34 11 september  
07:34 - 08:40 het sublieme was 

voorbehouden tot de 
christelijke hemel 

 

08:40 - 10:48 het sublieme is nu een 
oerkracht 

agressie 

10:48 - 12:05 het kwaad is altijd de 
ander 

 

12:05 - 15:03 over het vreemde krijgt 
een esthetische plek in 
onze cultuur d.m.v. musea 

gecastreerde iconen 

15:03 - 17:10 over het transcendente  
17:10 - 18:05 het schone en het 

sublieme 
het vluchtige, het zijn en 
niet-zijn 

18:05 - 18:48 over angst voor het 
niet-zijn (i.e. de dood) 

 

18:48 - 20:02 11 september en politici  
20:02 - 21:44 over de bron van het 

kwaad 
 

21:44 - 24:15 naar twee kanten van de 
medaille kijken 

 

24:15 - 26:07 te snel grenzen trekken 
tussen ons en hun 

het kwaad is de structuur 
van hoe wij met elkaar 
omgaan 

26:07 - 28:47 onze cultuur van 
compartimenten 

zowel kracht als zwakte 

28:47 - 33:23 het begrijpen van de ander compassie 
33:23 - 36:02 eten en gegeten worden geven en nemen 
36:02 - 38:54 zijn dochter tijdens een 

reis naar Mali 
andere cultuur van zowel 
geven als nemen 

38:54 - 40:16 onze materialistische 
consumeer-cultuur 

 

40:16 - 44:01 een reis naar China over cirkels om mensen 



44:01 - 45:58 cirkels in onze cultuur  
45:58 - 48:36 11 september  
48:36 - 49:30 exploitatie van de natuur  
49:30 - 50:22 piano intermezzo  
50:22 - 51:42 zijn en niet-zijn  
51:42 - 56:20 de nomadische geest geen contradictie / geen 

uitgesloten derde 
56:20 - 57:59 (einde) muziek + outro van 

radioprogramma 
 

 
 
 
 
 


