
len zijn triest, maar de bijkomstigheid van het er-
ven verzacht ons leed.’

over de auteur 
De Friese filosoof Broer Kornelis Jansma (*Morra 
1942, †Dokkum 2008) was wat de Duitsers noe-
men: een Privatgelehrter. Na zijn eindexamen 
Gymnasium-A op het Christelijk Lyceum Oostergo 
studeerde hij Engels en Filosofie aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, de Universiteit van Oxford 
en de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 
1972 cum laude afstudeerde in de Geschiedenis 
der Wijsbegeerte.

Tussen 1970 en 1975 ondernam hij een reeks rei-
zen naar Spanje, Mexico en Peru voor promotie-
onderzoek naar bisschop Vasco de Quiroga, die in 

broer jansma: een postume ontdekking?
‘Boze tongen beweren soms dat filosofen niet echt 
geïnteresseerd zijn in oplossingen van de proble-
men waar zij zich mee bezig houden. Daar zit 
wellicht iets in. In de wijsbegeerte voltrekt zich 
namelijk sinds jaar en dag een deprimerend ritu-
eel. Dezelfde vragen worden steeds opnieuw aan 
de orde gesteld, uitvoerig besproken en vervolgens 
onbeantwoord gelaten.’

Met deze woorden opent de Friese geleerde Broer 
Jansma een deel van wat als zijn wetenschappe-      
lijke erfenis kan worden beschouwd. Jansma is zo’n 
boze tong, gescherpt door een jarenlange omgang 
met de geschiedenis van het denken, een gedetail-
leerde belangstelling voor de (wereld)literatuur, 
een passie voor archiefonderzoek op Spaanse en 
Zuid-Amerikaanse bodem en een goed ontwikkeld 
vermogen om problemen in hun kern te vatten. 

Gepassioneerd door de filosofie maar bovenal 
een geleerde in hart en ziel, ondergedoken in ar-
chieven, op het spoor van wetenschapsfilosofische 
ontdekkingen en ononderbroken literair-historisch 
geïnteresseerd — dat was Broer Jansma bij leven. 
Een paar pareltjes uit zijn nalatenschap hebben de 
redacteuren van de Deventer Universitaire Pers be-
reikt. 

Naast niet eerder gepubliceerd materiaal bevat Wijs-
gerig Misverstand als bijlagen enkele opstellen die 
bewerkingen zijn van eerdere publicaties in Hol-
lands Maandblad: ‘Enige bezwaren tegen Poppers 
wetenschapsleer’ (1983), ‘De Utopia als voorbeeld’ 
(1987), alsmede ‘Nabokov over Cervantes’ (1989).

Kritische geesten zullen van deze sterk geformu-
leerde en zorgvuldig geanalyseerde kernproblemen 
in filosofie en wetenschap onder de indruk raken. 
Het is niet alleen de originaliteit van zijn benade-
ring, die boeit. Het is vooral het indrukwekkende 
overzicht over de materie, dat zich aan ons opdringt 
en het verhelderende inzicht in haar geschiedenis, 
dat de lezer bij zal blijven. Daarom denken de uit-
gevers dat de woorden van Broer Jansma ook op 
zijn nalatenschap van toepassing zijn: ‘Sterfgeval-
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de jaren 1530 een eerste geslaagde poging deed een 
gemeenschap in Nieuw Spanje te modelleren naar 
de Utopia van Thomas More.

Van 1974 tot 1995 doceerde Jansma Filosofie aan de 
Noordelijke Leergangen te Zwolle en Leeuwarden, 
de latere Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(NHL). Enkele van de in dit boek bijeengebrachte 
opstellen zijn een bewerking van artikelen, die in 
die jaren in Hollands Maandblad verschenen. 

over de reeks
De serie Launiana Maiora (ISSN: 2210-5573) be-
vat filosofische essays, uitgegeven onder auspiciën 
van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste 
Metafysica, onderzoekscentrum van de Geert Grote 
Universiteit te Deventer.

inhoudsopgave
De inhoudsopgave en een een kleine selectie van 
pagina’s kunt u bekijken via:  
www.deventeruniversitairepers.nl.

recensie-exemplaren 
Indien u een recensie gaat schrijven, en daartoe 
een exemplaar van het boek wilt ontvangen, neem 
dan telefonisch contact met ons op via: 
(+31) (0)570 - 600 134. 
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