Achterhuis, Hans

Promotie
Achterhuis promoveerde op de Franse schrijver Albert Camus. Door diens boek 'L'Homme révolté'
(1965) kreeg hij een diepe afkeer van de utopie. Dat de utopist Jean Paul Sartre met Camus brak lag
eveneens aan diens anti-utopische studie. Dit gegeven inspireerde Achterhuis tot het schrijven van
'Filosofen van de derde wereld' (1975).
IWA
Achterhuis heeft de jaren ’60 en ’70 jong en enthousiast meegemaakt. Hij was destijds net als velen
tegen alle autoriteit en had het idee dat maatschappelijk onrecht gemakkelijk ongedaan gemaakt kon
worden. In 1978 was hij docent aan het toen roemruchte maar nu door velen vergeten IWA, het
Instituut voor de Wetenschap van de Andragogie in Amsterdam.
Werk
Hans Achterhuis is hoogleraar systematische wijsbegeerte aan de Universiteit van Twente.
Op dit moment schrijft hij een boek over geweld. Met een symposium over ‘Lof en troost van de
filosofie” neemt hij op 7 juni 2007afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Twente.
(Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Hij komt graag een keer op een reünie een verhaal
houden daarna).
Publicaties, o.a
De markt van welzijn en geluk (1975),
Arbeid, een merkwaardig medicijn (1984),
Het rijk der schaarste. Van Thomas Hobbes tot Michel Foucault (1988) en
Natuur tussen mythe en techniek (1995).
Hij is medeschrijver aan het Van stoommachine tot cyborg (1997).
Zijn boek uit 1998 heet De erfenis van de utopie. Deze studie over de utopie vormt het grandioze
hoogtepunt in een levenswerk waarin Achterhuis zich vrijwel steeds met de utopie heeft
beziggehouden.
In zijn boek 'De markt van welzijn en geluk' (1979) legde hij onder invloed van de anti-utopisten
Camus en Illich gevaarlijke aspecten bloot van het welzijnswerk
In 'Het rijk van de schaarste' (1988) stelt hij vervolgens dat schaarste en utopie elkaar bepalen. Onder
'schaarste' verstaat Achterhuis dan "de wijze waarop het menselijke tekort vanuit het licht van de
maakbaarheid verschijnt; in zijn simpelste definitie: de wanverhouding tussen behoeften en middelen.
In 2001 schreef hij over de omstandigheden in Kosovo: De politiek van goede bedoelingen.

