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De bekendste filosoof van Oostenrijk is wielrenner. Voor Konrad Paul Liessmann is 
de fiets een hybride ding tussen natuur en cultuur. Wielrennen brengt bij hem me-
ditatie op gang en heeft hem al geholpen bij het oplossen van heel wat problemen. 
Op de “contemplatie- en reflectiemachines”, zoals hij ze in het interview voor  
science.ORF.at noemt, legt de zestigjarige per jaar wel 8.000 kilometer af.  
 
science.ORF.at: We zijn elkaar al eens tegengekomen bij het fietsen. Dat was in het 
Wienerwald, na een lange tocht; u haalde me in op de laatste berg en toen ging ik u 
met mijn laatste krachten achterna en haalde u weer in. Vraag van een sportver-
slaggever: Wat gaat er door u heen, als u door andere fietsers achterhaald of zelfs 
ingehaald wordt?  
 
Konrad Paul Liessmann: Daar heb ik geen moeite mee, ik maak er nooit 
een wedstrijd van en ben ook nooit lid van een wielervereniging geweest. 
Ik rijd eigenlijk voor mezelf; de racefiets is voor mij een instrument voor 
meditatie en zelfreflectie en niet voor concurrentie. Naarmate ik ouder 
word, zie ik ook dat de meeste anderen jonger en dus sneller zijn, maar 
daar heb ik geen moment problemen mee.  
 
Veel wielrenners rijden in een bont tenue vol reclame – hoe moeten we ons profes-
sor Liessmann op de racefiets voorstellen?  
 
Natuurlijk draag ik ook de functionele kleding die bij wielrennen nodig is. 
Maar ik zorg ten eerste dat ik geen kleding met reclame draag – tot nu toe 
is jammer genoeg niemand op het idee gekomen me daarvoor te betalen – 
en ten tweede ook geen kleding van ploegen van beroepswielrenners. Dat 
vind ik nogal pijnlijk, omdat het vaak teams zijn die allang niet meer be-
staan, omdat ze door een of ander schandaal met hun sport moesten stop-
pen.  
 
U hebt in het boek Universum der Dinge onder andere een “Hommage aan de ra-
cefiets” geschreven – waarom verdient de fiets dat?  
 
Dat was aan de ene kant het resultaat van mijn enthousiasme voor wiel-
rennen en aan de andere kant een klein filosofisch spel. In dat essay ver-



dedig ik de stelling dat de racefiets de platonische idee van de fiets het 
dichtst benadert. Hij belichaamt in zijn vorm en materialiteit alles wat de 
fiets bepaalt, namelijk een optimale verhouding tussen de schoonheid van 
een vervoermiddel en de meest efficiënte mogelijkheid om menselijke 
spierkracht op een mechanische manier om te zetten in beweging. Andere 
soorten fietsen zijn voor mij alleen maar varianten tegenover dat ideale 
type.  
 
Staat een fixie – met één versnelling en vaak ook zonder remmen – in die zin niet 
nog dichter bij de platonische idee van de fiets?  
 
Op het eerste gezicht wel, maar de idee van de fiets houdt in dat je door 
mechanische krachtoverbrenging spierkracht omzet in beweging. De uit-
vinding van versnellingen is een van de mogelijkheden om het mechani-
sche te optimaliseren. Net zoals je met een hefboom spierkracht kunt ver-
sterken, kan ik dat ook met versnellingen. Dat ik kan schakelen, ligt al op-
gesloten in de idee van de kettingaandrijving zelf. In zoverre zijn versnel-
lingen niet in strijd met de ideale vorm van de fiets. Ik vind het nogal ge-
zocht om tegenwoordig zonder versnellingen en zonder rem te rijden.  
 
U zou dus niet op een fixie willen rijden?  
 
Nee, alleen al omdat ik dat ding niet beheers. Als artistiek circusding is het 
echt prachtig. Voor mij gaat het er bij wielrennen om ruimten en land-
schappen te doorkruisen. En om bijvoorbeeld een Alpenpas te bedwingen 
heb je bepaalde versnellingen nodig en bij de afdaling ook remmen.  
 
De Amerikaanse schrijver Henry Miller was in zijn jonge jaren een grote wielerfan. 
Hij had een baanfiets van een zesdaagse van Madison Square Garden gekocht, 
waar hij gek op was. Toen zijn moeder op een dag vroeg of hij zijn fiets ook niet mee 
naar bed wou nemen, zei hij: ‘Als het bed groter was wel.’ Zou u dat ook met uw ra-
cefiets doen?  
 
Mijn fiets staat weliswaar niet zomaar in de kelder, maar in huis – alleen 
niet in de slaapkamer. Hij wordt zorgvuldig onderhouden, want hij is een 
apparaat waaraan je tot op zekere hoogte je gezondheid en je leven toe-
vertrouwt. Daarom moet hij onderhouden worden, en daarbij ontstaat er 
een bepaalde relatie, net als met alle apparaten die voor ons van wezenlijk 
belang zijn. Maar erotisch is die relatie niet, eerder esthetisch. Ik moet de 



fiets mooi vinden en hij moet beantwoorden aan mijn ideeën over elegan-
tie, lichtheid en vormgeving.  
 
Hoe ziet uw racefiets eruit?  
 
Ik heb er een paar, uit verschillende perioden van mijn leven en mijn hui-
dige fiets is van koolstofvezel, zwart met bescheiden zilveren letters. Een 
oudere fiets komt uit Italië en is nogal kleurig. Ook daar heb ik niets tegen, 
maar de puristische stijl is me nog liever.  
 
Over het fietsen zelf: wat maakt die vorm van bewegen aantrekkelijk?  
 
Dat zitten veel kanten aan. Aan de ene kant zet de fiets lichaamskracht om 
in een snelheid die groter is dan die van de hardlopende mens. Maar je 
bent niet zo snel dat je niets meer ziet, zoals op een motor of in een auto. 
De fiets verandert door een mechaniek de mogelijkheden van het lichaam, 
maar is wel onderworpen aan de beperkingen daarvan. Hij kan alleen om-
zetten wat mijn spieren en mijn discipline en ook mijn bereidheid om af te 
zien leveren. Ik kan me niet achter een motor verschuilen.  
 De fiets is dus een gereedschap in de beste zin van het woord: orgaan-
verbetering, maar geen orgaanvervanging. Dat maakt hem tot een cul-
tuuruiting; hij is geen natuur, zoals de hardlopende mens, die net zo loopt 
als de evolutie hem gemaakt heeft. De fiets is op zichzelf al een van de gro-
te technische verworvenheden. Maar de fiets maakt geen deel uit van de 
gemotoriseerde wereld, die een eigen dynamiek ontwikkelt, waar de mens 
achteraan moet strompelen. Een motor kan 24 uur per dag draaien. Zodra 
er machines kwamen, kreeg je de vraag hoe de mensen die bij konden hou-
den. De fiets legt me niets op en hij is in die zin geen machine.  
 
Een probleem dat de techniekcriticus Günther Anders aan de orde gesteld heeft – 
ging hij daarom liever met de fiets dan met de auto?  
 
Ik denk het wel, maar hij wandelde het liefste. Aan de andere kant is ook 
duidelijk dat de mens er altijd van gedroomd heeft om een wereld te 
scheppen waarin apparaten helpers worden, die onafhankelijk van onze 
eigen spierkracht werken. Een slaaf en een paard waren de spierkracht 
van een ander en niet van jezelf. De fiets neemt hier een interessante tus-
senpositie in. Misschien een reden dat er in een wereld die zich helemaal 
aan de motorisering overgeleverd heeft nog altijd zoiets antieks bestaat. 



Fietsen is een omzetting van energie op een uiteindelijk pre-industriële 
manier.  
 
In die antieke situatie is ook veel gelijkmatigheid: het trappen. Dan denk je al gauw 
aan contemplatie. Bereikt u die bij het fietsen?  
 
Ja. Voor mij is de fiets een contemplatie- en reflectiemachine. Ervan uit-
gaande dat de uiterlijke omstandigheden kloppen: het landschap moet zo 
zijn dat je in een gelijkmatig trapritme komt; ideaal is een geleidelijk stij-
gende bergweg; het verkeer moet beperkt blijven. Bij mij komen er dan 
ideeën, herinneringen en zelfs formuleringen op. Ik heb een verbazing-
wekkende ervaring opgedaan: als ik een probleem heb, ik ben bijvoorbeeld 
vastgelopen bij het schrijven – als ik dan drie of vier uur in het zadel zit, 
wordt dat opgelost. De begrippen komen, de argumenten ontstaan vanzelf, 
wat niet gelukt was, als ik aan mijn bureau was blijven zitten.  
 
Fietsen schudt op de een of andere manier de zenuwcellen in de hersenen door el-
kaar...?  
 
Wat er fysiologisch gebeurt, kan ik niet beschrijven. Maar er zijn veel hy-
pothesen dat lichamelijke en geestelijke activiteiten met elkaar samen-
hangen. De filosofen in de Oudheid waren al peripatetici, dat wil zeggen: 
ze konden al lopend, al bewegend, denken en spreken. Het kan zijn dat 
juist die cyclische, ritmische trapbeweging bij het fietsen een meditatieve 
stuwing teweegbrengt. Tegelijkertijd moet je als fietser ook heel gecon-
centreerd zijn, je blik op de weg gericht houden en al je zintuigen gebrui-
ken.  
 
U zou dus ook niet fietsen met een hoofdtelefoon?  
 
Nooit. Aan de ene kant voor de veiligheid en aan de andere kant: als ik 
door het landschap rijd, hoor ik dingen als het ruisen van de wind of een 
dier dat naast de weg door de takken breekt – dingen die je als automobi-
list niet hoort. Dat is het mooie! Automobilisten voelen ook de rijwind niet 
of veranderingen van temperatuur.  
 Wie ooit van 600 meter hoogte op een pas in de Alpen tot boven 2.000 
meter omhoog fietst, kan binnen twee uur door vier klimaatzones rijden. 
Met de auto kom je gewoon boven en je ziet alleen aan de digitale ther-
mometer dat het beneden 30 en boven 9 graden is. Als fietser voel je dat 



direct op je huid. Dat zijn intense, zintuiglijke ervaringen, die in onze we-
reld heel zelden zijn geworden.  
 
Daar past ook de snelheid bij: u schrijft in uw boek over een “aangename huiver”, 
die speciaal bij een afdaling ontstaat...  
 
Bij wielrennen heb je een grote bandbreedte van snelheden: van heel lang-
zaam klimmen via glijden op het vlakke met 30 kilometer per uur tot afda-
lingen waarin je heel hard kunt gaan. In zulke afdalingen voel je het primi-
tieve lustgevoel bij de snelheid. Dat was ook een reden dat de mensen snel-
heidsmachines bouwden, zodra ze dat technisch konden: sneller zijn dan 
jezelf, dat is altijd een droom van de mens geweest.  
 Iets van dat lustgevoel heb je, wanneer je je over een mooi slingerende 
Alpenweg naar beneden stort. Aan de andere kant voel je ook het risico 
waaraan je je bijna onbeschermd blootstelt. Zo ontstaat er een aangename 
huiver: zulke ervaringen begeleiden de esthetische discussie sinds de 18e 
eeuw – we beleven situaties bijzonder intensief, wanneer we gemengde 
gevoelens hebben.  
 
Nu de onvermijdelijke vraag over de dood. Simone de Beauvoir kreeg ooit samen 
met Jean-Paul Sartre in de Franse Alpen een ernstig fietsongeluk. Ze overleefde het 
met verwondingen, ze was doodsbang, maar was door dat moment van angst later 
haar principiële doodsangst kwijt, schrijft ze. Kunt u dat meevoelen?  
 
Alleen theoretisch. Ik ben wel eens erg gevallen met de mountainbike, 
door een remfout, en dat deed lang pijn. Maar zulke metafysische inzich-
ten heb ik nooit gehad. Ik neem geen levensgevaarlijke risico’s; zo ga ik 
niet met het leven om.  
 
interview: Lukas Wieselberg, science.ORF.at, 31 mei 2013.  
 
 
 


