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Met dit nummer begint Streven aan een nieuwe jaargang – een goede aanleiding u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rond ons blad.
Net als vorig jaar zal Streven ook in 2019 zes keer verschijnen; en zullen op
onze website ook artikelen verschijnen die niet in de gedrukte uitgave staan,
bijvoorbeeld omdat een auteur sneller wil inhaken op de actualiteit.
Gaat Streven inhoudelijk voort op dezelfde voet, in organisatorisch
opzicht is er een kleine herstructurering gaande. Een van de consequenties
daarvan is dat we afscheid hebben moeten nemen van redactiesecretaris Stijn
Geudens. Stijn is bijna twintig jaar voor mijn voorganger Jan Koenot SJ en
voor mij een rots in de branding geweest – degene die alles wist en alle
problemen oploste (als hij ze al niet had voorkomen). Daarnaast was hij
de auteur van gewaardeerde bijdragen over uiteenlopende onderwerpen
als sportgeschiedenis, Russische literatuur, middeleeuwse geschiedenis, of
zijn bezoeken aan het buitenland. De redactie, maar ook de lezers van Streven zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor ons blad. Tijdens
het vorige jaar heeft de redactie ook afscheid moeten nemen van Jeroen
Vanheste – vanwege een overvolle agenda kon hij niet de tijd aan Streven
besteden die hij er naar zijn idee aan zou moeten besteden. Ook hem past
onze dank.
Zoals gezegd, inhoudelijk gaat Streven voort op dezelfde weg: we blijven
proberen nummers te maken die inhoudelijk relevant en interessant zijn.
Uw reacties op de inhoud van het blad of op de website worden altijd op
prijs gesteld.
Ten slotte wens ik u en wie u lief is namens de redactie en redactieraad
alle goeds voor 2019!
Herman Simissen
Hoofdredacteur

ludo abicht

Ze hebben hun leven niet
gegeven, hun leven werd
geroofd

DRIFT

Tussen Jeruzalem, Beit Sahoer en Langemark

Daar sta je dan tijdens een herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, waarin zowel de beide ouders van je vader als de
jongere broer van je moeder gestorven zijn, en je weet dat dit einde slechts het verre maar nagenoeg onstopbare begin was van een
Tweede Wereldoorlog in deze ‘eeuw van uitersten’ (Hobsbawm). Je
staat aan de voet van een grasperk, kleiner dan een doorsnee Vlaamse
achtertuin, waarin de resten liggen van 26.000 Duitse studenten die
ooit als vrijwilligers voor de keizer opgetrokken en vermoord zijn. Je
weet dat ongeveer 10 procent van hen, tweemaal het percentage Joden in
de hele Duitse bevolking, jonge Joden waren. En je kwam net terug van een
bezoek aan het Britse Tyne Cot Cemetery bij Ieper, waar veel Indiase soldaten en doden uit andere delen van het Empire liggen, gevallen voor GrootBrittannië. Je staat daar vooral tussen twee vrouwen uit het Midden-Oosten,
leden van de Parents’ Circle, een unieke organisatie van Joden en Palestijnen. Meytal Ofer uit Jeruzalem verloor in 1973 (tijdens de Jom Kippoer
oorlog) haar oom en in 2013 werd haar vader door Palestijnse commando’s
vermoord. Naast haar staat Maha Salah uit Beit Sahoer bij Bethlehem. In
1997 werd haar broer tijdens een vreedzame studentenbetoging door Israëlische soldaten vermoord.
En je denkt: 2019 is het begin van de rest van ons leven, nu de talrijke
officieel onvermijdelijke, politiek belangrijke, patriottisch mobiliserende,
electoraal nuttige en toeristisch lucratieve herdenkingen achter de rug zijn.
Het wordt tijd dat we luisteren naar het tegendraadse verhaal van deze ouders die door geen van hun regeringen gesponsord, gesteund of erkend worden. Die hun engagement voor een geweldloze oplossing soms moeizaam
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of helemaal niet aan hun buren, familieleden en ‘volks- en geloofsgenoten’
kunnen uitleggen. Die in het beste geval gerespecteerd worden maar daar
houdt het ook op: hoe kan je nu zo naïef zijn te denken dat jullie grootmoedigheid en vergevingsgezindheid ook maar het minste effect zullen hebben
op een conflict dat even oud is als de tijd die sinds het einde van de Eerste
Wereldoorlog verstreken is. Ook in 1919 liepen er idealisten rond met een
gebroken geweer op hun jaskraag en in hun hart de diepe overtuiging dat er
‘nooit meer oorlog’ zou komen indien we de vijf seconden politieke moed
konden opbrengen om ‘nee’ te zeggen tegen toekomstige demagogen en
meesters van koude en hete oorlogen.
In Flanders’ Fields zwegen na 11 november 1918 de wapens, en tussen de
brede akkers zwijgen de doden, of wat er van hen rest, nog steeds.
Daar wringt het: we weten dat deze toen nog jonge mensen nog lang en
enthousiast hadden kunnen spreken, zingen, fluisteren, verleiden, vloeken
en protesteren. Maar die kans werd hen ongevraagd ontnomen, net zoals
dit gebeurd is met de familieleden van Meytal, Maha en de andere leden
van de Parents’ Circle.
En je denkt: als zij, die tientallen miljoenen slachtoffers van de twee
wereldoorlogen en al die oorlogen en conflicten ertussen en erna sinds 1918,
het niet meer kunnen zeggen, wie zal het dan wél doen? Het zou politiek
inderdaad naïef zijn te geloven dat de onvoorstelbare goede wil van deze getuigen, die ook een taaie levenswil is, het tij zal kunnen keren, zelfs indien ze
hun hele straat of buurt zouden kunnen overtuigen. Zo werkt het natuurlijk
niet. Maar zolang we nog niet door de robots en robocops van de Artificial Intelligence geregeerd en gecommandeerd worden, al lijkt het er soms
al een beetje op, is er hoop. Hoop dat op termijn voldoende demagogen
en oorlogsmeesters geneutraliseerd kunnen worden en er genoeg mensen
zijn die beseffen dat we hen echt niet nodig hebben om ons te beschermen.
Mensen die denken en vooral zeggen dat de argumenten van die heersers
niet alleen immoreel zijn, maar ook zelfzuchtig, leugenachtig, verwrongen,
onjuist en vooral gewoonweg dom zijn, hoe sluw en clever ze zichzelf ook
wanen. De nucleaire fysicus Robert Oppenheimer had gelijk: het verraad
bestaat er niet in dat je de vijand helpt, maar dat je, hoewel je echt beter wist,
die domheid hebt laten betijen.
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• Binnenkort
verschijnt:
Late woorden
Over literaire en andere testamenten

Paul Pelckmans

Over de literaire zwanenzang van beroemde auteurs
Volgens een oud Grieks volksgeloof zingen zwanen hun mooiste lied wanneer
ze hun einde voelen naderen. Bij auteurs is dat toch net iets anders, betoogt
letterkundige Paul Pelckmans: in de laatste fase van hun leven of carrière schreven ze zelden hun grootste meesterwerk. Toch zijn het interessante teksten, omdat ze vaak neergepend zijn in het volle besef dat de dood hun op de hielen zat.
In Late woorden bundelt Paul Pelckmans essays die hij de voorbije twintig jaar
schreef over romans van bekende auteurs als José Saramago, Milan Kundera,
Umberto Eco en Günther Grass. Pas achteraf ontdekte hij dat het hun laatste
teksten waren.
De bundel is een best of van essays die eerder in Streven verschenen.
Tegelijkertijd bevat dit boek ook de ‘late’ − maar zeker niet de laatste − woorden
van professor Pelckmans zelf, die in 2019 met emeritaat gaat. De essaybundel
vormt zo een passend afscheid van zijn academische carrière in de letterkunde.
Reserveer nu − met het codewoord ‘pelckmans’ krijgt u 5 euro korting een exemplaar via https://www.lannoo.be/nl/late-woorden

Verschijningsdatum: 28 februari 2019. Wie vóór 4 februari 2019 een bestelling plaatst, zal een vermelding krijgen in het boek zelf. Wie dat liever niet
heeft, kan een mailtje sturen naar info@academiapress.be.
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toon van houdt

Erger dan oorlog?
Oorlogsmisdaden en massavernietiging
bij de verovering van de Nieuwe Wereld

Zoals de titel van Jonathan Swifts overbekende literaire werk uit 1726 feilloos aangeeft, is Gulliver een koene zeevaarder, een koppige doorzetter.
Steeds weer verlaat hij huis en haard om het wijde sop te kiezen. Op zijn
vierde reis op weg naar Amerika wordt hij door muitende matrozen op een
onbekend eiland gedumpt. Hij ontmoet er wilde, wildbehaarde mensen, de
Yahoos, die hem na verloop van enige tijd in contact brengen met de Houyhnhnms, een ras van edele paarden die rationele, hoogst beschaafde wezens
blijken te zijn. En die ontvangen hem vriendelijk, maar ook wel met enige
achterdocht: afgezien van zijn zachte, goeddeels onbehaarde huid lijkt hij
verdacht veel op de Yahoos, zoals gezegd wilde, wildbehaarde mensen, in
wezen woeste, zo goed als redeloze wezens. Dat Gulliver in feite een ietwat
speciale Yahoo is, wordt volgens de edele paarden eens te meer bevestigd
door het onrustwekkende verslag dat hun gast uitbrengt over de vele oorlogen die zijn soortgenoten (de Europeanen) voeren. Op basis van motieven die voor de vredelievende Houyhnhnms nauwelijks te vatten zijn. Zo
starten de bewoners van een Europees land een oorlog omdat ze de dingen
willen hebben die hun buren bezitten. Zonder veel scrupules valt een vorst
een ander land binnen dat door ziekte, hongersnood of interne verdeeldheid verzwakt is. En is de bevolking arm en onwetend, dan voelt zo’n oorlogvoerende vorst zich gerechtigd de helft van de inwoners zonder meer te
doden, de andere helft tot slaven te maken om hen te beschaven en van hun
barbaarse achterlijkheid te bevrijden.1
Voor de schrandere lezer is het zonder meer duidelijk: Swift verlustigt
zich in heerlijke, maar tegelijk ook wrange satire. In eerste instantie hekelt hij de waanzinnige zeden en gewoonten die op het oude continent zelf
van kracht zijn. Maar bij uitbreiding gelden die al evenzeer voor de manier
waarop de Europeanen met andere, zeg maar niet-westerse volken omgaan.
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De analyse die de auteur zijn protagonist in de mond legt, blijkt inderdaad
perfect van toepassing te zijn op de veroveringsoorlog die de Spanjaarden
dadelijk na de ‘ontdekking’ van de Nieuwe Wereld begonnen te voeren. Een
Nieuwe Wereld die in feite een zeer oude wereld was, een wereld die – zo
heeft recent onderzoek aangetoond – van oudsher bevolkt was door mensen die grote, bloeiende gemeenschappen, complexe samenlevingen en
ongemeen rijke en diverse culturen in het leven hadden geroepen. In een
haast onvoorstelbaar ijltempo werden die samenlevingen en culturen door
de Spaanse veroveraars grondig vernietigd. De indiaanse volken die zij op
hun oorlogspad tegenkwamen, werden gedecimeerd, soms nagenoeg totaal
uitgeroeid, hun rijkdommen geplunderd, hun materiële én immateriële erfgoed verwoest.2
Ook de pijnlijke paradox die Gulliver beschrijft – een achterlijk volk
wordt tot slaaf gemaakt om het te kunnen beschaven – laat zich naadloos op
de verovering en kolonisatie van Amerika toepassen. Voor zover indianen
niet door epidemische ziekten of rechtstreeks oorlogsgeweld om het leven
kwamen, werden zij onverbiddelijk tot slaven gereduceerd. In die hoedanigheid werden ze door de Spaanse machthebbers als willoze werktuigen
ingeschakeld in de logistiek van hun oorlog, vervolgens gedwongen tot
dwangarbeid in de mijnen (mita) of tot lastige, uitputtende karweien op de
landgoederen die zij van de Spaanse vorst in vruchtgebruik hadden gekregen (encomiendas). Dat was de prijs die de indianen nu eenmaal moesten
betalen voor het onnoemelijk grote goed dat ze in ruil kregen, of althans
opgedrongen kregen: Europese beschaving en – vooral – het christelijke,
met name katholieke geloof.
In de grond van zijn hart was Jonathan Swift een onverbeterlijke zwartdenker. In het vierde boek van zijn succesverhaal presenteert hij een wereldop-zijn-kop om zijn Europese tijdgenoten een ontnuchterende spiegel voor
te houden. Maar hij maakte zich geen utopische illusies: volgens hem zou
die spiegel niet tot een radicale gedragsverandering, laat staan een fundamentele mentaliteitswijziging leiden. Dan straalden enkele scherpzinnige
criticasters van de Spaanse verovering en kolonisatie uit de zestiende eeuw
veel meer optimisme uit, een optimisme dat soms onverholen utopische
trekjes aannam. Zij geloofden wel dat de barbaarse oorlogs- en kolonisatiepraktijken die de Spanjaarden in de Nieuwe Wereld toepasten een halt
kon worden toegeroepen, dat een vrij en menswaardig bestaan wel degelijk
voor de indianen was weggelegd. Op voorwaarde dat de Spaanse kroon haar
volle verantwoordelijkheid nam. En dus correct over de concrete gang van
zaken in Amerika én over de juiste koers die daar moest worden gevaren
werd ingelicht. Dat is de nobele maar loodzware taak die enkele spraakmakende figuren uit die tijd moedig op zich namen. Ik heb het over intellectu-
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elen als Francisco de Vitoria (1486–1546), een van de meest vooraanstaande
theologen van de universiteit van Salamanca, en missionarissen als Bartolomé de Las Casas (1484–1566), een gewezen reisgenoot van Columbus,
een ex-conquistador die na verloop van tijd al zijn landerijen en slaven
opgaf om als dominicaan de indianen vreedzaam te bekeren én hen tegen
verdere uitbuiting en uitroeiing te beschermen. Onvermoeibaar, onophoudelijk stelde Las Casas de wandaden van de conquistadores aan de kaak.
Met een onwrikbare logica ontzenuwde Vitoria de vele valse rechtsgronden
waarmee die hun veroveringen trachtten goed te praten. Zo leverden beide
denkers – elk op zijn manier – een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van een genuanceerd, fijnmazig oorlogsrecht, waaruit veel later – héél veel
later – een min of meer algemeen aanvaard internationaal humanitair recht
zou groeien.3 Dat vroegmoderne oorlogsrecht was gebaseerd op de vaste,
maar hoegenaamd niet door iedereen gedeelde overtuiging dat indianen
mensen waren en derhalve ook als mensen met onvervreemdbare rechten
(en plichten) moesten worden behandeld. Recht op vrijheid, recht op soevereine zelfbeschikking, recht vooral op bescherming tegen oorlogsmisdaden.
DE GRUWEL VAN DE OORLOG

Het hoge maar anachronistische woord is eruit: oorlogsmisdaden. Het is
een term die je in de geschriften van Vitoria en Las Casas inderdaad niet
zult terugvinden. Oorlogsmisdaden zijn misdaden tegen het oorlogsrecht
die als zodanig kunnen en moeten worden bestraft. Door een internationaal strafhof. Zo’n strafhof bestond ten tijde van Las Casas niet. Zijn insteek
is hoe dan ook van een heel andere aard. Toen hij zijn schrikwekkend lange
lijst van misdrijven opstelde die de Spaanse conquistadores en kolonisatoren volgens hem gepleegd hadden (en nog steeds pleegden), lag het niet
zozeer in zijn bedoeling een stevige juridische basis voor gerechtelijke vervolging en veroordeling van de schuldigen te leggen, als wel om de Spaanse
vorst Karel V ertoe aan te sporen het politieke roer radicaal om te gooien.
De perfide verstrengeling van bekering en geweld moest worden ontward,
het verfoeilijke systeem van slavernij in dienst van gewetenloze encomenderos moest worden afgeschaft, indianen moesten voortaan rechtstreekse
onderdanen van de Spaanse koning worden – vrij, zij het ook verplicht om
bepaalde tributen te betalen.
De Spaanse missionaris was dus een man met een duidelijke missie, en
die voerde hij ook met verve uit. Hij werd klokkenluider, lobbyist, activist.
In 1542 stelde hij een rapport op waarin hij naar eigen zeggen op een uiterst
beknopte wijze de onrustwekkende situatie in de Nieuwe Wereld beschreef,
het Zeer korte relaas van de verwoesting van de West-Indische landen.4 Land
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na land, streek na streek worden de gruweldaden van de Spanjaarden tegen de indianen geschilderd. In felle contrastkleuren: steevast worden de
Spaanse veroveraars voorgesteld als roofzuchtige wolven die vreedzame,
zachtmoedige, onschuldige lammeren aanvallen en oppeuzelen; die ietwat
overspannen Bijbelse beeldspraak doordesemt zowat de hele tekst.5 De lezer
van die tekst wordt haast letterlijk murw geslagen door de schier eindeloze
opsomming van wandaden, die overal en altijd blijken terug te keren. Telkens weer. Zij het ook steeds intensiever, op steeds grotere schaal. Als de
Spaanse vorst niet snel optreedt, zal hij spoedig geen indiaanse onderdanen
meer overhouden.
Het loont de moeite om de beschrijving van Las Casas – enigszins anachronistisch – in het licht van het hedendaagse humanitaire recht te lezen.
In zijn deerniswekkend eentonige opsomming van moord, standrechtelijke
executie, foltering, plundering van voedsel of rijkdommen, verwoesting
van huizen, dorpen en cultureel waardevol erfgoed, deportatie, verkrachting, seksuele slavernij en andere vormen van knechting vinden we moeiteloos tal van heden ten dage algemeen erkende oorlogsmisdaden terug.
Alleen al het blote feit dat de Spanjaarden de gebieden die ze veroverden en
bezetten ook daadwerkelijk gingen koloniseren, zou tegenwoordig volstaan
om hen voor een internationaal strafhof te slepen. Zoals eerder aangestipt,
bestond zo’n instelling in de zestiende eeuw niet, al werden er in Amerika
wel degelijk enkele processen gevoerd tegen Spaanse conquistadores die het
ook volgens de nogal losse normen van het toenmalige koloniale bewind
al te bont hadden gemaakt. Geheel in overeenstemming met het vigerende
oorlogsrecht werd daarbij niet zozeer onderzocht of iemand huizen en goederen geplunderd, mensen gedood of tot slaaf gemaakt had (in principe
waren die handelingen toegelaten!) als wel of hij daarbij de grenzen van de
rechtvaardigheid niet had overschreden. Niet toevallig citeert of verwijst
Las Casas naar zulke processtukken: samen met de brieven van collegamissionarissen moeten zij de geloofwaardigheid van zijn ooggetuigenverslag kracht bijzetten. En dat was ook nodig. Want wat de auteur vertelt, tart
de verbeelding. Alleen al de aantallen die hij vermeldt, zijn duizelingwekkend:
Wij kunnen als zeker en waarheidsgetrouw aanvoeren dat in de
bedoelde veertig jaren door de tirannieke en duivelse praktijken van
de christenen meer dan twaalf miljoen zielen – mannen, vrouwen
en kinderen – een onrechtmatige en gruwelijke dood zijn gestorven;
en ik geloof zelfs de waarheid niet te kort te doen als ik het aantal op
meer dan vijftien miljoen schat (blz. 46).
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MASSAVERNIETIGING EN GENOCIDE

Miljoenen en miljoenen slachtoffers: te veel om geloofwaardig te zijn? Al in
de zestiende eeuw werden verwoede pogingen ondernomen om Las Casas
in diskrediet te brengen, zijn vernietigende rapport als het fantasievolle product van een paranoïde spelbederver of nestbevuiler af te doen. Die pogingen zouden tot in de twintigste eeuw voortduren – ook en vooral in Spanje
zelf. Opvallend genoeg wordt het globale beeld dat Las Casas ophangt van
een rijke, welvarende, drukbevolkte Nieuwe Wereld die in ijltempo aan het
uitsterven is, door de huidige wetenschap steeds ruimer aanvaard. Over de
precieze aantallen wordt nog steeds volop gedebatteerd, maar het algemene
plaatje blijkt wel degelijk te kloppen: in amper enkele decennia daalde het
inheemse bevolkingsaantal met zo’n slordige 80 à 90%. Maar die dramatische daling was minder te wijten aan het oorlogsgeweld van de conquistadores of de onmenselijke behandeling van de indianen door de Spaanse
kolonisatoren dan wel aan de ziektekiemen die zij – overigens samen met
andere ontdekkingsreizigers, avonturiers en handelaars – vanuit Europa
naar de Nieuwe Wereld exporteerden. Met tragische, onomkeerbare gevolgen, zo blijkt.6
Hieruit lijken we een logische, volstrekt onvermijdelijke gevolgtrekking
te moeten maken: de Spanjaarden richtten in Amerika een heuse genocide
aan, een volkerenmoord waarvan de schaal ook in vergelijking met recentere, nauwkeuriger gedocumenteerde massavernietigingen ongehoord groot
was. Die krasse stelling verdient toch enige nuancering.
Eerst en vooral waren de Spanjaarden zeker niet op een totale uitroeiing van de indianen uit, wel integendeel. Daar staat dan weer tegenover dat
zo’n doelbewust nagestreefde totale uitroeiing helemaal niet nodig is om
van genocide of volkerenmoord in de strikte juridische zin van het woord
te kunnen spreken. Gedeeltelijke uitroeiing volstaat al. Hoe dan ook voerden
de conquistadores en encomenderos als zodanig geen ‘genocidale’ agenda
uit: het koloniale regime buitte de indianen weliswaar moedwillig tot eigen
profijt uit, maar had er dan ook alle belang bij om de inheemse bevolking
voldoende op peil te houden. Zoals bekend, lukte dat niet en werd daarom
al gauw op een massale import van slaven uit Afrika overgeschakeld – een
heus oorlogsmisdrijf of beter nog een zware misdaad tegen de menselijkheid. Bij nader toezien lijkt het dus toch veiliger het zwaarbeladen etiket
‘genocide’ te vermijden en in de plaats daarvan op een minder emotioneel
geladen manier van een massavernietiging te spreken. Voor zover die het
resultaat was van bewust gepleegde gruweldaden dient zij vooral als ‘razernij van de overwinnaar’ te worden gecategoriseerd – een van de vier
vormen van massavernietiging die de Nederlandse socioloog Abram De
Swaan onderscheidt.7
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Op dit punt is het ethisch-juridische oordeel dat we kunnen – en misschien ook wel moeten – vellen zonder meer vernietigend: de Spanjaarden
waren schuldig. Klaar. Maar voor zover die massavernietiging het gevolg
was van de verspreiding van nieuwe ziektekiemen waartegen de lokale bevolking geen afdoende immuniteit bezat, kunnen we hen niet zomaar aansprakelijk stellen in de enge juridische zin van het woord. De Spanjaarden
voerden geen biologische oorlog tegen de indianen, waren zich veelal niet
eens bewust van het desastreuze effect dat hun blote aanwezigheid in de
Nieuwe Wereld op de lokale bevolking had. Het nagenoeg volledige stilzwijgen dat Las Casas er over dit cruciale thema op nahoudt, legt daar in zekere
zin getuigenis van af. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de Spanjaarden op
dit vlak wel degelijk een verpletterende morele verantwoordelijkheid droegen. Hoe je het ook draait of keert, de indianen waren het tamelijk weerloze
slachtoffer van Spaanse wapen- én kiemendragers.8
MISDADIGE OORLOG

Voor alle duidelijkheid: Las Casas was helemaal niet gekant tegen een vreedzame bekering en kolonisatie van Amerika. Wel wilde hij de hebzuchtige,
gewelddadige encomenderos uitschakelen en nieuwe leefgemeenschappen
stichten die zowel geestelijk als materieel door godvruchtige, welmenende
missionarissen zouden worden bestuurd. Die utopische plannen heeft hij
ook enkele keren in de praktijk proberen te brengen. Zonder veel succes,
trouwens. Maar in of rond 1550 begint de dominicaan een veel radicaler,
behoorlijk subversief standpunt in te nemen. Onverbloemd geeft hij de
Spaanse vorst de dringende raad mee de verovering en kolonisatie van de
Nieuwe Wereld volledig stop te zetten en de indianen opnieuw soeverein
zelfbestuur te geven; de inheemse leiders en vorsten dienen in hun oude eer
en macht te worden hersteld. Die nieuwe visie wordt geschraagd door de
geleidelijk gegroeide overtuiging dat de verovering van de Nieuwe Wereld
fundamenteel verkeerd want volstrekt onrechtvaardig was. Volgens Las Casas maakten de Spanjaarden zich niet alleen schuldig aan oorlogsmisdaden
en massavernietiging; de oorlog die ze voerden was zélf een misdaad van
formaat.
Hadden de Spanjaarden het recht Amerika binnen te vallen, de indianen te beoorlogen en aan het Spaanse gezag te onderwerpen? Het meest
systematische antwoord op die vraag werd geleverd door Francisco de Vitoria, net als Las Casas een dominicaan, maar anders dan zijn confrater
een echte academicus, een professor die vanuit zijn studeerkamer aan de
universiteit van Salamanca de traditionele moraaltheologie trachtte te actualiseren door die op de prangende politieke, maatschappelijke en eco-
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nomische problemen van zijn eigen tijd toe te passen. De verovering en
kolonisatie van Amerika was zo’n prangend én bovendien erg delicaat probleem. Een probleem dat hij bovendien zeer goed kende door de rapporten
en mondelinge getuigenissen die missionarissen van zijn eigen orde hem
regelmatig bezorgden; Vitoria was een kamergeleerde mét een open blik
op de wereld. Van 1537 tot 1539 wijdde de theoloog niet minder dan drie
openbare lezingen of relectiones aan de toestand in Amerika. Die lezingen
zouden pas na zijn dood worden gedrukt, maar vonden via de notities van
zijn nieuwsgierige, enthousiaste studentenpubliek reeds tijdens zijn leven
ruime verspreiding. Zowel in Spanje als in het buitenland gold de man als
een heuse autoriteit in zijn vakgebied. Er werd dan ook écht geluisterd naar
wat hij te vertellen had. Ook aan het Spaanse hof.
Nu waren de standpunten die Vitoria innam behoorlijk controversieel,
om niet te zeggen explosief. Zowat alle rechtsgronden die sinds 1492 waren
ingeroepen om de verovering en kolonisatie van het pas ontdekte continent te legitimeren werden door de theoloog besproken en… met stevige,
onwrikbare argumenten naar de prullenmand verwezen. Wat bleef er voor
de Spaanse kolonisatoren na het striemende maar stringente betoog van
Vitoria nog aan geldige rechtsgrond over? Niet bijster veel, zo lijkt. En toch.
Ook al uit de theoloog reeds bij het begin van zijn beschouwingen ernstige
twijfels over de legitimiteit van de Spaanse koloniale onderneming, toch
vraagt hij de koning niet meteen die volledig stop te zetten en zijn troepen en onderdanen onverwijld uit de Nieuwe Wereld weg te halen. Onder
welbepaalde, strikt omschreven voorwaarden kan de aanwezigheid van de
Spanjaarden wel degelijk worden gerechtvaardigd, zo stelt hij. Want er bestaat zoiets als een universeel recht op vredelievende toegang, communicatie en handel. Met de invoering van die gloednieuwe rechtstitels transformeerde Vitoria het traditionele oorlogsrecht tot een volwaardig volkenrecht
– een geheel van (in principe) bindende rechtsregels die voor christelijke én
niet-christelijke naties golden. Volgens onze godgeleerde hadden en hebben de Spanjaarden het recht naar Amerika te reizen, daar met de inheemse
bevolkingsgroepen contacten te leggen, handel met hen te drijven, ja zelfs
hun de Blijde Boodschap te verkondigen. Bovendien mochten en mogen
ze zich vestigen op plekken die door de indianen niet werden of worden
bewoond dan wel bewerkt, en daar de vruchten van plukken. Maar Vitoria
gaat nog een stapje verder. In bepaalde omstandigheden is het zelfs geoorloofd tegen de lokale bevolking geweld te gebruiken. Dat geldt met name
wanneer indianen dat universele recht op toegang, communicatie (inclusief
bekering!) en handel niet respecteren of wanneer zij reeds bekeerde bevolkingsgroepen belagen. Daarnaast is hij geneigd een ‘humanitaire interventie’ goed te keuren: die heeft tot doel indianen tegen de gruwelijke praktijk
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van mensenoffers en kannibalisme te beschermen. In hedendaagse termen
uitgedrukt: indianen die misdaden tegen de menselijkheid plegen, mogen
en moeten worden bestraft.9
Met dit alles lijkt Vitoria de poort tot een grootschalige kolonisatie van
de Nieuwe Wereld alsnog op een behoorlijk ruime kier te zetten. Zelfs het
nobele streven om de autochtone bevolking voor gruweldaden als mensenoffers en kannibalisme te beschermen zou je met enige kwaadwilligheid
als een perverse vorm van humanitair imperialisme kunnen beschouwen.10
Toch lijkt de godgeleerde op het einde van zijn betoog veeleer te pleiten
voor een heel ander ‘samenlevingsmodel’, een model dat niet is gebaseerd
op exuberant oorlogsgeweld en massale kolonisatie, maar wel op een vreedzame co-existentie van autochtone indianen en allochtone Spanjaarden in
de Nieuwe Wereld, een co-existentie die primair gericht is op de uitwisseling van goederen én gedachten. En dat alternatieve model zou de Spaanse
kroon niet eens veel schade toebrengen, integendeel. Vitoria is er zich maar
al te goed van bewust dat de koloniale praktijk een bijzonder lucratieve
onderneming was die de godvrezende maar tegelijk ook geldarme, immer
behoevende koning ongaarne zou opgeven. Precies daarom stelt hij de materiële voordelen van zijn eigen model in een zo gunstig mogelijk daglicht
(blz. 98–99).
Vitoria’s opvattingen en argumenten vielen aan het Spaanse hof niet in
goede aarde. Koning Karel V was furieus. Aan zijn beleidslijn viel niet te
tornen. De Spanjaarden zaten in Amerika en zouden daar ook blijven. Punt.
Nu was daar volgens Vitoria eigenlijk ook niets mis mee. De situatie was
inmiddels nu eenmaal drastisch veranderd. Tal van indianen hadden zich
inmiddels bekeerd en zich aan de Spaanse kroon onderworpen. Zij hadden
blijvend recht op bescherming en goed bestuur (blz. 99). Een rechtvaardig
bestuur, wel te verstaan, een bestuur dat niet alleen de Spaanse schatkist
maar ook en vooral de indianen zelf ten goede zou komen. Nee dus, heel anders dan Las Casas even later bezwerend zou bepleiten, hoefde voor Vitoria
zo’n vijftig jaar na de ontdekking en eerste verovering van Amerika de klok
niet helemaal te worden teruggedraaid. – De klok werd helemaal niet teruggedraaid. De kolonisatie ging rustig door. Mét het oorlogsgeweld en de
massavernietiging die Las Casas fel maar tevergeefs aan de kaak had gesteld.

Dit is de ingekorte versie van een lezing gehouden op de studiedag ‘Oorlogsmisdaden’ in
het verleden: daders en slachtoffers, door het Centrum Nascholing Onderwijs van de
Universiteit Antwerpen georganiseerd in Kazerne Dossin, Mechelen, 24 februari 2018.
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Pinxten en Koen De Munter, De culturele eeuw. Basisboek culturele antropologie,
Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam, 2006, blz. 120–129.
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R. Brunstetter in Daniel R. Brunstetter en Cian O’Driscoll (red.), Just War Thinkers.
From Cicero to the 21st Century, Routledge, Abingdon – New York, 2018, hoofdstukken 6 en 7. Onbetrouwbaar want al te ‘actualiserend’ is Walter Ceuppens, Frans de
Vitoria. Argumenten voor een humane omgang met vreemde volken, Dabar-Luyten,
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4		 De tekst werd voor het eerst gepubliceerd in 1552. Ik maakte gebruik van de uitstekende Nederlandse vertaling van Michel J. van Nieuwstadt, SUN, Nijmegen, 1992.
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reiziger en de inheemse volkeren’, in Eugenio Garin (red.), De wereld van de
Renaissance, Agon, Amsterdam, 1991, blz. 317–318.
6		 Zie Charles C. Mann, 1491. De ontdekking van precolumbiaans Amerika, vertaald
door Rob de Ridder, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2016, vooral
blz. 138–187.
7		 Abram De Swaan, Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en
hun daders, vertaald door Gertjan Wallinga en Abram De Swaan, Prometheus –
Bert Bakker, Amsterdam, 2015, blz. 19–20: ‘De razernij van de overwinnaar (wordt)
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onder een vreemde bevolking, uitsluitend door militairen, en grotendeels buiten
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8		 Voor de morele verantwoordelijkheid van de Spanjaarden, zie de genuanceerde
uiteenzetting van Mann, a.w., blz. 175–185. Intussen werd de term ‘indigenocide’
gemunt om de vele vormen van koloniale massavernietiging te vatten die zich maar
moeilijk onder de strikte juridische definitie van genocide laten rubriceren. Zie
Raymond Evans, ‘Crime Without a Name. Colonialism and the Case for
“Indigenocide”’, in A. Dirk Moses (red.), Empire, Colony, Genocide. Conquest,
Occupation, and Subaltern Resistance in World History, Berghahn Books,
New York/Oxford, 2008, blz. 133–147.
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10		 Ik ontleen de term aan de Belgische Nobelprijswinnaar Jean Bricmont, Humanitarian Imperialism. Using Human Rights to Sell War, Monthly Review Press, New
York, 2006.
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Colombia:
duurzame vrede of
tikkende tijdbom?

In Colombia leidde de tweestrijd tussen de liberalen en de conservatieven in
het verleden herhaaldelijk tot ernstige botsingen. Voordat de huidige burgeroorlog in alle hevigheid losbarstte, waren de liberalen en de conservatieven overeengekomen dat zij het land beurtelings vier jaar zouden regeren.
Er ontstonden evenwel zoveel tegenstellingen dat de politieke problemen
aanhielden en verschillende groeperingen, zoals de linkse guerrillabewegingen (Farc, ELN, EPL, MAQL) zich radicaal tegen de overheid keerden.
Grootgrondbezitters, gelieerd aan de politieke rechterzijde, richtten van
hun kant eigen legers op om hun immense landbezit te beschermen. Het
geweld vond zijn oorsprong evenwel niet in het terrorisme, maar in de sociale ongelijkheid en de daaraan gekoppelde grondproblematiek. Ongeveer
een kwart van de bevolking leeft op het platteland, de helft ervan in grote
armoede. De rijke stedelijke upper class leeft in een cocon en weet weinig af
van de realiteit in hun land. In maart 2017 verleende de Universiteit van Los
Andes in Bogotá een eredoctoraat aan de Brit James Robinson, een eminent
Colombia-kenner. In zijn laudatio zei hij onder meer: ‘De Colombiaanse
staat en samenleving staan op instorten. De oorzaak daarvan is niet op de
allereerste plaats het gewapend conflict, maar de grote socio-economische
ongelijkheid’. Uit onvrede over het grote sociale klassenverschil en de economische ongelijkheid zijn midden jaren 1960 diverse verzetsbewegingen
en rebellengroepen ontstaan. Aanvankelijk verdedigden deze vrijheidsstrijders – in de stijl van Che Guevara en geïnspireerd door het marxisme, het
maoïsme en in één enkel geval het christendom (de bevrijdingstheologie)
– een rechtvaardige zaak. Ze streefden naar agrarische hervormingen door
een drastische herverdeling van de grond en politieke participatie te ei-
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sen. Volgens een rapport van de Verenigde Naties bezit ongeveer 1% van de
landeigenaars iets meer dan de helft van de landbouwgrond. In de volgende
decennia verwaterden de idealen van de verzetsstrijders. Na 1990 werd hun
strijd bloediger en raakten de guerrilleros actief betrokken bij de drugsproductie en -handel. Grootgrondbezitters en politieke en socio-economische
elites stelden hun hoop niet langer alleen op het leger en de politie om hun
bezittingen en belangen te verdedigen, maar schakelden para-militairen in
om zowel de rebellen als de burgerlijke oppositie de kop in te drukken en
de eigen macht uit te breiden.
BELANGRIJKSTE PROTAGONISTEN: GUERRILLABEWEGINGEN,
PARA-MILITAIREN EN POLITICI

De Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) werd opgericht
in 1964 door Manuel Marulanda. In oorsprong richtte zij zich tegen de extreme sociale ongelijkheid, en opereerde als een opstandige linkse boerenbeweging tegen de grootgrondbezitters. Vrij snel groeide zij uit tot een communistische militaire organisatie. Zij pleegde aanslagen, vaak op militairen
en politieagenten. Tevens evolueerde zij tot een criminele bende, gespecialiseerd in ontvoeringen en drugs. Met de verkoop van cocaïne en, in mindere
mate, het innen van losgeld na kidnappings, financierde de Farc haar strijd.
De Farc werd één van de belangrijkste spelers in de wereldhandel van de
drugs. De schattingen over haar jaarlijkse inkomsten liepen op tot 3,5 miljard dollar. Op het hoogtepunt van de strijd controleerden ongeveer 20.000
gewapende Farc-strijders een gebied zo groot als Zwitserland. De zuidelijke
provincie Caquetá, één van de grootste van het land, was een belangrijk bolwerk van de Farc. Hier werd in 2002 de Frans-Colombiaanse politica Ingrid
Betancourt ontvoerd en zes jaar gevangen gehouden. Caquetá maakt deel
uit van de bijna 20% van Colombia in handen van de Farc. Met 40% maken
vrouwen een belangrijk deel uit van de rebellenbeweging. Veel minderjarige meisjes sloten zich om uiteenlopende redenen vrijwillig aan bij de linkse
beweging. Wie toetrad tot de Farc mocht geen kinderen krijgen, want die
waren een obstakel voor de strijd. Zwangere vrouwen werden gedwongen
een abortus te ondergaan. Mogelijk werden 100 tot 150 jonge vrouwen verplicht zich te laten aborteren.2 De Farc-vrouwen die geen abortus pleegden,
moesten hun kind afstaan.3 De dood van alle historische leiders heeft de
Farc danig verzwakt. In 2008 stierf haar leider, Manuel Marulanda, aan een
hartaanval. Hetzelfde jaar nog kwam de nummer twee, Raul Reyes, om bij
een regeringsbombardement bij de grens met Ecuador. Ook Juan Rios, een
ander lid van het Secretariaat (de Opperste Raad)4, viel in de strijd. In 2010
was het de beurt aan de toenmalige militaire leider, Jorge Briceno Jojoy. Hij
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viel onder een regen van kogels. De Farc had zo meerdere leiders verloren,
en het werd moeilijk een figuur te vinden die de verschillende fracties kon
verenigen. De twee kandidaten uit het Secretariaat die het meest werden
genoemd waren Ivan Marquez en Rodrigo Londoño Echeverri. In november 2011 nam laatstgenoemde het commando over. Hij had de reputatie een
uitmuntend militair leider te zijn.
Het ELN (Ejército de Liberación Nacional) is de tweede grootste guerrillabeweging van het land, met aan het hoofd Pablo Bertrán. Opgericht in
1964, vond het zijn oorsprong in de marxistische ideologie en de christelijke
bevrijdingstheologie, en zijn inspiratie in de Cubaanse revolutie. Er zijn
heel wat hoogopgeleiden bij betrokken, zelfs met christelijke achtergrond.
Het ELN richt zijn aanslagen op de olie-industrie en de infrastructuur voor
energievoorziening. Het financiert zichzelf door cocaïnehandel, afpersing
en het eisen van losgeld na ontvoeringen. De voorbije decennia heeft de
regering minstens twaalf keer een staakt-het-vuren voorgesteld. Steevast
weigerde het ELN hierop in te gaan.
Het EPL (Ejército Popular de Liberación), met marxistisch-leninististisch-maoïstische wortels werd gesticht in 1967 als de gewapende tak van
de Colombiaanse communistische partij. Het merendeel van zijn leden demobiliseerde in 1991 door op te gaan in de politieke partij Esperanza, Paz
y Libertad. Een dissidente groep bleef actief, voornamelijk in het noordoosten van het land, bij de Venezolaanse grens. Om te overleven specialiseerde het EPL zich net zoals de Farc en het ELN in de cocaïnehandel. Zijn
leider, Victor Ramon Navarro Cerveno – Megateo is zijn bijnaam – vond de
dood bij een militaire operatie in oktober 2015 in het departement Norte de
Santander. Het Libardo Mora Tora-front blijft als laatste actief militair front
van het EPL verder strijden. Megateo werd opgevolgd door ‘Pacora’, zijn
rechterhand. Hij staat aan het hoofd van slechts een 200-tal soldaten. Hij
poogt de Farc-leden, die in 2016 weigerden zich over te geven, te integreren
in zijn beweging.
Het Movimiento 19 de Abril (M-19) of MAQL (Movimiento Armado
Quintin Lama)5 werd opgericht in 1974, eveneens als een marxistisch-leninistische boerenbeweging. In 1984 vervelde het tot een guerrillabeweging,
vooral opererend in de provincie Cauca. In 1991 gaven de circa 130 guerrilleros zich over in ruil voor één kamerzetel en een maandelijkse vergoeding
van 128 dollar gedurende een halfjaar. Twintig jaar later verwordt het tot de
politieke partij Movimiento Progressivo.
De paramilitairen (AUC of Autodefensas Unidas de Colombia) zijn fors
bewapende privégroepen, die, vaak gelieerd aan drugbendes, de overheid
bijstaan in de strijd tegen de guerrilleros. Zij hebben tijdens de ongeveer
vijftigjarige burgeroorlog de meeste slachtoffers gemaakt, meer dan de Farc,
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het reguliere leger of het ELN. De paramilitairen spelen geregeld onder één
hoedje met het Colombiaanse leger en de grootgrondbezitters. De paramilitaire milities verjagen geregeld boeren met geweld van hun grond om deze
vervolgens ofwel te gebruiken voor de cocaïneteelt ofwel in handen te geven
van grootgrondbezitters. Leven met de voortdurende dreiging verdreven
te worden is het droevige lot van duizenden boeren wier grond hun leven,
cultuur en identiteit is.
Het (centrum)rechtse6 Centro Democrático, de partij met extreem
christelijke en dikwijls onverdraagzame standpunten, verzet zich al tientallen jaren tegen elke vorm van politieke participatie van de linkse guerrilleros. De partijleiding verkondigt openlijk dat ze het land wil redden van het
communisme. Als partij van de bedrijfsleiders en grootgrondbezitters zet
zij in de eerste plaats in op de bestrijding van de criminaliteit. Alvaro Uribe
heeft tijdens zijn presidentschap (2002–2010) de misdaad drastisch weten
terug te dringen. Zijn harde optreden kon op heel wat goedkeuring rekenen,
maar wekte ook weerstand op. De situatie is hachelijk omdat de partij de
grootste moeite heeft om een akkoord te sluiten met zijn linkse opponent,
het centrumlinkse Movimiento Progresivo. Het was in haar belang dat elk
overleg werd gerekt tot aan de nieuwe presidentsverkiezingen van 2018.
COLOMBIA ONDER HET BEWIND VAN URIBE (2002–2010)

In de jaren negentig van de vorige eeuw telde de Farc 20.000 leden, meest
boeren, waardoor ze een acute bedreiging vormde voor de regering. Een
zwaar militair offensief van de overheid, met behulp van de VS, drong de
groepering na 2000 terug. In 8 jaar tijd halveerde het aantal linkse guerrilleros: van circa 17.000 (2002) tot 7.500 à 10.000 (2010). Om dit te bereiken had
president Alvaro Uribe in 2005 extra verlofdagen, buitenlandse opleidingen
en/of bevorderingen in het vooruitzicht gesteld voor de militairen die terroristen wisten uit te schakelen. De harde aanpak van president Alvaro Uribe,
die op veel steun kon rekenen, werkte.7 Honderdduizenden boerengezinnen werden gedwongen het strijdtoneel te ontvluchten, als ze al niet werden
uitgemoord. Zij die toch bleven, werden verplicht tot het verbouwen van
coca. Colombiaanse vluchtelingenorganisaties schatten het aantal vluchtelingen begin eenentwintigste eeuw op 6 miljoen. Steeds waren het de arme
kleine boeren, de indianen of Afro-Colombiaanse gemeenschappen die in
het spervuur van guerrillastrijders en soldaten kwamen te liggen.
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COLOMBIA ONDER DE EERSTE AMBTSTERMIJN
VAN JUAN MANUEL SANTOS (2010–2018)

Juan Manuel Santos, Uribe’s minister van Defensie, werd in 2010 met een
grote meerderheid verkozen tot nieuwe president. Na zijn aantreden voer
hij, in tegenstelling tot zijn voorganger Alvaro Uribe, een gematigder koers.
Hij zocht onder meer de dialoog op met Hugo Chavez van Venezuela. Santos wilde absoluut vrede brengen in zijn land. Zijn regering keurde in 2011
een wet goed waardoor oorlogsslachtoffers, die van hun land waren verdreven, werden gecompenseerd. De realisatie ervan bleek evenwel een te grote
opgave. Het jaar nadien beleefde Colombia historische tijden. In november
2012 startten, na ongeveer vijftig jaar van bloedige conflicten, in Havana
(Cuba) onderhandelingen tussen de overheid en de Farc. Maanden voordien, in januari 2012, waren vier Farc-leiders, onder wie Timochenko, nog
bij verstek veroordeeld tot 25 jaar celstraf wegens de moord op Isaïas Duarte
Concino, de toenmalige aartsbisschop van Cali. Eind mei 2013 kondigden
beiden partijen een overeenkomst aan. Het betrof enkel een landhervorming, die de landloze boeren moest vergoeden: een eerste, voorzichtige stap
in een moeizaam vredesproces na maanden van trage en stroeve onderhandelingen. Over het echte vredesproces bleven de experts uiterst voorzichtig.
Over deze moeilijke onderwerpen moesten de gesprekken nog beginnen:
de strijd tegen de drugs, de politieke participatie van de Farc en het slotakkoord van het vredesverdrag. President Santos had de deadline voor de
onderhandelingen gelegd op 1 oktober 2013. Mochten beide partijen tegen
die datum een vergelijk hebben gevonden, dan betekende dit nog geenszins
dat de vrede definitief was weergekeerd in het land. Een deel van de guerrilleros kon zich nog bedenken, en zich verzetten tegen het verdrag. Maar de
Farc stond met de rug tegen de muur: haar militaire topmannen waren in de
voorgaande jaren om het leven gekomen en daarnaast had ze bij de inlandse
boerenbevolking heel wat steun verloren. Van hun kant hadden de regeringstroepen dan weer grote successen geboekt. President Santos kwam de
boeren tegemoet door te erkennen dat zij in de steek waren gelaten. De
boerenorganisaties hechtten evenwel weinig geloof aan zijn woorden. In
2014 waren er immers nieuwe presidentsverkiezingen.
ONDERTEKENING VAN HET VREDESAKKOORD
TIJDENS SANTOS’ TWEEDE AMBTSTERMIJN (2014–2018)

Santos werd in 2014 herkozen op basis van zijn vredesbelofte. Een aanzienlijk deel van de Colombianen bleef ervan overtuigd dat de president de vrede had afgekocht. In maart 2015 werd een nieuw deelakkoord goedgekeurd,
ditmaal over een grote ontmoetingsoperatie. De rebellen zouden aangeven
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waar er mijnen lagen, waarop specialisten van het leger deze onschadelijk
zouden maken. Duizenden burgers, maar ook militairen waren er in de
afgelopen 25 jaar (1990–2015) slachtoffer van geworden. Acht maanden later werden de vredesgesprekken door president Santos afgelast vanwege de
ontvoering, wellicht door de Farc, van een hoge legerofficier. Al twee jaar
probeerden de beide partijen tevergeefs tot een algemeen vredesakkoord
te komen. Mocht alles volgens plan zijn verlopen, dan zou het vredesakkoord zijn ondertekend in aanwezigheid van onder meer een Vaticaanse
topdiplomaat, wat wijst op de bemiddelende rol die de Kerk speelde in de
onderhandelingen.
Op 24 augustus 2016 sloten de Colombiaanse regering en de linkse
Farc-beweging het historisch vredesakkoord. Was de weg naar de ware vrede daarmee definitief geplaveid? In het kader van het akkoord zouden de
Farc-rebellen al hun wapens inleveren bij de Verenigde Naties. In het land
zouden er 22 zogenaamde ‘overgangsgebieden’ en acht kampen komen voor
de rebellen. Met het oog op hun veiligheid zouden die kampen niet toegankelijk zijn voor gewone burgers. Zou de Colombiaanse bevolking het uiteindelijke vredesakkoord accepteren, dan zou er een einde komen aan het
langstlopende politieke en militaire conflict in Zuid-Amerika. Toch bleek
dat vele Colombianen niet echt wakker lagen van het vredesproces. Onderzoek wees uit dat in het rechtse kamp een meerderheid afkerig, wantrouwig
of onverschillig stond tegenover de vredesonderhandelingen. Zij vreesde
dat de linksen de overhand zouden krijgen en zich tegen haar zouden keren.
In het linkse kamp was een gelijkaardige weerstand voelbaar, maar dan vanuit het tegenovergestelde motief: angst dat het vredesproces in het voordeel
van de elite zou uitpakken. De verwachtingen lagen dus behoorlijk laag en
velen dachten dat hun leven er niet bijzonder beter zou door worden. De
voltooiing van het vredesproces was dit nog lang niet.
Om de definitieve vrede te bereiken moesten nog grote obstakels worden overwonnen. Er werd een vredescommissie in het leven geroepen. In
ruil voor een volledige bekentenis konden misdadigers – Farc-strijders
zowel als (para-)militairen – een maatschappelijke straf opgelegd krijgen,
bijvoorbeeld het bouwen van een school in een verafgelegen gebied of het
verrichten van welzijnswerk in een bejaardentehuis. Als ze actief meewerkten met justitie ontliepen vele soldaten en leden van de Farc zodoende hun
verdiende straf. Naargelang de zwaarte van het misdrijf – gijzelneming,
marteling, verdwijning, executie, seksueel geweld – had die straf kunnen
oplopen tot 8 jaar, zelfs tot 20 jaar als hij of zij had gelogen. Over dit systeem
van maatschappelijke straffen bestond grote scepsis.
Volgens Farc-leider Rodrigo Londoño – Timoleón Jiménez was zijn
oorlogsnaam, Timochenko zijn bijnaam – zou het vredesakkoord op 29
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september worden ondertekend in Cartagena de Judias (Colombia). Het
zou het eerste bilaterale en definitieve staakt-het-vuren tussen beide partijen betekenen. In oktober zou de bevolking zich dan in een referendum
moeten uitspreken over het akkoord. Mocht Colombia ‘ja’ stemmen dan
zou het conflict nog verre van opgelost zijn. Naast de Farc zijn immers nog
andere rebellengroepen en paramilitaire milities actief aanwezig op het
front, die zich geenszins gebonden voelen aan het vredesakkoord. De Farcguerrilleros vrezen daarom vergelding als ze hun wapens inleveren, zoals
voorheen geschiedde rond 1980.8 Zo leeft er binnen de Farc grote weerstand
tegen het akkoord. Het Armando Rios-front – bekend vanwege de ontvoering van Ingrid Betancourt – lijkt niet zomaar bereid te zijn de wapens in te
leveren. Ondertussen bleef het ELN buiten schot. Zou het hele vredesproces
moeten worden hernomen met de tweede grootste rebellenbeweging? En
met de overige kleinere guerrillagroepen was de Colombiaanse overheid
zelfs nog geen gesprekken begonnen. Het gevaar dreigde dat het ELN zijn
macht zou verstevigen en dat een aantal versplinterde criminele organisaties die zich bezighouden met de cocaïnehandel, zich sterker zouden gaan
manifesteren.
HET REFERENDUM WORDT VERWORPEN

President Santos leek zeker van zijn zaak. Toch werd het historisch vredesakkoord op 2 oktober 2016 door de kiezers met een uiterst krappe meerderheid van 50,2% tegen 49,8% verworpen. De uitslag betekende na vier jaar
van intense onderhandelingen in het Cubaanse Havana een zware nederlaag voor Santos en een harde klap in het gezicht van de Farc-leiders. Toch
ontving Santos voor zijn niet aflatende inspanningen de Nobelprijs voor de
Vrede. Het resultaat sloeg in als een bom. Verbijsterd daverde het land op
zijn grondvesten. Zou dit tot een nieuwe politieke crisis leiden? Joeg dit de
Farc-strijders opnieuw de jungle in? Iedereen was verrast, in de eerste plaats
de nee-stemmers zelf, want die hadden bij hoog en bij laag verkondigd dat
het referendum werd gemanipuleerd. De ultrarechtse tegenstanders hadden onder aanvoering van Uribe een felle campagne gevoerd met kritiek op
de straffeloosheid: de Farc-strijders zouden immers geen gevangenisstraf
maar alternatieve straffen opgelegd krijgen voor hun misdaden. Santos, die
al leed onder een dalende populariteit vanwege een verslechterde economie, was zwaar aangeslagen. Ook Farc-leider Rodrigo Londoño was zwaar
teleurgesteld, maar verklaarde niet meer met wapens, maar enkel nog met
woorden te willen vechten. Maar was die wens wel realiseerbaar? President
Manuel Santos deed er alles aan om na de afwijzing van het referendum het
staakt-het-vuren in stand te houden; hij verlengde het onder zware druk
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alvast tot 31 december 2016. Politiek startte nu een spel tussen Santos en
zijn voorganger Uribe. Vooralsnog overheerste onzekerheid. Waarnemers
vreesden voor de desertie van Farc-groeperingen die voorheen al kritisch
waren. Het kamp van Uribe kreeg er daarentegen juist vleugels door. In samenspraak met de Farc nodigde president Santos de ultrarechtsen uit hun
bezwaren te uiten en de motieven voor hun afwijzing kenbaar te maken.
Of Uribe bereid was om Farc-leider Timochenko opnieuw te ontmoeten in
Havana bleek onduidelijk. Wel was het neen-kamp duidelijk in de aanpassingen in het akkoord die het eiste, en die het als absolute voorwaarden zag
voor instemming met vrede. De belangrijkste eisen waren dat Farc-leiders
geen politieke functies mochten opnemen en dat guerrilleros, die misdaden
hadden gepleegd, streng moesten worden gestraft. De Farc leek niet snel te
willen toegeven op deze punten.
Veel Colombianen, in het bijzonder de nabestaanden van de 220 000
slachtoffers, voelden zich niet gehoord. Zij vonden het akkoord te mild voor
de Farc-strijders die misdaden hadden begaan. In het akkoord staat dat
geen van de circa 7 000 Farc-strijders naar de gevangenis moet. Dit is voor
veel slachtoffers moeilijk te slikken. Vooral in de grote steden heerste een
diepgeworteld wantrouwen tegen de Farc-leden, die voornamelijk als terroristen werden gezien, als niet meer dan moordenaars en ontvoerders. Ook
de boeren zijn niet tevreden. Miljoenen boeren zijn op de dool in eigen land.
Tijdens de burgeroorlog was de Farc, die zich ooit bekommerde om het
lot van de arme boeren, verveld tot een belangrijke drugshandelaar. Onder
druk van de Farc teelden de boeren op hun lapje grond coca en verkochten
die aan de rebellen. Velen hebben extra veel coca aangepland tijdens de
vredesonderhandelingen, omdat ze erop rekenden dat ze later een mooie
vergoeding zouden krijgen als ze de coca zouden afbouwen en een ander
gewas aanplantten. In het deelakkoord over de landhervorming stond dat
een eerlijke verdeling van land zou plaatsvinden. Maar de beloofde landhervormingen zijn tot nu toe in hoge mate uitgebleven.
GOEDKEURING VAN HET VERNIEUWD AKKOORD

De licht aangepaste versie van het akkoord werd op 2 december 2016 goedgekeurd met 130 stemmen pro en geen enkele contra. Opmerkelijk genoeg
werd dit akkoord niet meer in een referendum voorgelegd aan het Colombiaanse volk maar rechtstreeks in stemming gebracht in de Kamer. Omdat de
partij van president Santos hier een meerderheid had was de kans reëel dat
het nu wel werd goedgekeurd. De oppositie was uitermate verbolgen over
deze manier van handelen. Zij nam bewust niet deel aan de stemming. De
Senaat had voordien reeds haar goedkeuring gegeven. Oppositieleider Al-
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varo Uribe noemde de aangebrachte aanpassingen ‘cosmetisch’. De nieuwe
tekst week slechts op enkele punten van de oorspronkelijke af. Zo moesten
de straffen van de guerrillastrijders strenger uitvallen dan voordien. Voorts
moest de (oorlogs)kas van de Farc aangesproken worden voor de schadeloosstelling van de vele oorlogsslachtoffers. Tevens gaf zij een duidelijker
aanwijzing waar de Farc-leden in de eerste maanden zouden worden ondergebracht. Uribe verspreidde na de goedkeuring veel onwaarheden over het
akkoord. Hij hield vol dat het akkoord Colombia zou maken tot een nieuw
Venezuela. Hij voerde een angstcampagne, met de honger en ellende in het
socialistische buurland Venezuela als gevreesd toekomstbeeld. Dat beeld
sloeg aan bij veel Colombianen. Buurland Venezuela is een economische
puinhoop en tienduizenden Venezolanen stromen Colombia binnen. Alle
rebellen zouden hun straf ontlopen, erger nog, de Farc zou de politieke
macht overnemen. Liever had hij alle Farc-leden linea recta naar de gevangenis gestuurd. Alle privé-eigendom zou worden afgeschaft en de traditionele religieuze familiewaarden zouden worden ondermijnd. Zo kreeg
hij de protestanten en de evangelicals, die tegenwoordig sterk in opkomst
zijn, mee om tegen het akkoord te zijn. Eén van Uribe’s machtigste bondgenoten, de uiterst rechtse procureur-generaal Alejandro Ordoñez, wilde het
volk doen geloven dat de vredesonderhandelingen een geheime strategie
inhielden om het katholieke gezinsmodel af te schaffen. Hij verwoordde
gevoeligheden die breed gedragen werden in de bevolking. Hij had daartoe
homo’s vervolgd en getracht de legalisering van abortus te verbieden.
Met de ratificatie van het akkoord, die de bekroning vormde van de
politieke carrière van president Santos, ging vanaf begin maart 2017 de periode van start waarin de ca 7.000 overblijvende Farc-rebellen zich naar de
26 ‘demobilisatiezones’ moesten verplaatsen. In vier à zes maanden zouden
zij er onder controle van de Verenigde Naties worden ontwapend. Daarop
zou hun reïntegratieproces in de maatschappij, veruit het gevoeligste punt
van het akkoord, starten. Hoe zal dit proces verlopen? Zullen zij worden geaccepteerd door de gemeenschap? Guerrilleros zijn immers geen normaal
leven gewend: als ze geen ondersteuning op maat krijgen kan hun integratie
wel eens tot mislukken zijn gedoemd. Het grootste gevaar bestaat erin dat
zij ongeduldig worden en op eigen houtje in de samenleving proberen te
integreren. Daarnaast blijft de vrees bestaan dat niet alle Farc-leden hun lucratieve drugshandel zomaar zullen opgeven. Het machtsvacuüm, ontstaan
door de ontwapening van de Farc, zou kunnen worden ingevuld door andere guerrillagroepen, criminele bendes en para-militairen. Onder meer het
ELN zou de leemte kunnen invullen, alhoewel sinds 7 februari 2017 ook met
deze rebellenbeweging vredesgesprekken zijn gestart. Een akkoord met het
ELN werd als onontbeerlijk beschouwd om te voorkomen dat de groep de
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gebieden zou veroveren, die voorheen werden gecontroleerd door de Farc.
Ook wilde de regering vermijden dat ontevreden Farc-leden zich zouden
aansluiten bij het ELN. Vrij snel werden de onderhandelingen met het ELN
opgeschort. Voormalig parlementslid Odin Sánchez had zichzelf in maart
bij het ELN aangeboden in ruil voor de vrijlating van zijn zieke broer Patrocinio. Als gouverneur van de staat Choco was hij in augustus 2013 ontvoerd.
Enige weken later werd Odin Sánchez vrijgelaten. Het ELN drong er sterk
op aan dat als het tot vrede zou komen de para-militairen gelijktijdig werden ontbonden. Het is een hoopvol signaal na jaren vol oorlogsmisdaden
en terreuraanslagen, maar betekent zeker niet dat de zoektocht naar vrede
en verzoening voorbij is. De belangrijkste fase, de uitvoering, moet immers
nog starten. Maar het is alvast een hoopgevend lichtpunt aan het einde van
een langdurig donkere periode.
MEI 2018: EERSTE RONDE VAN DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN

2018 luidde een cruciale periode in voor de sterk gepolariseerde Colombiaanse bevolking. Het Centro Democrático van Alvaro Uribe wilde het
vredesakkoord geheel herzien. Uribe’s partij haalde alles uit de kast om de
polarisatie in het land te versterken en zodoende de cruciale presidentsverkiezingen te winnen. Santos en Uribe konden geen kandidaat meer zijn:
de Colombiaanse grondwet verbood beide politici te gaan voor een derde
presidentstermijn. Zij schoven elk een stroman naar voren. Bij de vorige
verkiezingen in 2014 had Uribe de agressieve Oscar Zuluaga naar voren
geschoven als kandidaat voor zijn partij. Dat bleek geen succes, dus dit keer
probeerde hij het met Iván Duque.
Op zondag 27 mei 2018 was de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Eigenlijk betrof het een tweestrijd tussen de 41-jarige Iván Duque,
kandidaat voor de rechtse Centro Democrático, en de 58-jarige econoom
Gustavo Petro9 van het linkse Movimiento Progresivo. Beiden zijn naar
Colombiaanse normen radicaal in hun opvattingen. Duque kwam uit een
neoliberaal politiek nest en studeerde onder meer in de Verenigde Staten.
Het grootste deel van zijn carrière werkte hij voor de Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank. In 2014 werd hij senator. Hij kon voor zijn campagne
rekenen op de financiële steun van de bedrijfswereld die het neoliberale
economisch model hanteerde. Hij wilde de economie een impuls geven
door de belastingen te verlagen, ruim baan te geven aan buitenlandse investeerders en de overheidsuitgaven terug te dringen. Duque, poulain van
de waanzinnig populaire oud-president Alvaro Uribe, stond zeer kritisch
tegenover het vredesverdrag: met name de brede amnestie voor rebellen
en para-militairen stuitte hem tegen de borst. Hij wilde dat de voormalige
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Farc-kopstukken voor hun oorlogsmisdaden zouden worden berecht. Hij
wilde gerechtigheid voor de miljoenen slachtoffers. De rebellen horen in
de gevangenis. Duque was tegen abortus en het homohuwelijk en gruwde
van de plannen om cannabis te legaliseren. Hij pleitte voor een keihard
drugsbeleid. De bevolking wilde een president die een kordaat antwoord
bood op de Farc-terreur en de drugsmaffia. In de ogen van zijn tegenstanders was Gustavo Petro een gevaarlijke ‘castro-chavista’. Petro groeide op in
een leraarsgezin en sloot zich op 17-jarige leeftijd aan bij de linkse guerrillabeweging M-19. Hij belandde in de gevangenis vanwege zijn subversieve
activiteiten en werd er gemarteld. Na het vredesakkoord tussen de regering
en de M-19 schreef hij mee aan een nieuwe grondwet, en veroverde in 1991
een zetel in het parlement. Daar maakte hij van het bestrijden van de corruptie zijn stokpaardje. Hij maakte machtige vijanden en werd geregeld met
de dood bedreigd. In 2011 werd hij burgemeester van de hoofdstad Bogotá.
Hij streefde ernaar het vredesakkoord te behouden. Petro nam afstand van
het neoliberale stelsel dat gepaard ging met ongelijkheid en corruptie. De
Katholieke kerk zat, niet de bisschoppelijke overheid, op één lijn met president Santos. Maar Santos was niet zo populair. Vele Colombianen hebben
het gevoel dat hij hun het akkoord door de strot poogde te drukken. De
boeren op het platteland merkten ook weinig van de beloftes (ombouw van
de cocaplantages) die de regering deed. Toch wil de linkse coalitie het vredesakkoord verder uitwerken en economische hervormingen doorvoeren,
vooral op het platteland. Petro wil de afhankelijkheid van grondstoffen zoals olie en steenkool afbouwen en de boerencoöperaties verstevigen.
Met bijna 40% van de stemmen was Manuel Duque de grote overwinnaar van de eerste ronde en uitgesproken favoriet om in de tweede ronde
verkozen te worden tot president. Gustavo Petro haalde slechts 25%. De
Farc, die ontwapende en vervelde tot een politieke beweging onder de
naam Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), behaalde slechts
0,34%. Het volk was haar moordzuchtige en op drugscriminaliteit gebaseerde strijd niet vergeten. Het vredesakkoord garandeerde de extreemlinkse
partij desondanks tien zetels in het parlement.
IVÁN DUQUE WINT DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN

Duque won de tweede ronde van de verkiezingen. Hij kreeg 53,97% van
de stemmen terwijl Petro strandde op 42,81%. Duque pleitte terstond voor
een harde aanpak. Hij wilde dat de misdadigers die zich schuldig hadden
gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid achter de tralies zouden belanden en stelde voor dat de drugshandelaars niet door een speciaal tribunaal zouden worden berecht maar door gewone rechters, waardoor ze geen
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amnestie konden krijgen. Zijn partij vond dat de rebellen te mild werden
gestraft en wilde daarom de voorwaarden van het vredespact herzien. Het
vredesakkoord was verre van perfect. Duque wilde de boeren verplichten
hun cocaplantages te vernietigen. Gevreesd wordt dat de nieuwe president
zich specifiek zal richten op de misdaden van de Farc en minder aandacht
zal besteden aan de rol van de para-militairen. Dat veel rebellenleiders ongestraft rondlopen en dat de processen tegen de zwaarste criminelen op
zich laten wachten, maakt veel mensen boos. Oud-strijders die hun wapens
inleveren kregen éénmalig een som geld om te integreren en daarna een
maandelijkse toelage van 90% van het minimumloon (250 dollar). Maar zij
die voltijds werken krijgen nog steeds geen loon.
Duque’s overwinnning betekent niet dat de vrede in gevaar komt. De
nieuwe president zegt dat hij verzoening en eenheid wil brengen. Kan de
vrede nog sneuvelen? Farc-kopstuk Sandino denkt van niet. Sandino bracht
vier jaar door op Cuba om te onderhandelen. Het vredesakkoord garandeert vijf zetels in de senaat voor de Farc, waarvan zij er één krijgt. De
akkoorden zijn in wetten gegoten en internationaal vastgelegd. Dat draai je
niet zomaar terug. Daarvoor moet men de grondwet wijzigen, en daar heeft
de president niet de nodige meerderheid voor. Duque zal dat niet overboord gooien, maar hij kan het vredesproces wel sterk vertragen. Veel oudstrijders maken zich zorgen over de toekomst onder een rechtse president.
Het geweld in het land neemt ondertussen weer toe, omdat para-militairen
en dissidente leden van de Farc hevige strijd leveren om een plek op de
lucratieve drugsmarkt. De beloofde hervormingen van het historisch uitgesloten platteland en de bestrijding van de enorme ongelijkheid in grondbezit laten op zich wachten. De vrees leeft dat onder Duque het geweld verder
zal oplaaien bij de wantrouwige voormalige Farc-aanhangers. Als er geen
maatschappelijke hervormingen komen en het huidige economisch model
de lagere klassen blijft verdrukken, dreigt er een nog groter conflict.

1		 De basis van het enorm ongelijke grondbezit werd tijdens de Spaanse Conquista
van de zestiende eeuw gelegd. Tot nu toe brachten diverse agrarische hervormingen daar weinig verandering in.
2		 In Colombia is het verboden abortus te plegen tenzij de moeder verkracht wordt,
haar leven in gevaar is of de foetus misvormd.
3		 Heden zijn enkele vrouwen, die de guerrillabeweging verlaten hebben, wanhopig
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op zoek naar hun kind.
4		 De Opperste Raad of het Secretariaat telt 7 leden.
5		 Genoemd naar de inlandse rebellenleider Manuel Quintin Lama (1880–1967).
6		 Centrumrechts en -links in Latijns-Amerika zijn geenszins vergelijkbaar met
centrumpartijen in Europa. Wat zijn ze dan wel?
7		 Voor de harde aanpak van president Uribe verwijs ik naar mijn artikel ‘Politieke
verschuivingen in Latijns-Amerika (deel 2)’, in Streven, jrg. 75, september 2008,
blz. 728–731.
8		 Na een eerste poging tot vrede in de jaren tachtig van vorige eeuw werden de
guerrillastrijders, die zichzelf ontwapenden en vredelievend opgingen in de
Patriottische Unie, op grote schaal vermoord.
9		 Petro werkte zijn universitaire studies economie af aan in Colombia. Nadien
behaalde hij een graduate degree aan de Université Catholique de Louvain en een
doctoral degree in public administration aan de Pontificale Universiteit van
Salamanca.
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luc rasson

Het clandestiene
geheugen
De herinnering aan maarschalk Pétain

Het historisch geheugen is een strijdperk waar verschillende duidingen van
het verleden elkaar bevechten. Tot echte vrede komt het zelden maar vaak
slaagt één verhaal erin het overwicht te krijgen en andere duidingen in de
marge weg te duwen. Die komen dan in een soort vagevuur terecht, ze leiden een quasi clandestien bestaan. Wie geboeid is door het verleden en hoe
het verder leeft in het heden moet moeite doen om de sporen ervan terug
te vinden. De overwinnaars schrijven de geschiedenis en bepalen het historisch geheugen. Een mooi voorbeeld hiervan is de herinnering aan bezetting en collaboratie in Frankrijk. De officiële versie is genoegzaam bekend.
Het volstaat de straatnamen in dorpjes en steden te zien om de impact te
meten van het gaullistische verhaal: overal vind je een place du Général de
Gaulle, een boulevard Maréchal Leclerc, een rue Maréchal Juin, een avenue
de Lattre de Tassigny, enzovoort. Na de Bevrijding gaf de heldhaftige gaullistische duiding een nieuw zelfvertrouwen aan de natie die in juni 1940
werd vernederd door de Duitse legers. Die mythe heeft lang standgehouden
en is pas in 1971 ter discussie gesteld in de documentaire film van Marcel
Ophüls – Le chagrin et la pitié – die de aandacht durfde vestigen op het
feit dat niet alle Fransen eensgezind achter de Gaulle of het verzet hadden
gestaan. Veel mensen waren afwachtend en een niet onaanzienlijk deel had
zijn vertrouwen gesteld in het zogenoemde Vichyregime van maarschalk
Pétain, zeker in de eerste maanden na de nederlaag. Het is geen toeval dat
historicus Henri Amouroux in 1977 de titel Quarante millions de pétainistes
gaf aan zijn geschiedenis van het Vichyregime.
Maar wie vandaag Frankrijk doorkruist zou eraan kunnen twijfelen of
maarschalk Pétain wel heeft bestaan. Nergens vind je enige verwijzing naar
deze historische figuur. Nergens een place du Maréchal Pétain, nergens een
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museum of een monument. Toch bestond er in het Interbellum een mythe Philippe Pétain, net zoals er na de Tweede Wereldoorlog een mythe de
Gaulle zou ontstaan. Want Pétain was de held van Verdun, de man die tijdens de langste slag van de Grote Oorlog, van februari tot oktober 1916, had
standgehouden tegen een Duitse overmacht en zo had belet dat de vijand
doorstootte naar Parijs. In 1925 onderdrukte hij samen met de Spanjaarden
de opstand van Abd-El-Krim in Marokko, toen een Franse kolonie. In de
jaren 30 speelde hij een belangrijke rol in de Franse defensiepolitiek – onder meer in de uitbouw van de Maginot-linie in het oosten die een nieuwe
Duitse inval moest tegenhouden. En in juni 1940, toen de Franse regering in
Bordeaux, op de hielen gezeten door de Duitsers, bekvechtte over de vraag
of de strijd al dan niet moest worden voortgezet, hakte Pétain de knoop
door: hij zou een wapenstilstand aanvragen in de hoop dat de Duitsers blijk
zouden geven van enige toegeeflijkheid. De meeste historici zijn het erover
eens dat de Fransen over het algemeen een zucht van opluchting slaakten,
hoewel sommigen onder hen naar Noord-Afrika trokken of de Gaulle
volgden naar Londen. Die had immers op 18 juni 1940 in zijn profetische
radioboodschap op de BBC verteld dat Frankrijk weliswaar een slag had
verloren maar niet de oorlog. Hij zag de gebeurtenissen in een mondiaal
kader, terwijl Pétain ze in een Frans perspectief zag – net zoals de meeste
van zijn landgenoten.
Op 10 juli 1940 wordt de republiek ontbonden en wordt de held van
Verdun het nieuwe staatshoofd. De oude militair – hij is in juni 1940 net 84
geworden – boezemt vertrouwen in. Hij heeft het land al één keer gered en
hij gaat ervan uit dat hij dat zal kunnen overdoen, in omstandigheden die
nog ontzettend veel moeilijker zijn dan in Verdun in 1916. Hij offert zich
op voor Frankrijk – zo stelt hij het althans zelf voor in een radioboodschap
– om een buffer te vormen tussen het land en de bezettingsmacht. Want
zijn grote angst is dat Frankrijk het lot zou ondergaan van Polen, België of
Nederland – dat er een Gauleiter zou worden aangesteld die de vrije hand
zou hebben in repressie en uitbuiting van het land. Na zijn ontmoeting met
Hitler in Montoire in oktober 1940 besluit hij een politiek van ‘collaboratie’
op te starten met nazi-Duitsland. Maar samenwerken met een mogendheid
die het land bezet is geen sinecure. De machtsverhoudingen zijn niet in
evenwicht. In het slechtste geval onderga je de grillen van de overwinnaar,
in het beste geval slaag je erin een listige politiek te voeren waarbij je lippendienst bewijst aan de bezetter in de hoop iets substantieels uit het vuur
te slepen. Maar er zal altijd een waas van onzekerheid over je beleidsdaden
hangen. Heeft Pétain het onderste uit de kan gehaald voor Frankrijk of was
hij Hitlers handpop? De evolutie van bezetting en oorlog wijst meer op het
tweede. Van de ene toegeving naar het andere compromis, ook in de raciale
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politiek, zal Pétain de gijzelaar worden van de bezetter. Zelfs wanneer de
Duitse troepen de ‘vrije zone’ – die van Vichy – bezetten in november 1942,
blijft Pétain zijn credo huldigen dat hij het lijden van zijn volk moet delen.
Hij weigert koppig in het vliegtuig te stappen dat hem naar Noord-Afrika
had kunnen brengen dat ondertussen in handen van de geallieerden was.
De geschiedenis zou er anders uitgezien hebben.
De redder van Verdun in 1916 eindigt voor het gerecht van zijn land. Op
23 juli 1945 gaat het proces Pétain van start in het Parijse gerechtshof. De
man is dan 89 jaar. Na Lodewijk XVI is het de tweede keer in de Franse geschiedenis dat een staatshoofd in de beklaagdenbank zit. Zijn verdediging
bestaat erin te wijzen op het dubbelspel dat hij zou gespeeld hebben. Altijd zou hij een matigende invloed hebben uitgeoefend op de buitensporige
Duitse eisen. Hij was het schild, terwijl de Gaulle in Londen het zwaard was
– volgens de briljante formulering van zijn advocaat Jacques Isorni. Philippe
Pétain wordt ter dood veroordeeld, maar de straf wordt omgezet in levenslang. Hij zal de laatste zes jaren van zijn leven doorbrengen op het eiland
Yeu, een rots in de golf van Biskaje. Daar ook ligt hij begraven. Maar doden
die een grote historische rol hebben gespeeld rusten niet in vrede. In de
nacht van 18 en 19 februari 1973 ontvreemdt een extreemrechts commando
de kist. De zes mannen, onder leiding van Hubert Massol, brengen haar
naar het vasteland om de regering te dwingen Pétain te begraven in Douaumont, bij Verdun. In zijn testament uit 1938 had de maarschalk dat immers
gevraagd. Maar de regering plooit niet. De kist raakt niet verder dan een
garagebox in een Parijse voorstad. Op 22 februari wordt ze per helikopter
weer overgevlogen naar het eiland.
Pétain heeft het toppunt van de roem bereikt om vervolgens diep in
de afgrond van de eerloosheid te vallen. Daardoor krijgt hij een mythische
dimensie: hij doet denken aan figuren uit de klassieke oudheid zoals Oedipus, Alexander of keizer Nero. In de Franse geschiedenis is de parallel met
het lot van Lodewijk XVI ook opvallend. Als je afziet van de historische
context bots je op een aantal archetypische waarheden over, bijvoorbeeld,
de wispelturigheid van het lot, de vergankelijkheid van roem, zelfoverschatting en hybris, en ten slotte het belang om jezelf niet te overleven – het is
namelijk een kunst op het juiste ogenblik te sterven: was de maarschalk in
1939 gestorven dan zou hij vandaag een heldenstatus hebben in heel Frankrijk. Maar ik wil verder kijken dan de damnatio memoriae waar Pétain het
voorwerp van is. De laatste jaren ben ik op zoek gegaan naar plekken die
verband houden met de maarschalk en manifestaties waar hij gehuldigd
wordt. Dat gebeurt altijd in een vertrouwelijke, ja zelfs clandestiene sfeer. Ik
vernam dat er in Cauchy-à-la-Tour, in het departement Pas-de-Calais, een
klein museum rond de maarschalk bestaat in zijn geboortehuis en op elke
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23 juli – zijn sterfdag in 1951 – wordt hij gehuldigd op het eiland Yeu. Dit is
het verslag van mijn bezoeken aan Cauchy en Yeu.
HET GEBOORTEHUIS VAN EEN MAARSCHALK

Mijn eerste bezoek aan Cauchy-à-la-Tour dateert van augustus 2015. Vanuit
Rijsel rij ik met mijn zonen een 50 kilometer door het troosteloze NoordFranse landschap – de oude mijnstreek van Lens spant de kroon met zijn
cités van het einde van de negentiende eeuw, ook al zijn ze gerestaureerd en
hebben ze een laagje verf gekregen. De lage wolken en de druilerige regen
onderstrepen nog de droefgeestigheid. Cauchy is een onooglijk baandorp
verloren in de velden tussen Arras en Thérouanne. Ik kan me niet voorstellen hier te wonen. Op de hoek van het dorpsplein zie ik een café. Of we iets
kunnen eten? Dat kan niet maar ik maak van de gelegenheid gebruik om
te vragen naar het geboortehuis van de maarschalk. Want – maar dat had
ik ook verwacht – er zijn geen borden die ernaar verwijzen. De herbergier
vertelt me vriendelijk dat het zich een beetje verder bevindt, langs de grote
weg, aan de linkerkant. We gaan op stap in de motregen, ondanks onze
honger. Maar na twintig minuten keren we onverrichterzake terug. Ik dacht
dat er op z’n minst een plaat zou bevestigd zijn op de gevel. Aan de overkant
van het café zie ik de Mairie. Twee charmante dames aan de receptie sturen
ons dezelfde richting uit als de cafébaas maar geven een preciezere tip: het
huis is gemakkelijk te herkennen aan zijn grote lichtblauwe poort. En het
is gewoonlijk niet te bezoeken, tenzij bij sommige gelegenheden, zoals de
verjaardag op 24 april, wanneer de Association pour la défense de la mémoire
du Maréchal Pétain of ADMP een herdenking organiseert. Toch nodigen
de dames mij uit aan te bellen: de oude man die er nu woont zal mij ongetwijfeld met open armen ontvangen. En indien niet, zeg dan maar dat wij u
gestuurd hebben, voegen ze er al lachend aan toe. Ik bel aan. Geen reactie.
Ik rijd terug naar Rijsel met het vaste voornemen terug te komen. Drie
jaar later, in augustus 2018, sta ik opnieuw, deze keer met mijn vrouw, voor
de grote blauwe poort. Ik bel aan. Ik hoor gestommel. Het is geen oude man
die opendoet, zoals de dames in het gemeentehuis mij hadden gezegd, maar
een kwikke vijftiger, hoewel hij er een beetje slaperig uitziet. Ik verontschuldig me voor het storen en vraag of dit het geboortehuis is van Pétain. De
man is hartelijk, verontschuldigt zich omdat hij ingedommeld was, hij komt
net van zijn werk. Hij stelt zich voor als Roger Daniel. ‘Je vais vous montrer
le mémorial’. De man is mager en pezig en zijn gelaatstrekken zijn hoekig.
Hij heeft blauwe ogen, zoals Pétain. Hij draagt een rode sportjas. Op de rug
lees ik ‘AS Cauchy’ en daaronder ‘MARECHAL’.
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Het geboortehuis bevindt zich net achter de grote blauwe poort. Hier hangt
wel een plaat:
Dans cette maison
est né
le 24 avril 1856

PHILIPPE PETAIN
MARÉCHAL de FRANCE
CHEF de l’ÉTAT
De suppoost van dit quasi clandestiene museum vertelt ons dat de plaat
vroeger aan de straatkant hing, naast de blauwe poort, maar na herhaaldelijk vandalisme heeft men besloten haar aan de binnenkant aan te brengen.
Ik kan me voorstellen dat de herinnering aan het feit dat Pétain chef de l’état
was op sommigen het effect heeft van de rode lap op de stier.
Ik ga binnen in het huisje zonder verdieping. Tegenover de deur een
levensgroot portret van de maarschalk in uniform. Op de tafel net daarvoor
een servies in Delfts blauw dat toebehoorde aan de familie en het gastenboek. Er staat een kaartje dat de bezoeker uitnodigt een woordje te schrijven: ‘Un petit mot pour un grand homme… Merci!’. Dat Pétain een groot
man was wordt hier als een vanzelfsprekendheid gezien. In vitrinekasten
zie ik allerlei memorabilia die te maken hebben met verschillende fases uit
Pétains leven. Talloze portretten aan de wanden. Twee slaapkamers, maar
Roger Daniel kan ons niet zeggen welke precies die van de jonge Pétain was.
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In een andere kamer staat het metalen bed waarin de gevangene stierf op Yeu.
Onze gids wijst zoveel mogelijk op de authentieke stukken die uit de tijd van
de beroemde man dateren – in het bijzonder de tegels en sommige meubels.
Roger Daniel is een eenvoudig en warm man. Hij werkt in een ziekenhuis in de buurt maar als suppoost van dit confidentieel museum is hij
in dienst van de ADMP, de organisatie die is opgericht door onder meer
Mr. Jacques Isorni om de herinnering aan de maarschalk te huldigen. Hij
heeft er een sollicitatiegesprek voor moeten ondergaan, 25 jaar geleden. Hij
werd ondervraagd, zo vertelt hij trots, door meerdere generaals. Sinds dan
is hij de verantwoordelijke voor dit memoriaal. Hij ontvangt bezoekers die
zoals ik op goed geluk aanbellen, maar hij is vooral verantwoordelijk voor
de organisatie van de herdenking elk jaar eind april. Dan komen 70 tot
80 mensen een hulde brengen aan de maarschalk. De verhouding met de
dorpsgenoten is goed – hij houdt zich bezig met het jeugdvoetbal – maar
toch zijn er soms wrijvingen. Dit is nog altijd een linkse gemeente – vroeger
zwaaide de PCF hier de plak, vandaag de socialisten. Niet iedereen waardeert zijn engagement voor de herinnering aan maarschalk Pétain. Ooit is
hij kwaad naar de schooljuf gelopen omdat die zijn dochter had verboden te
spreken over de job van haar vader in het museum. Heeft de man extreemrechtse overtuigingen? Over het algemeen drukt hij zich gematigd uit: hij
vraagt respect voor alle meningen – ook wanneer ze pro-Vichy zijn. Dat
is natuurlijk een sneer naar die politieke strekking die graag het dorp zou
losweken van de associatie met het voormalig staatshoofd. Toch merk ik dat
de man af en toe woorden gebruikt die een duidelijke kleur geven aan zijn
mening: achteloos heeft hij het op een bepaald ogenblik over de ‘decadentie’
van onze maatschappij...
Het laatste vertrek is wat men in moderne museale termen de ‘shop’
noemt, maar dan wel een zielige: een donkere ruimte waar wat boeken,
postkaarten en prullaria liggen. De suppoost geeft me een paar cadeautjes:
een afdruk van het doodsprentje, met een aantal citaten van de maarschalk;
een brochure met zijn Kerstboodschappen als staatshoofd; een andere brochure met een redevoering over de opvoeding van de jongeren; de tekst van
het Maréchal, nous voilà! – de hymne van Vichy; ten slotte een blijkbaar
authentieke affiche die op een naïeve wijze de carrière van de maarschalk
samenvat: van held van Verdun en redder van Frankrijk in 1940 tot zijn
veroordeling en dood op Yeu. Blijkbaar wil Roger Daniel me nog snel overtuigen van het grote gelijk van de maarschalk. Maar voor ik vertrek wil ik
toch iets te weten komen: het woord MARECHAL op zijn voetbaljasje – dat
kan toch geen toeval zijn? Inderdaad, dat is zijn bijnaam in het dorp, om
evidente redenen. En ik begrijp dat hij er trots op is op dezelfde manier te
worden aangesproken als vroeger Philippe Pétain…
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HET EILAND VAN DE HERINNERING

Op 22 juli 2017 komen we aan op het eiland Yeu, de voorpost van Frankrijk
in de Atlantische oceaan. Morgen is het 66 jaar geleden dat Pétain stierf in
het huisje van Port-Joinville waar hij de laatste weken van zijn leven doorbracht. Wanneer we van de ferry stappen die ons van Fromentine naar het
eiland bracht staan er drie imposante politieagenten de passagiers op te
wachten. Ze kijken heel nauwgezet toe wie aan land gaat. Heeft dit iets met
de nakende verjaardag te maken? Of, wie weet, met de aankomst, diezelfde
dag, van de Belgische koning die we iets later met zijn kinderen zullen zien
bij een fietsverhuurder? Of nog – dit is waarschijnlijker – met wat ik pas
in de loop van de dag verneem, namelijk de schending van Pétains graf
tijdens de vorige nacht? Het kruis werd verbrijzeld en er werd een vuilnisbak uitgegoten over het graf. Het verleden is niet dood, bedenk ik eens
te meer. ‘s Avonds rijden we naar het kerkhof. Aan de ingang een politiecombi en drie agenten. Het is niet moeilijk het graf te vinden: er staat een
cameraman naast. We lopen ernaartoe. Een hagelwit graf met een groot
kruis, het enige dat naar het vasteland is gericht. Het is al hersteld. ‘Philippe
Pétain. Maréchal de France’. Het is bekend dat Pétain gehecht was aan zijn
maarschalksstaf. Hij was opgelucht toen bleek dat hij ondanks zijn veroordeling in 1945 de titel mocht behouden. We knopen een gesprek aan met
de cameramensen. Ze blijken van France 2 te zijn en maken een item over
de grafschending voor het journaal van 20.00 uur. Of ik iets wil vertellen
voor het journaal? Ik word er een beetje door overvallen maar ik aanvaard.
Ik heb het over het verleden dat niet voorbijgaat en de nakomelingen blijft
bepalen in hun doen en handelen. Een uur later beleef ik mijn ten seconds
of fame in het Franse journaal.
We nemen onze intrek in het Hôtel des voyageurs, op de kade. Het heeft
een belangrijke rol gespeeld in Pétains levenseinde. Hier verbleef zijn echtgenote, Annie Pétain of la Maréchale, terwijl haar man zat opgesloten in het
fort van Pierre Levée, in het centrum van het eiland. Haar kamer bevond
zich in een annex, achter het hotel. Ze nam haar maaltijden in het café en
ging haar man elke dag opzoeken. De toenmalige hoteluitbater, Gontran
Nolleau, was een sympathisant van de maarschalk. Hij verzamelde in de
loop der jaren allerlei voorwerpen, documenten, foto’s die te maken hadden
met het voormalige staatshoofd. Hij bracht ze samen in wat hij ‘la chambre
du souvenir’ noemde. Die kamer is vandaag nog te bezoeken in de annex
dat de pompeuze naam Musée historial de l’île d’Yeu draagt maar je moet
er wel enig geduld voor opbrengen. Het is maar af en toe open, wanneer de
moeder van de huidige uitbater er zin in heeft. Die moeder is de schoondochter van Gontran Nolleau.
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Een entree kost 4,5 euro. ‘Ik ben geen maréchaliste’, steekt ze van wal,
‘maar mensen bedanken mij elke dag voor het museum. Ik weet er niet veel
over. Mijn man had u alles kunnen vertellen, maar die is jammer genoeg
overleden. Ik vind dat dit deel uitmaakt van de geschiedenis van Frankrijk,
of men nu voor of tegen Pétain is…’. Ze steekt voor mij het licht aan en tegelijk hoor ik een audio-opname. Een mannenstem vertelt de geschiedenis
van het eiland. Ik merk een discrepantie tussen de opname die begint in de
zeventiende eeuw en het museum dat uitsluitend voorwerpen toont die te
maken hebben met Pétain. Ik zie de reconstructie van zijn cel. Een levensechte maarschalk zit aan een bureau met daarop enkele boeken. Dan kom je
in de eigenlijke chambre du souvenir: een kleine ruimte die volgestouwd is
met allerlei prullaria: bustes, portretten, foto’s van de man; borden met zijn
beeltenis; de linten met de Franse driekleur en het opschrift ‘Le Président
de la République’ – de linten dus van de bloemenkransen die de presidenten De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing en Mitterrand merkwaardig
genoeg lieten neerleggen op het graf; een bed met daarop zijn kostuum;
naïeve afbeeldingen – wat men images d’Epinal noemt – van de maarschalk,
met het opschrift dat de carrière van Pétain samenvat: ‘J’ai été avec vous
dans les jours glorieux- Je reste avec vous dans les jours sombres’; een zakje
met aarde van het ossuarium van Douaumont, waar Pétains soldaten van
1916 begraven liggen; een kist met Spaanse sinaasappelen, cadeau van de
Spaanse dictator Franco toen Pétain stervende was: hij kon zich enkel nog
voeden met sinaasappelsap…
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Op 23 juli, sterfdag van hun grote man, komen de sympathisanten van
de AMDP eer betuigen aan de maarschalk. ’s Morgens drinken ze koffie aan
de toog van het Hôtel des voyageurs, een plek die voor hen een bijzondere
betekenis heeft. Oudere mannen in pak en das met vaak, als ik het oneerbiedig mag stellen, fascistische koppen. Ze steken af tegen het schaars geklede
en bonte toeristische publiek op de terrassen. Om 11 uur is er een mis ter
ere van Pétain en daarna een hulde aan het graf. Dat wil ik natuurlijk niet
missen. De kerk bevindt zich hogerop in het stadje. De mis begint. Ik tel
een veertigtal deelnemers. Niet alleen oudere deelnemers, ook gezinnen
met jonge kinderen. De jonge vaders hebben militaire haarsnitten. Voor
ons zitten vier meisjes van een jaar of 18. Ze zien er ook zeer burgerlijk uit
maar zijn opvallend licht gekleed – zouden de oudere traditionalisten de
blote armen en benen waarderen? Een familievader die een beroepsmilitair
zou kunnen zijn kijkt voortdurend naar hen maar ik kan niet opmaken of
het afkeuring is – of iets anders… De minst geklede van de meisjes gaat zelfs
naar voren om voor te lezen uit het Evangelie.
De mis heeft traditionalistische trekjes. De hostie wordt meteen in de
mond gelegd. De priester leest voor uit Matteüs 20, 20–28. Jezus zegt er dat
wie groot wil worden eerst dienaar moet zijn, want ‘ook de Mensenzoon is
niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen’. Dit klinkt als muziek in de oren van pétainisten:
heeft de maarschalk niet zijn hele leven ten dienste gesteld van Frankrijk?
Heeft hij het land niet bij uitstek gediend in 1916 in Verdun? En heeft hij
zich niet opgeofferd door in juni 40 op 84-jarige leeftijd te aanvaarden de
leiding te nemen over een verslagen en gedemoraliseerd land? Is het voormalige staatshoofd dus niet te vergelijken met Christus? In zijn exegese legt
de priester de nadruk op Verdun. De naam Vichy wordt niet uitgesproken
maar ongetwijfeld denken alle aanwezigen eraan. Via de verwijzing naar het
Franse hardnekkige verzet in 1916 pleit hij voor een strijdlustige opvatting
van het geloof. Soms is het nodig de wapens te nemen voor je overtuiging,
verklaart deze priester die wellicht niet de andere wang zou aanbieden. Kijk,
zo besluit hij, naar het heldhaftige voorbeeld van pater Hamel die een jaar
geleden in zijn kerk van Saint-Etienne du Rouvray werd vermoord door
islamistische terroristen en wiens laatste woorden waren: ‘Va-t’en, Satan!’.
Het Kwaad bestaat en het moet worden bestreden. In zijn afsluitend woord
verwijst de pastoor naar de recente grafschennis. Het graf is hersteld, zegt
hij, maar vergeet niet dat de graad van beschaving wordt gemeten aan de
manier waarop ze met de doden omgaat.
Na de mis trekt het gezelschap in stoet naar het kerkhof dat een 200 meter landinwaarts ligt. Een man met een dikke zwarte snor neemt het woord.
Hij vertegenwoordigt de voorzitter van de ADMP, Hubert Massol – de man
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die in 1973 de kist uit het graf haalde en naar het vasteland bracht. Hij is niet
aanwezig omdat hij herstelt van een operatie. De man met de snor heeft het,
niet verrassend, over de maarschalk die tot twee keer toe Frankrijk redde.
Hij spreekt te zacht en het grootste gedeelte van zijn redevoering gaat verloren in het lawaai van de auto’s die langs het kerkhof rijden. Hij leest ook
een boodschap van de afwezige voorzitter. Die herinnert eraan dat het 100
jaar geleden is dat Pétain streng maar welwillend een einde maakte aan de
muiterijen in het Franse leger en veroordeelt de recente verklaring van kersvers president Macron over de schuld van Frankrijk in de genocide op de
Joden. Dat zijn volgens hem woorden die enkel oude wonden openhouden
en verdeeldheid in de hand werken. Ten slotte roept hij op om het lichaam
van de maarschalk over te brengen naar Douaumont, zoals hij zelf in zijn
testament had gevraagd.
De vicevoorzitter heeft gesproken, maar nog is de hulde niet afgelopen. Toen we aankwamen bij het kerkhof stond een stokoude priester in
soutane, met onverzorgde witte baard, te wachten aan het graf. Hij droeg
een boekentas die te zwaar leek voor iemand van zijn leeftijd. Wanneer de
vicevoorzitter zijn speech beëindigt vraagt de priester het woord. Ik zie de
man met de snor twijfelen, maar het publiek moedigt de geestelijke aan.
Hij steekt van wal, blij met de aandacht die hij krijgt. Zijn betoog is onsamenhangend maar geïnspireerd. Hij heeft profetische allures. Hij straalt een
zelfverzekerdheid uit die nog wordt onderstreept door de autoriteit die zijn
eerbiedwaardige leeftijd – 92 jaar – hem verleent: ‘Ik ben hier de enige’, zo
steekt hij van wal, ‘die nog herinneringen heeft aan het Vichy-regime, want
ik was 15 in 1940’. Het publiek hangt aan zijn lippen. Hij spreekt met krachtige stem en herhaalt alle belangrijke woorden zodat ze goed zouden blijven hangen in de geesten van zijn toehoorders. Hij gaat er prat op dingen
te vertellen waarvan hij denkt dat zijn publiek ze niet kent. Zijn betoog is
minder een verdediging van Pétain dan een beknopte geschiedenis van de
twintigste eeuw vanuit een reactionair katholiek perspectief. Kop van jut is
de vrijmetselarij – ‘LA FRANC-MAÇONNERIE’, herhaalt hij met aandrang
terwijl hij triomfantelijk rondkijkt. Het geheime, internationale gezelschap,
onderstreept hij, dat, gelukkig, door Pétain werd verboden. En zijn ogen
sprankelen wanneer hij vertelt dat hun gebouw in Bergerac werd vernield.
Zijn betoog is niet alleen onsamenhangend, het is ook een parodie op
de historische waarheid. Historici vertellen ons hoe Frankrijk en GrootBrittannië de Spaanse republiek in de steek lieten na de staatsgreep van de
vier generaals op 18 juli 1936. Niet zo voor deze geestelijke die het heeft over
de ‘officiële hulp’ van de Franse republiek aan de ‘roden’ – hulp waarvoor
Frankrijk, zo besluit hij, werd gestraft in 1940… Over de ontmoeting tussen
Pétain en Hitler in Montoire in oktober 1940 heeft de priester in soutane
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ook een nieuwtje – ‘nog iets wat jullie niet wisten’: Hitler, de korporaal, keek
op naar Pétain, de maarschalk, en liet zich in de luren leggen. Pétain suggereerde hem namelijk het volgende: zou jij niet kunnen doen waar Napoleon
gefaald heeft en de Russen aanvallen? En enkele maanden later was het zover! Het komt er dus op neer dat Pétain het verloop van de oorlog heeft versneld door Hitler en Stalin – de ‘twee demonen’ – tegen elkaar op te zetten.
Als je deze geestelijke gelooft, ben je verbaasd dat men geen standbeelden
opricht voor Pétain als grote overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog…
Ik vraag me af wat de maarschalk zelf over deze wartaal zou denken die
naast zijn graf wordt verteld.
De priester is hier ook om reclame te maken. Want de zware boekentas
die hij torst zit vol met exemplaren van het boek met de onheilspellende en
tegelijk hoopvolle titel: La troisième guerre mondiale est commencée… mais:
Dieu règne. Ik zie nu ook de naam van de geestelijke: Père Jean-Jacques
Marziac. Ik googel hem meteen op mijn Iphone en zie dat hij missionaris
was in onder meer Ivoorkust en lid is van de Priesterbroederschap Sint Pius
X, die werd opgericht door aartsbisschop Marcel Lefebvre als reactie tegen
de ‘modernistische’ Kerk van het tweede Vaticaans concilie. Het boek, waarvoor ik 15 euro geef, is even absurd als het betoog van de man. Wanneer ik
het op een willekeurige bladzijde opensla stuit ik op een passage waar hij
het heeft over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Hij vermeldt dat
diezelfde dag ‘Frankrijk 600 van haar kinderen in de schoot van hun moeder
vermoordde’. De link met de aanslag is duidelijk in het kader van het middeleeuws theologisch denken van de man: de islamistische terroristen zijn
het instrument van Gods straf voor de hedendaagse mens die de weg van het
ware geloof heeft verlaten. Er zijn raakpunten tussen een extreemrechts katholiek denken en het islamfundamentalisme: zij hebben een gemeenschappelijke vijand, namelijk de moderne, materialistische, hedonistische wereld.
DE DWARSSTRATEN VAN HET COLLECTIEF GEHEUGEN

Niet iedereen vindt zich terug in de officiële herinnering aan belangrijke
gebeurtenissen. In Frankrijk is de collectieve herinnering aan de nederlaag
van 1940, de bezetting, de collaboratie bepaald door het gaullistische verhaal: de geschiedenis heeft de rebel van juni 1940 gelijk gegeven. De Franse
republiek is vandaag nog altijd gebouwd op de herinnering aan de eenzame
kolonel die weigerde zich neer te leggen bij het voldongen feit en die later de
eerste president van de Vijfde Republiek zou worden. Maar wie herinnert
zich nog de oude maarschalk die zich onderwierp aan de feiten en wiens
hoge leeftijd misschien zijn strijdlust had ingeperkt?
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In de inleiding nam ik mijn toevlucht tot de metafoor van het strijdperk
om de rivaliserende tendensen binnen het historisch geheugen te duiden.
Maar je zou het collectieve geheugen ook als een kaart kunnen zien, met
hoofdwegen die de officiële versie verspreiden – die van het verraad van
de maarschalk, van de schande van Vichy, de Bevrijding en de heldhaftige
naoorlogse overstijging. Maar op de kaart zie je ook afslagen, dwarswegen,
bospaden waar fragmenten van alternatieve, bijna clandestiene herinnering te zien zijn. Weinig mensen nemen die dwarswegen, behalve juist zij
die zich niet terugvinden in de officiële versie: dwarsliggers, marginalen,
politieke opposanten, afstammelingen van de verliezers. In het geval van
Pétain zijn die niet talrijk meer. Je mag ervan uitgaan dat de gemiddelde
Fransman tegenwoordig maar een vaag idee heeft van wie Pétain was en
wat het Vichyregime voorstelde. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer ik op Yeu
mijn bevindingen noteer in een gezellig café aan het haventje van La Meule,
aan de woeste kant van het eiland – die die uitkijkt op de oceaan. Een jonge
vrouw en haar vriend spreken me aan. Wellicht geeft het feit dat ik op mijn
computer tokkel mij een intellectueel aura. ‘Men heeft me verteld dat het
eiland iets te maken heeft met een historische figuur, maar ik weet niet wie.
Misschien bent u op de hoogte?’ Ik vertel het verhaal. De twee jonge Fransen – een actrice en een filmregisseur – vallen uit de lucht. Dat Pétain hier
gestorven is en begraven wisten ze niet.
De kans is klein dat er binnenkort in Cauchy-à-la-Tour richtingwijzers
zullen komen die de weg wijzen naar het geboortehuis van Philippe Pétain.
De kans is miniem dat zijn kist zal worden overgebracht van Yeu naar Douaumont, zoals hijzelf vroeg en vandaag nog altijd de ADMP vraagt. Er is
geen kans dat er een herziening van het proces komt – een andere eis van
de ADMP. Maar de enkele tientallen extreemrechtse sympathisanten zullen
hun tweejaarlijkse afspraak niet missen, in april in de troosteloze velden
van de Pas-de-Calais, in juli op het ruige eiland voor de kust van Vendée.
De maarschalk zal blijvend worden herinnerd op een van de dwarsstraten
van het historisch geheugen, maar meer dan een doodlopende weg is het
niet.
1		 Over de verschillende stadia in de herinnering aan oorlog en bezetting in Frankrijk,
zie het klassieke werk van Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, Seuil, Parijs, 1987.
2		 Zie de lijvige biografie van Bénédicte Vergez-Chaignon, Pétain, Perrin, Parijs, 2014
3		 Over het proces, zie de uitstekende documentaire van Philippe Saada, Juger Pétain,
2014. http://catalogue-productions.ina.fr/histoire-geopolitique/juger-petain/
(17 augustus 2018).
4		 Pétain was een hevig tegenstander van de vrijmetselarij, die hij medeverantwoordelijk achtte voor het uitbreken van de oorlog: ze werd ontbonden op 13 augustus
1940. Maar van de vernieling van een logegebouw in Bergerac heb ik geen sporen
gevonden.
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Je selfie donc je suis

‘Een gat in de markt’: zo werd het zomerkamp beschreven dat een stage
personal branding aanbiedt voor tieners. Die zouden er leren zichzelf te
verkopen op de sociale media. Het opvallende initiatief lokte al snel enkele
scherpe reacties uit over de internetverslaving van de jongste generatie die
zich te veel laat beïnvloeden door filters en likes. Sociale druk en een laag
zelfbeeld liggen voor die critici aan de basis van deze zogenaamde navelstaarderij. Die levensvisie vertaalt zich als het ware in het fenomeen van de
selfie: je selfie donc je suis. Het zou zo de slogan kunnen zijn van een hippe,
pastelkleurige instax-camera.
EEN DUBBEL ZELFBEELD: HET IK EN ZIJN VIJANDEN

Je selfie donc je suis dus. De uitspraak heeft iets tautologisch. Alsof je je eigenheid eerst moet benadrukken en moet vastleggen om te kunnen bestaan.
Maar de verwijzing naar René Descartes’ ‘Je pense donc je suis’ zet wel aan
het denken. De cogito, die rationalistische zelfbevestiging van de zeventiende-eeuwse filosoof, bevat immers de kiemen van een zeker individualisme,
van de opkomst van het ik-figuur, dat doorheen de eeuwen alleen maar aan
belang zal winnen met als hoogmis de Romantiek in de negentiende eeuw,
en zo u wil, het selfie-tijdperk als uitloper daarvan.
Descartes denkt en schrijft in een wereld getekend door de naschokken
van de godsdienstoorlogen, de verontrustende wetenschappelijke vooruitgang en de ontdekking van nieuwe werelden. Tegenover deze onzekerheden
en veranderingen stelt de filosoof als enige constante het zelfbesef: ‘Ik ben
een ding dat denkt, dat wil zeggen, dat twijfelt, dat vaststelt, dat ontkent, dat
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weinig weet, dat veel niet weet, dat liefheeft, dat haat, dat wil, dat niet wil,
dat zich zaken verbeeldt, en dat voelt’.1 In het midden van de zeventiende
eeuw staat Descartes voor het begin van de subjectiviteit. Hij denkt na over
de menselijke passies, hun oorzaken en gevolgen. Het individu is het uitgangspunt.
Nu gaat die opmars van het individu en de ik-figuur ook in de zeventiende eeuw al gepaard met felle kritiek. ‘Het ik maakt zich tot centrum van
alles’ betreurt Blaise Pascal in zijn Pensées, en dat ik, daar laat Pascal geen
twijfel over bestaan, is door en door ‘haïssable’, verwerpelijk.2 In de tweede
helft van de Franse Grand Siècle krijgt een bepaald pessimisme of scepticisme voet aan wal in het literaire en intellectuele veld. De zogenaamde
moralisten bieden een ontluisterende kijk op de mens en diens motieven,
zijnde lust en eigenbelang. Zij menen dat de mens al zijn aandacht en liefde
uitsluitend op God hoort te richten, terwijl ‘de aard van die eigenliefde en
van het menselijke ik zo is dat die enkel zichzelf liefheeft en enkel zichzelf
in beschouwing neemt’.3
Dit sombere, augustijnse wereldbeeld belicht eerst de relatie van het
ik tegenover het Goddelijke, maar dat religieuze perspectief wordt al snel
opengetrokken naar een bredere, socio-psychologische blik op de intermenselijke relaties. Ook in zijn betrekkingen met anderen is de mens vooral
begaan met zichzelf, sterker nog, ‘elke ik is de vijand en wil de tiran zijn van
de anderen’ volgens Pascal.4 Diens tijdgenoot, François de La Rochefoucauld maakt in zijn Maximes de vergelijking met een bij: ‘het ik berust op
niemand buiten zichzelf, en houdt alleen halt bij andere zaken, om, zoals
bijen op bloemen, er uit de halen wat hem zint’.5
De moralisten richten hun pijlen vooral op de habitués van het hof van
Lodewijk XIV. Nochtans is het in dit galante en verfijnde milieu juist zaak
om bij de anderen in een goed blaadje te staan. Jean de La Bruyère noteert
dat een rechtschapen man die er niet aan denkt om de juiste mensen te behagen of juist openlijk tegen te werken, simpelweg verloren is aan het hof.6
Memoires en novelles uit die tijd schetsen stuk voor stuk een giftig klimaat
van intriges, verraad en verborgen agenda’s. De hoveling leert zo voortdurend een façade op te trekken: hij toont enkel wat de ander verwacht te zien,
houdt zijn emoties en passies voor zich, en beheerst stoïcijns zijn blikken
en blozen.7
Juist die gemaakte ondoorgrondelijkheid en behaagzucht vinden de
moralisten zo problematisch: de mens wil zich altijd van zijn beste kant
tonen voor de anderen, maar, zo legt Pascal haarfijn uit, hiervoor moet hij
een masker opzetten en zichzelf én de anderen voorliegen:
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Het menselijke ik wil het voorwerp van liefde en waardering van
anderen zijn, maar hij ziet dat zijn gebreken enkel hun afkeer en
minachting verdienen. […] Hij zou die gebreken teniet willen doen,
maar niet in staat de eigenlijke fouten te corrigeren, wist hij zijn besef
ervan uit, net zoals dat van de anderen; kortom hij probeert nauwgezet zijn gebreken te verbergen, voor de ander en voor zichzelf, en hij
kan niet verdragen dat men ze hem laat zien of dat anderen ze zien.8

De moralisten wijzen elk op hun manier op de onvermijdelijkheid van de
menselijke ijdelheid: de mens is zo aangetast door zijn eigenliefde, dat hij
die schuldige ijdelheid wil verstoppen enkel en alleen om zo nog meer van
zichzelf te kunnen houden. La Rochefoucauld redeneert zo dat ‘de eigenliefde meewerkt aan haar eigen teloorgang. Ze wil alleen maar zijn, en zolang
ze maar is, wil ze best haar eigen vijand zijn’. Zo besluit de schrijver van de
Maximes dat de eigenliefde ‘triomfeert in haar eigen nederlaag’, want ‘wanneer ze zichzelf toetakelt op de ene plaats, verstevigt ze zich op een andere’.
Maar zo valt er natuurlijk nooit te ontkomen aan de ‘listige’ eigenliefde.10 Al
leef je nog zo deugdzaam, je doet het stiekem enkel en alleen om een goed
figuur te slaan bij de ander: ‘de voornaamste drang die ontstaat uit eigenliefde is het verlangen geliefd te zijn’.11
EEN RIJKE BRON VAN INSPIRATIE

Die strenge opvattingen van de moralisten over de alomtegenwoordige eigenliefde en hun uitgekiende retoriek om de opkomende losbandigheid in
de kiem te smoren, heeft op de meest diverse manieren zijn sporen achtergelaten in de Franse literatuur. Wanneer Choderlos de Laclos in 1782 zijn
schandaalroman Les Liaisons dangereuses (Riskante relaties) schrijft, voert
hij personages op die als het ware de moralisten lik op stuk geven. Wanneer
de libertijnse vicomte de Valmont het plan opvat de devote présidente de
Tourvel te verleiden, lijkt hij de moralisten net altijd dat ene stapje voor. In
de brieven aan zijn partner in crime, de sluwe marquise de Merteuil, beschrijft Valmont vol leedvermaak hoe hij zich voordoet als een genereuze
weldoener om indruk te maken op zijn schone. Hij zoekt een armoedige
familie op om die te redden van de ondergang, maar doet dit expres in
cognito… of daar wil hij de spion die hem volgt toch van overtuigen. En
dat werkt. De spion brengt de présidente op de hoogte, die de tranen in de
ogen krijgt van deze ‘eenzame, lovenswaardige daad’. Ze pent onmiddellijk
het hele gebeuren neer en vraagt haar penvriendin om haar strenge oordeel
over de vicomte bij te stellen, des te meer omdat die niet te koop loopt met
zijn vrijgevigheid:

JE SELFIE DONC JE SUIS

Ik wil daarbij vermelden, nog altijd uit rechtvaardigheid, dat hij
eerst ontkende toen ik hem vroeg naar zijn daad, waarover hij met
geen woord had gerept, en dat hij die daarna weliswaar toegaf, maar
er zo weinig waarde aan leek te hechten dat zijn bescheidenheid de
verdienste ervan nog verdubbelde.12

Valmont gebruikt de observaties van de moralisten in zijn voordeel. Montaigne en Pascal noteerden beiden al dat ‘de verborgen goede daden de
meest lovenswaardige zijn’,13 want die doe je per definitie niet voor de schouderklopjes van omstaanders, of met andere woorden, uit eigenliefde. Dat is
echter buiten Valmont gerekend, die, retorisch van geen kleintje vervaard,
alles in zijn eigen voordeel weet te draaien. Ook wat die immer regerende
behaagzucht en geveinsdheid betreft, is Valmont de moralisten te slim af:
zogezegd zonder het te willen, geeft Valmont toe aan de présidente dat hij
wil behagen en veinst zo eerlijkheid in een wereld van leugens:
‘Waar u een lovenswaardige daad dacht te zien, zocht ik alleen een
manier om in de smaak te vallen. Ik was, de waarheid gebiedt me
dat te zeggen, niets anders dan het zwakke werktuig van de godheid
die ik aanbid.’ […] ‘Ik had me voorgenomen het voor u verborgen
te houden, ik zocht en vond mijn geluk in een zuivere hulde aan uw
deugdzaamheid en schoonheid, waarvan u nooit iets zou merken.
Maar ik ben niet tot bedrog in staat als ik het toonbeeld van onschuld
voor me zie, dus het verwijt van schandelijke huichelarij zal ik mezelf
niet hoeven te maken.’14

De eigenliefde van Valmont – net zoals die van de marquise de Merteuil
trouwens – kent geen grenzen. Hun beider talloze relaties zien ze als veroveringen die hun superieure zelfbeeld definiëren en daarna bevestigen. Meer
nog dan de ander behagen – dat is voor hen enkel een middel –, zoeken ze
naar een zekere zelfbevestiging. De parallel met modieuze datingapps as
Tinder is zo gemaakt, waar matches en vaak oppervlakkige relaties toch het
vaakst het ego dienen.
Die modern aanvoelende eigenliefde die zich vertaalt in het (al dan
niet bewuste) misleiden en die zoektocht naar bevestiging van anderen en
vooral van zichzelf inspireerde de grootste auteurs. In Albert Camus’ La
Chute (De Val) is een cynische advocaat aan het woord die tot het inzicht
komt dat zijn sociale leventje een leugen is en dat hij eigenlijk enkel begaan
is met zichzelf:
Ik, ik, ik en mijn ezeltje, was het voortdurend refrein van mijn hele
leven […]. Ik kon geen woord zeggen, of er was altijd wel iets te
horen over mijn eigen voortreffelijke eigenschappen. Maar het ergste
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was, dat ik dat deed met een bescheidenheid, waar je wee van werd
en op een manier, die niemand mij na kon doen.15

Net als in Les Liaisons dangereuses is ook in La Chute een weldaad nooit
echte of pure liefdadigheid. Clamence, want zo heet de advocaat, hielp vroeger zelfvoldaan elke bedelaar, blinde of oudere, maar nu begint hij toch
kanttekeningen te plaatsen bij die zogezegde belangeloosheid:
Als ik afscheid van een blinde nam, nadat ik hem geholpen had met
oversteken, nam ik mijn hoed af. Dat kon toch kennelijk niet voor
hem bedoeld zijn, want hij kon het niet zien. Voor wie deed ik het
dan wel? Voor het publiek. Niet gek, hè? Na een goed-gespeelde rol,
de buiging.16

Clamence doet alsof en dat doet hij voor het applaus dat hij ervoor krijgt.
Op zijn visitekaartjes zou er te lezen staan: ‘Jean-Baptiste Clamence, toneelspeler’.17
THEATER ALS FARMACON

Het morele en literaire thema van de eigenliefde roept wel vaker het beeld
van theater op. Zo ook vandaag, in de eenentwintigste eeuw, waar internet het publiek gigantische proporties doet aannemen; de sociale media de
rollen voorschrijven; filters, framing en photoshop de nodige rekwisieten
aanreiken; en duimpjes het handgeklap vervangen. Net zoals aan het hof
van Lodewijk XIV staat het behagen van de ander centraal. De zomerstage
personal branding zal zijn jonge deelnemer allicht op het hart drukken te
denken aan zijn of haar doelpubliek. De Caractères van La Bruyère kunnen dan gelden als een alternatief handboek. Uiteraard is het vandaag geen
zaak meer te overleven, het is hem zelfs niet zo zeer te doen om die ander
wiens goedkeuren centraal staat; hier speelt vooral het zelfbeeld. De cynische leuze van de zeventiende-eeuwse moralisten dat eigenliefde zich nog
het meeste vertaalt in het verlangen leuk gevonden te worden – of zeg maar
geliked te worden –, kan zo in de mond gelegd worden van de criticasters die
hun gal spuwen op generatie Y op – jawel – de sociale media.
Al in de zeventiende eeuw was de vergelijking tussen het hof en het
theater geen uitzondering: ‘Binnen honderd jaar zal de wereld nog in haar
geheel bestaan’, zo schrijft La Bruyère, ‘het zal hetzelfde theater zijn met
dezelfde decoraties, maar niet meer dezelfde acteurs’.18 Het idee van de theatrum mundi, het theater van de wereld, is trouwens al veel ouder en ingeburgerd in onze taal. Zo vindt het woord ‘persoon’ zijn oorsprong in het Latijnse persona, wat theatermasker of rol betekent. De moralisten beroepen
zich op de theatermetafoor om de valsheid van de mondaine wereld aan te
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kaak te stellen. Ze nemen zich voor de mens te ontmaskeren en om, symbolisch, het publiek te wijzen op de verborgen ingenieuze radarwerk van
theatermachines die een misleidende indruk van natuurlijkheid creëren.19
Toch biedt de theatermetafoor even goed het antidotum voor de cynische veroordeling van valse motieven en egocentrisme. De mondaine
Chevalier de Méré die zich oproept als autoriteit in de kunst van het converseren en andere hoofse praktijken, meent dat ‘het in veel gevallen niet
onnuttig is om wat we doen te beschouwen als een toneelstuk, en zichzelf
te verbeelden dat we een theaterpersonage vertolken.’20 Méré herformuleert
een idee dat Descartes al enkele decennia eerder opperde in een andere
context. De filosoof heeft het niet per se over de gemaaktheid en berekening
aan het hof; hij werkt de beheerste zelfcontrole eerder in de hand wanneer
hij raadt geeft over hoe je passies te onderdrukken:
De grootste zielen redeneren zo sterk en zo krachtig dat, ook al hebben ze evengoed passies, en vaak zelfs hevigere dan de gewone, hun
rede altijd meester blijft. […] Het is alsof die zielen de gebeurtenissen
in dit leven gadeslaan zoals wij die van toneelstukken waarnemen.21

Als in het theater, neemt de mens zijn passies best als toeschouwer in acht.
Het is dat idee van afstand dat zo waardevol is in de vergelijking met theater:
de afstand waardoor je niet te veel opgaat in je emoties, in je eigen rol, of in
die van een ander. Met andere woorden, het theater zelf is niet per definitie
verwerpelijk, maar het publiek – net zoals de acteur – moet zich bewust van
blijven van zijn secundaire aard. De beeldspraak van de theaterwereld biedt
enkele bruikbare instrumenten aan voor wie zichzelf wil beheersen of zich
beter wil voordoen, maar tegelijkertijd staat ze toe zo’n gedrag bij de ander
en zichzelf te ontmaskeren.
Zo hoeft reflexiviteit niet per se negatief te zijn. Jezelf in acht nemen
en zaken op je eigen leven betrekken, is niet de baarlijke duivel zoals de
zeventiende-eeuwse moralisten dat zo graag laten uitschijnen. Reflectie is
het terugkoppelen naar jezelf, maar dat slaat niet enkel op zelfadoratie – op
de reflectie van Narcissus in het water, of het bewonderen van de perfecte
instagramselfie –; reflectie bevat daarnaast ook een kritische component,
nodig om de reflexiviteit te sturen, te compenseren misschien, door bewust
na te denken over jezelf.
Laten we dus toch voor het origineel niet vergeten: Je pense donc je suis.
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andreas van rompaey

Chaos
als nieuw
perspectief

Het belang van de chaostheorie
voor de verhaalstudie

De laatste decennia drong de chaostheorie door in een bredere culturele
context. Ook in de humane wetenschappen kwam men tot de constatering
dat deze denk- en onderzoeksrichting misschien nieuwe inzichten kan bieden. Tegelijkertijd nam echter de verwarring over wat de chaostheorie precies inhoudt toe en begonnen onderzoekers uit de exacte wetenschappen
kritiek uit te oefenen op de volgens hen gebrekkige interpretaties hiervan.1
In dit artikel benader ik de chaostheorie vanuit de literatuurwetenschap.
Ik probeer op een toegankelijke manier te tonen waar de chaostheorie op
neerkomt en wat de relevantie ervan is voor de bestudering van verhalen.
Ook maak ik een korte uitstap naar de zogenaamde ‘waardeloosheidstheorie’ van Michael Thompson en pas ik de opgedane kennis toe op de romans
Mijn levende schaduw en Tussen tuin en wereld van Paul de Wispelaere.
CHAOSTHEORIE

De chaostheorie houdt zich bezig met de bestudering van chaotische systemen uit de fysische werkelijkheid.2 Met ‘chaotisch’ wordt bedoeld dat deze
systemen turbulent en dynamisch zijn en een hoge mate van willekeur en
onvoorspelbaarheid vertonen. Terwijl veel systemen naar een punt of toestand evolueren waardoor ze werden aangetrokken, en daar vervolgens ook
blijven, zijn die punten of toestanden bij chaotische systemen instabiel en
springerig.3 Het wordingsproces van chaotische systemen kan soms oneindig doorgaan. Dit alles wil echter niet zeggen dat systemen met chaotisch
gedrag geen enkele orde zouden vertonen. Niet alleen treedt chaos veelal
in vaste omstandigheden op, ook is in chaotische systemen vaak een eigen
orde herkenbaar, zoals gelijkvormigheid op het gebied van schaal.4
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Aan de chaostheorie ligt het besef ten grondslag dat het onmogelijk is
om alle variabelen in beschouwing te nemen en om met alle dimensies van
een ontwikkeling rekening te houden.5
Zelfs een kleine verandering in variabelen kan een totaal andere uitkomst teweegbrengen. De evolutie van een systeem is afhankelijk van een
heleboel factoren en het verloop ervan is dus niet altijd even voorspelbaar.
In principe zijn er verschillende trajecten mogelijk. De grote impact van
toevalligheden wordt hierdoor geïllustreerd. Voortgaand op het idee dat het
klapperen van vlindervleugels invloed kan hebben op het ontstaan van een
tornado ergens ver weg, duidt men dit ook wel aan als het ‘butterfly effect’ of
‘vlindereffect’.6 Niet toevallig beroepen sommige literatuurwetenschappers,
die verhalen benaderen vanuit het concept van ‘mogelijke werelden’, zich op
de chaostheorie en het vlindereffect.7 Zij houden zich onder meer bezig met
verhalen over ‘alternatieve geschiedenis’, zoals de roman The Plot against
America van Philip Roth waarin de verregaande gevolgen van een andere
verkiezingsuitslag worden getoond.
Datgene waar de chaostheorie zich mee bezighoudt, onttrekt zich aan
het deterministische wereldbeeld van het verlichtingsdenken en aan hiermee verbonden concepten als stabiliteit, causaliteit, lineariteit, uniformiteit
en kenbaarheid.8 Ook het hieruit voortgekomen streven naar wetenschappelijke objectiviteit verliest zijn vanzelfsprekendheid. De wetenschappelijke
modellen waarmee we de werkelijkheid indelen en benaderen, leggen een
zekere orde op. Ze representeren zodoende een bepaald aspect van de realiteit, maar vallen daarentegen niet met de realiteit in al zijn complexiteit
samen. De chaostheorie wil geen overgang naar een nieuw wetenschappelijk denken teweegbrengen, maar juist complementair zijn met deterministische modellen. Datgene wat hierin niet past en dus van het reguliere
afwijkt, wordt niet langer genegeerd, maar door de chaostheorie als een
rijke bron van informatie beschouwd.9 De chaostheorie stelt bovendien dat
orde en chaos in elkaar kunnen overgaan.
Hoewel sommige wetenschappers en kunstenaars eerder reeds op de
hoogte waren van chaotische systemen en hiervoor belangstelling toonden,
duurde het tot de jaren zeventig en tachtig vooraleer de chaostheorie pas echt
vorm kreeg.10 De reden daarvoor betrof het missen van het juiste referentiekader en de juiste onderzoeksmiddelen. Technologische vernieuwingen zorgden
ervoor dat chaotische gedragingen vast te stellen en te bestuderen zijn via de
simulatie- en rekentechnieken van computers. Wellicht vanwege haar filosofische implicaties had de chaostheorie in de daaropvolgende jaren een grote
culturele resonantie.11 Terwijl deze theorie gericht is op de exacte wetenschappen, ging men nu ook in hiermee minder verwante disciplines chaotische
gedragingen bestuderen of inzichten uit de chaostheorie toepassen.
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CHAOSTHEORIE EN VERHALEN

Vanaf de jaren negentig vond de chaostheorie ook haar weerslag in de literatuurwetenschap en in de bestudering van verhalen.12 Hierbij werden zeer
uiteenlopende toepassingen van de chaostheorie geformuleerd. Respectievelijk in 1990 en 2008 reikten de literatuurwetenschappers N. Katherine
Hayles en Merja Polvinen een overzicht aan van de chaostheorie en de relatie die deze zou hebben met hun eigen discipline.13 De chaostheorie gaat
grotendeels in tegen de vaste structuurbeschrijvingen van de structuralisten
en sluit, zoals Hayles aangeeft, aan bij de postmoderne context en het hiermee geassocieerde poststructuralisme. Poststructuralistische concepten als
het eindeloze doorverwijzen en de metanarratieve ondergraving stemmen
enigszins overeen met de eerder aangehaalde ideeën uit de chaostheorie.
Hiermee wil ik evenwel niet impliceren dat de literatuurwetenschappelijke
toepassingen ervan poststructuralistisch zouden zijn.
Een van de literatuurwetenschappers die bij de concrete analyse van
verhalen voortbouwt op de chaostheorie, is Jo Alyson Parker.14 Zij concentreert zich op verhalen waarvan de structuur zou overeenstemmen met die
van een chaotisch systeem. Dergelijke verhalen brengen op een dynamische
manier betekenis voort en zouden potentieel oneindig kunnen doorgaan.
Daarenboven ondermijnen ze op verschillende manieren de traditioneelrealistische verhaalnoties en houden ze vaak een kritische houding tegenover het verlichtingsdenken in. De door haar behandelde voorbeelden zijn
telkens romans omdat zij de roman als de meest belangrijke vorm van doorgezet verhaal beschouwt.15 Meer bepaald lijkt zij zich vooral toe te spitsen
op de experimentele (auto)biografie en de modernistische roman, wellicht
omdat zij de associatie met het postmodernisme wil vermijden. Hoewel
haar model eveneens toegepast kan worden op andere soorten van vernieuwende romans, heb ik ervoor gekozen om het werk van Paul de Wispelaere
te behandelen, dat nauw bij haar voorbeelden aansluit. Zijn romans vertonen meestal een hoog autobiografisch zelfbewustzijn en werden met het
laatmodernisme in verband gebracht. Bovendien is er bij hem sprake van
een doelmatig aangebrachte verwantschap met drie van de door Parker behandelde auteurs, namelijk met Marcel Proust, Laurence Sterne en Virginia
Woolf.
Bij de analyse van ‘chaotische’ verhalen gebruikt Parker concepten uit
de chaostheorie. Volgens haar vallen bij dergelijke verhalen eveneens instabiele en springerige punten of toestanden te onderscheiden die een aantrekkingskracht uitoefenen.16 Deze punten of toestanden stuwen het chaotische
verhaal voort en kunnen vaak gerelateerd worden aan de verhaalaanleiding
en de verhaalconclusie: telkens wanneer zo’n punt of toestand dreigt bereikt te worden, gaat het verhaal plots een andere kant op. Dit principe zou
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bijgevolg aan de basis liggen van de dynamiek van een chaotisch verhaal.
Soms is er, net als bij chaotische systemen, sprake van gelijkvormigheid
op het gebied van schaal en herhaalt het principe zich op kleinere schaal,
bijvoorbeeld in de hoofdstukken, alinea’s of zinnen van een verhalende literaire tekst.17 Daarnaast bouwt Parker voort op het idee dat de evolutie van
een systeem niet altijd hetzelfde verloopt, en onderzoekt zij hoe bepaalde
gebeurtenissen of routines meermaals in chaotische verhalen weergegeven
worden.18 Naast al het net vermelde stelt zij dat ook de verteller of de verhaalfiguren zelf expliciet over de chaostheorie kunnen reflecteren en dit een
symbolische betekenis kan verkrijgen binnen het verhaal.19 Dit laatste is bijvoorbeeld het geval in Het spierenalfabet van Peter Verhelst en Lichtenberg
van Paul Verhaeghen.
WAARDELOOSHEIDSTHEORIE

Hoewel de zogenaamde ‘waardeloosheidstheorie’ van Michael Thompson
bestemd is voor antropologisch en sociologisch onderzoek, kan ze volgens
mij ook haar nut bewijzen bij de bestudering van literatuur. In de uiteenzetting van zijn model doet Thompson een beroep op de catastrofetheorie,
die verwant is aan de chaostheorie.20 De catastrofetheorie stamt uit de jaren
zestig en zeventig en wordt tegelijkertijd als een voorloper en als een onderdeel van de chaostheorie beschouwd. Deze denk- en onderzoeksrichting
heeft net als de chaostheorie vooral betrekking op de exacte wetenschappen,
maar desondanks ligt hieraan een filosofische uitspraak ten grondslag.21
Meer bepaald gaat het om Heraclitus’ stelling dat conflict de kern van alles
uitmaakt en dat alles bijna altijd in beweging is. In de catastrofetheorie verwijst het woord ‘catastrofe’ namelijk naar de overgang tussen systeemtoestanden, een fase waarin vanuit een bepaald gezichtspunt twee tegenstelde
toestanden van hetzelfde systeem gelijktijdig optreden. Volgens deze theorie kan een verandering in omstandigheden een overgang teweegbrengen
die lang niet altijd voorspelbaar is, en daarom dient telkens elk mogelijk
scenario in acht genomen te worden. De grondleggers ervan wilden niet
langer een opsplitsing maken tussen vastomlijnde categorieën, maar juist
de onderlinge afhankelijkheid benadrukken.
Zoals de naam reeds enigszins aangeeft, houdt de waardeloosheidstheorie zich bezig met transformaties in waarde.22 Met behulp van deze theorie kunnen antropologen en sociologen nagaan hoe waarde ontstaat en
teniet gedaan wordt. De bedenker ervan, Michael Thompson, maakt een
onderscheid tussen drie categorieën: ‘vergankelijk’, ‘waardeloos’ en ‘duurzaam’.23 In navolging van de catastrofetheorie, staat de overgang van de ene
naar de andere categorie centraal. Meestal verloopt de evolutie in waarde
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als volgt: de waarde van een object neemt af waardoor het object na enige
tijd waardeloos is en later eventueel weer in waarde kan stijgen ten gevolge
van een herontdekking. Soms kan dit proces stagneren, maar evengoed kan
het afgebroken of in beperkte mate omgekeerd worden. Het gaat hierbij
steeds om de objectieve waarde van een object, terwijl datzelfde object voor
iemand ook een subjectieve waarde kan hebben.
Om te begrijpen wat waarde precies inhoudt, moeten we volgens
Thompson het waardeloze bestuderen.24 Dit is minder gemakkelijk dan het
lijkt, want het waardeloze vormt een soort blinde vlek.25 Het wordt meestal
genegeerd en trekt alleen onze aandacht als het ergens opduikt waar het niet
thuishoort. Niet toevallig omschrijft Thompson iets wat waardeloos is ook
wel met de term ‘vuilnis’ of ‘rommel’. Aangezien een wetenschapper deel
uitmaakt van een bepaalde cultuur, heeft hij het moeilijk om waardeloze
objecten uit zijn eigen cultuur te herkennen en objectief te onderzoeken.
Zelfs als hij naar andere culturen kijkt krijgt hij het moeilijk, want in bronmateriaal komt het waardeloze doorgaans niet aan bod. Het waardeloze valt,
zoals eerder vermeld, slechts op onverwachte plekken op en daarom worden technieken als de humor, de satire en de paradox door de onderzoeker
niet gemeden, maar juist serieus genomen.26
Volgens Thompson is waarde niet iets wat een object bezit vanwege een
intern kenmerk, maar veeleer iets wat toegekend wordt.27 De waarde van
een object gaat met andere woorden terug op een conventie, op een gemeenschappelijke afspraak. Waarde helpt ons wereldbeeld tot stand komen,
maar is tegelijkertijd een product van dat wereldbeeld. Via de bestudering
van waarde kan de onderzoeker iets bijleren over de mechanismen die aan
de basis liggen van de sociale orde en de ideologie.28 Met behulp van zijn
model toont Thompson de bevoorrechte positie aan van de bovenste lagen
van de bevolking. Hoe hoger iemand zich op de maatschappelijke ladder
bevindt of hoe meer gezag hij heeft, hoe gemakkelijker hij inventief met
objecten kan omspringen en verandering kan teweegbrengen door bewust
of onbewust een object te herontdekken. Bovendien zijn vooral deze bevolkingslagen vertrouwd met de categorie van duurzame objecten; zij hebben
hier nagenoeg als enigen toegang toe.
Naar mijn mening kan de waardeloosheidstheorie ook toegepast worden op de literatuur, en dan wel op drie verschillende niveaus. Ten eerste is
het mogelijk om hiermee de waarde van een boek of boekenreeks te bestuderen. Na de initiële publicatie en verkoop daalt een boek of boekenreeks
meestal in waarde, totdat het eventueel door literatuurkenners herontdekt
wordt. Ten tweede kunnen onderzoekers met deze theorie de evolutie in
waarde van genres nagaan. Een bepaald genre kan immers in onbruik raken, maar later weer heropleven. Ten derde geven literaire werken soms
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thematisch weer hoe objecten in waarde transformeren. Doordat literatuur
de weerslag is van een cultuur en ideeëngoed, en dit tegelijkertijd mee vorm
helpt geven, kan ze hierin misschien enig inzicht bieden. In mijn bespreking
van Mijn levende schaduw en Tussen tuin en wereld zal ik me bij de toepassing van de waardeloosheidstheorie beperken tot het thematische niveau.
MIJN LEVENDE SCHADUW EN TUSSEN TUIN EN WERELD
ALS CHAOTISCHE VERHALEN

In zijn licentiaatsverhandeling stelt Gert De Nutte dat de receptie van De
Wispelaeres oeuvre doorgaans een tamelijk eentonig karakter heeft: ‘Er
werd reeds vermeld dat die kritiek een vrij clichématig karakter vertoont.
Steeds worden de voor de hand liggende aspecten beklemtoond […]. Paul
de Wispelaere is hier zelf niet helemaal vrij van schuld.’29 Met deze uitspraak
ben ik het grotendeels eens, want ongeveer vanaf de publicatie van het dagboek Paul-tegenpaul in 1970 valt op hoezeer de meeste besprekingen ervan
beïnvloed zijn door De Wispelaeres literaire zelfpositionering en bijgevolg
sterk op elkaar lijken. Ik wil me hieraan onttrekken en twee werken van
deze schrijver vanuit een nieuwe invalshoek benaderen, namelijk vanuit de
chaostheorie. Zodoende komen bepaalde aspecten duidelijker naar voren
die anders onderbelicht blijven, zoals de interne (verhaal)dynamiek. Meer
bepaald analyseer ik Mijn levende schaduw en Tussen tuin en wereld, twee
romans die respectievelijk heruitgegeven en uitgegeven werden door uitgeverij Manteau in de tweede helft van de jaren zeventig. De werken uit De
Wispelaeres literaire oeuvre zijn, zoals Stefan Hertmans in 1974 in zijn afstudeerscriptie aangeeft, te situeren op een continuüm gaande van de ‘gesloten’
roman naar de ‘open’ autobiografie, en de bestudeerde werken bevinden
zich ergens hiertussen.30 Mijn levende schaduw en Tussen tuin en wereld
bevatten geen traditioneel plot, maar geven de associatieve (zelf)reflecties
van het schrijvende alter ego van de auteur weer. De romans stemmen grotendeels overeen met wat eerder in dit artikel als een ‘chaotisch’ verhaal
werd aangeduid. Bij beide romans is het moeilijk om in te schatten welke
richting het verhaal nu weer op zal gaan en waar het verhaal precies zal
ophouden. Door het formuleren van twee instabiele, steeds verspringende
aantrekkingspunten of -toestanden, licht ik toe wat deze verhalen potentieel eindeloos voortstuwt.
Een eerste aantrekkingspunt- of toestand is de afkomst. De hoofdfiguren hebben een afkeer van de uit het verlichtingsdenken voortgekomen
liberaal-kapitalistische ideologie, die zich in hun omgeving op een negatieve manier manifesteert, en daarom verlangen zij terug naar hun jeugd.
De jeugd associëren zij niet alleen met een verloren gegane zuiverheid en
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concreetheid, maar ook met verbeelding en vrijheid. Tegelijkertijd stoot het
verleden hen ook af, waardoor het verhaal een andere kant op gaat. Dit heeft
voornamelijk met de kleinburgerlijkheid van de ouders te maken. Hoewel
het kapitalisme destijds nog niet volledig doorgebroken was, hingen de
ouders wel een hiermee verwante ideologie aan, gebaseerd op onder meer
klasse en religie. Door de jaren heen is er dus eigenlijk niet veel veranderd:
‘De natuurwet en de economische theorieën, God en de olie lijken als twee
druppels water op elkaar.’31 De romangedeelten waarin de hoofdpersonages
verder gaan dan de jeugd en hun eigen oorsprong willen vastpinnen, zijn
bovendien weinig bevredigend en bevestigen alleen maar het vooruitgangsgeloof. Door het verleden te benaderen, komt de hoofdfiguur uit Tussen
tuin en wereld tot het besef dat hij en zijn omgeving tot op zekere hoogte
zelf deel uitmaken van de macht: ‘Op een gegeven moment was ik in de
wereld van de grote harlekijns zelf een kleine harlekijn geworden. Er komt
een moment waarop je ziet dat ook de mensen van wie je houdt, harlekijns
zijn, geen grote maar een beetje zielige of potsierlijke harlekijntjes, en er
komt een moment dat je beseft dat het niet anders kan.’32
Een tweede aantrekkingspunt of -toestand is het aangaan van liefdesrelaties. De hoofdfiguren beschouwen liefde als een manier om overal afstand
van te nemen en opnieuw te beginnen: ‘[Janinka] vernietigt en bevestigt
mijn verleden: alles gebeurt weer voor de eerste keer.’33 Hun creativiteit
wordt bovendien hierdoor gevoed: de geliefde fungeert als een soort muze
die de kunstenaar inspireert. Omdat zij niet in vaste patronen gedwongen
willen worden, stoot het vooruitzicht op een vaste relatie hen af, waardoor
het verhaal een andere kant opgaat. Het deterministische idee van vooruitgang, eigen aan het verlichtingsdenken, wordt vaak ook op het menselijke
leven toegepast en hieraan wensen de hoofdpersonages van de twee romans zichzelf juist te onttrekken. Niet toevallig associeert de hoofdfiguur
uit Mijn levende schaduw zijn geliefdes met het moederschap, ofwel een
van de volgende fases waarin de vrouw na het aangaan van een vaste relatie
verondersteld wordt terecht te komen: ‘een spel tussen vinger en mond, niet
tussen mij en [Janinka], ik zit ergens ernaast, erbuiten, kijk naar het spel,
denk aan mijn moeder.’34 In deze literaire werken jagen de alter ego’s van
de schrijver met andere woorden een mythische liefde na die geen concrete
vorm mag aannemen en onmogelijk te bereiken is: zij verkiezen de fictie
boven de realiteit. De twee zojuist geformuleerde aantrekkingspunten of
-toestanden zijn in Mijn levende schaduw en Tussen tuin en wereld wel niet
even prominent aanwezig: het aangaan van liefdesrelaties speelt in Mijn
levende schaduw een grotere rol dan in Tussen tuin en wereld en net het omgekeerde geldt voor de afkomst. Beide boeken bevatten overigens veel gelijkaardige scènes met betrekking tot afkomst en liefde, die in traditionelere
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romans weggelaten of samengevat zouden worden, maar hier behouden
blijven vanwege de steeds evoluerende, subjectieve betekenis ervan voor het
betreffende hoofdpersonage.
De klok staat symbool voor het deterministische wereldbeeld waar chaotische systemen zich aan onttrekken.35 Via de klok wordt de tijd immers
niet alleen een artificiële orde opgelegd, maar ook kenbaar gemaakt. Dit
toestel stelt de tijd bovendien voor als steeds gelijkmatig vooruitschrijdend.
De klok is in Mijn levende schaduw en Tussen tuin en wereld prominent aanwezig, maar krijgt een negatieve associatie. Niet alleen gebruikt het hierin
bekritiseerde kapitalisme de klok om alles te meten en efficiënter te laten
verlopen, ook de ouders en de vriendinnen van de hoofdfiguren lijken hieraan vast te houden. Zij laten hun leven verlopen volgens een vast schema
ofwel ‘volgens de kalender, de wekker en de klok.’36 Een dergelijke levensinrichting blijkt zeer hardnekkig te zijn, want zelfs als de hoofdfiguur uit
Tussen tuin en wereld zijn oude moeder in het woonzorgcentrum bezoekt,
vraagt ze hem nog steeds om haar horloge juist te zetten: ‘Hij kent het relaas dat zal volgen […]. Of haar horloge wel juist staat, en of hij het even
voor haar wil opwinden. Blindelings weet hij dat er precies vijf minuten tijd
moeten worden teruggedraaid.’37 Dat hij de tijd moet terugdraaien, is niet
verwonderlijk. In beide romans wordt de subjectieve tijd van de geest en
het vertellen verkozen boven de objectieve tijd van de klok. Alleen zo kan
iemand proberen om momenten uit het verleden vast te houden, alhoewel
het hoofdpersonage uit Mijn levende schaduw hiervan de onmogelijkheid
inziet: ‘Ik moet dit ogenblik vasthouden, het is onmogelijk, ik weet het.’38
Het voortdurend herscheppen van het verleden staat in het oeuvre van De
Wispelaere centraal.
Ook de toepassing van de waardeloosheidstheorie levert enkele interessante inzichten op. Vooral in de roman Tussen tuin en wereld komen
meermaals transformaties in waarde van objecten voor. Het kleinburgerlijke milieu van de ouders en de echtgenote wordt verbonden met de categorie van vergankelijke objecten: de meeste objecten uit deze omgeving
dalen in waarde totdat ze waardeloos zijn en vervangen dienen te worden.
Mede hierdoor komt naar voren hoezeer de kleinburgerlijke idealen voor
de hoofdfiguur hun glans verloren hebben:
[Ik zat] ’s avonds naast Madeleine op de met bebloemde cretonne
beklede, ouderwetse en wat doorgezakte, bultige sofa in de salon […].
Alles in die kamer, het gammele meubilair, de kalende vloerkleden,
het verschoten behangselpapier, en een hele moeilijk te omschrijven
sfeer van dufheid, getuigde van de poging om een verloren sociale
stand op te houden.39

CHAOS

De net geschetste logica ligt mee ten grondslag aan de kapitalistische consumptiemaatschappij die aan alles en iedereen, ook aan mens en natuur, een
verhandelbare waarde toekent en die het hoofdpersonage daarom als een
dreiging beschouwt. In dit kleinburgerlijke huishouden bevinden zich echter ook een aantal objecten die hun waarde behouden en zo de eeuwigheid
en onontsnapbaarheid van het huwelijk representeren, bijvoorbeeld juwelen en servies. Het alter ego van de auteur verricht hiertegen als het ware
een symbolische daad van verzet door zijn gouden trouwring op te bergen
bij allerlei waardeloze objecten: ‘En de gouden ring? […] Daar ligt hij, op
de bodem van geurend cederhout, tussen vlakgommen, een potloodslijper,
ongeldig geworden postzegels, sleutels die op geen enkel slot meer passen,
en een verlopen pasfoto.’40
Eveneens een voorbeeld van zo’n waardekringloop vormt de buurt waar
de hoofdfiguur zijn kinderjaren heeft doorgebracht. Terwijl alle oude gebouwen reeds afgebroken en vervangen werden, staat zijn geboortehuis er
nog in ondertussen armzalige toestand:
[H]et huist staat er nog, nederig, gekrompen, schurftig, zich bijna
verontschuldigend dat het er nog staat tussen al die gevels van
schreeuwerige gele façadesteen en met opzichtig grote metalen
ramen, dat het nog steeds dat bescheiden vensteroog in zijn zijgevel
openhoudt, weliswaar niet meer, al lang niet meer op de doornhaag
met de witte windekelken gericht en op de bloemisterij die erachter
lag, maar op de hoge blinde gevel van een warenhuis, dat eerst een
bioskoop was.41

De woning is met andere woorden bijna niets meer waard en heeft vooral
nog een subjectieve waarde. Bij de hoofdfiguur zorgt het contrast van het
met herinneringen vervulde, verloederde huis met de moderne omgeving
voor gevoelens van vervreemding: ‘zijn geboortestraat die zijn straat niet
meer is, maar een straat in Amerika, in Japan, in om het even welke voorstad van de industriële kolonies, even lelijk en even anoniem, waar hij niets
meer mee te maken heeft.’42 Omdat het hoofdpersonage verlangt naar het
behoud van oorspronkelijkheid en zuiverheid, verhuist hij terug naar het
platteland. Hij herontdekt een oude hoeve en doet dit gebouw in waarde
stijgen: ‘Dit huis: een oude hoeve waarop niet meer geboerd werd. Een leeg
huis dat opnieuw moest worden ingevuld.’43 Zodoende draagt hij bij aan
een recente trend met betrekking tot het renoveren van boerderijen voor
niet-agrarische doeleinden door voormalige stadsbewoners. Hieruit valt af
te leiden dat hij tot de bovenste bevolkingslagen is gaan behoren en dus
enigszins zelf de door hem gevreesde macht representeert. Wat hij probeert
te doen, stemt namelijk grotendeels overeen met hetgeen zijn aartsvijand,
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de überkapitalist Henry Ford, met Greenfield Village wilde bereiken: ‘Hier
heeft Ford gepoogd het Amerikaanse verleden, dat hij als jongen heeft gekend en als man heeft helpen vernietigen, in een lieflijke enclave te doen
herrijzen.’44
CONCLUSIE

In dit artikel heb ik geprobeerd te tonen wat de relevantie van de chaostheorie is voor de humane wetenschappen, en meer bepaald voor de bestudering van verhalen. Romans als Mijn levende schaduw en Tussen tuin en
wereld van Paul de Wispelaere kunnen gezien worden als chaotische systemen en zo ook worden bestudeerd. Door dit te doen, komt naar voren
wat het verhaal precies voortdrijft. De twee autobiografische romans geven
geen chronologisch beeld weer van iemands levensloop, maar stellen de
springerige werking van de geest centraal. Het verhaal laat zich meevoeren door twee aantrekkingspunten of -toestanden, de afkomst en de liefde,
maar zal deze punten of toestanden nooit bereiken. Bij het benaderen ervan
komen de schrijvende hoofdfiguren namelijk tot het besef hoezeer zij zelf
gebonden blijven aan de macht, waardoor het verhaal weer een andere kant
opgaat. De waardeloosheidstheorie van Michael Thompson helpt bepaalde
aspecten hiervan zichtbaar te maken. Het net beschreven principe geldt bij
uitbreiding voor de meeste werken uit het oeuvre van De Wispelaere.
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françois levrau

Mogelijkheidszin en
werkelijkheidszin
Over Robert Musils
De man zonder eigenschappen

DE ZOMER VAN ROBERT MUSIL

Elke zomer verdient de lectuur van een klassiek werk. Dit jaar waagde ik mij
aan Robert Musils De man zonder eigenschappen. Musils magnum opus is
een ‘monsterlijk boek’. Maarten ’t Hart (1991) beschouwt het als het ‘meest
onleesbare boek uit de hele wereldliteratuur’. Het is een boek voor snobs,
zo voegt hij er nog aan toe, omdat velen het boek wel kennen, maar slechts
weinigen het werkelijk hebben gelezen. Het is het soort boek dat goed staat
in de boekenkast om daar uiteindelijk gewoon, jaar na jaar, te vergelen. ’t
Hart overdrijft misschien wel wat, maar hij heeft een punt. De man zonder eigenschappen is allesbehalve makkelijke literatuur; elke zin knettert en
zindert na. Musils gedachten zijn mokerslagen, pistoolschoten, dolksteken,
oorvijgen en de eindeloze woordenstroom – het boek telt ruimt 1.340 pagina’s zonder noemenswaardige witruimte – die je over je heen krijgt doet
je geregeld naar adem happen. Het boek vergt dus een bijzondere vorm van
concentratie en het is schier onmogelijk om als lezer alles steeds volledig tot
je te laten doordringen. Dat je als lezer bepaalde zaken zou missen, is overigens niet zo erg. Milan Kundera, die al vele malen de lof heeft bezongen
van Musils boek, stelt in Het doek het volgende:
Als ik dat boek [De man zonder eigenschappen] wil herlezen, heb ik
de gewoonte om het op goed geluk open te slaan, op een willekeurige bladzijde, zonder me af te vragen wat eraan voorafgaat en wat
erop volgt; de story is weliswaar aanwezig, maar vordert langzaam,
onopvallend, zonder alle aandacht te willen opeisen; elk afzonderlijk
hoofdstuk is een verrassing, een ontdekking. (blz. 73)
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Wie het werk van Kundera een beetje kent, vindt niet alleen in zijn essays,
maar ook in zijn romans behoorlijk wat kwinkslagen naar Musils meesterwerk. Zo wordt Ulrich, het hoofdpersonage in De man zonder eigenschappen, geïntroduceerd als iemand die vanachter het raam auto’s staat te tellen:
[…][hij] telde met zijn horloge al tien minuten lang de auto’s, de
karren, de trams en de door de afstand uitgevloeide gezichten van
de voetgangers, die het net van de blik met een wemelende haast
vulden; hij schatte de snelheden, de hoeken, de vitale krachten van
de voorbijbewegende massa’s, die het oog bliksemsnel naar zich toe
trekken, vasthouden, loslaten, die gedurende een tijd waar geen maat
voor bestaat, de aandacht dwingen zich er schrap tegen te zetten, zich
los te rukken, naar de volgende te springen en daar weer achteraan
te snellen; kortom, nadat hij zo een poosje had staan hoofdrekenen
stak hij lachend zijn horloge in zijn zak en stelde vast dat het onzin
was wat hij deed. – Als je de sprongen van de aandacht zou kunnen
meten, de verrichtingen van de oogspieren, de pendelbewegingen
van de ziel en al die inspanningen die een mens zich moet getroosten
om in de rivier van een straat overeind te blijven, zou er vermoedelijk
– aldus had hij gedacht en spelenderwijs het onmogelijke proberen te
berekenen – een grootheid uitkomen waarbij vergeleken de kracht
die Atlas nodig heeft om de wereld te torsen gering is, en je zou kunnen meten welk een enorme prestatie tegenwoordig al wordt geleverd
door iemand die helemaal niets doet. Want de man zonder eigenschappen was op dat moment zo iemand. (blz. 15)

Tomas, het hoofdpersonage van Kundera’s De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan, wordt eveneens geïntroduceerd als iemand die voor het raam staat
en in gedachten verzonken is.
Ik denk al vele jaren aan Tomas […] Ik zie hem thuis voor het raam
staan, starend over de binnenplaats naar de muren aan de overkant
en hij weet niet wat hij doen moet. (blz. 11)

Tomas twijfelt: ofwel zich binden aan één vrouw en daarmee de mogelijkheid van andere vrouwen opgeven of zich wenden tot de mogelijkheid van
andere vrouwen en daarmee de werkelijkheid van één vrouw negeren. Tomas is als Ulrich een man zonder eigenschappen, iemand die een onbestemde toekomst verkiest boven de inkapseling in het hier en nu (wat niet
belet dat Tomas uiteindelijk toch voor Tereza kiest, net zoals ook Ulrich zich
na bijna 900 pagina’s min of meer aan zijn tweelingzuster Agathe bindt).

DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN

Musils boek is doctoraatsmaterie en biedt wis en zeker voldoende klei
om er als docent psychologie, filosofie of literatuur een semester lang lessen
mee te boetseren. Eén van de meest intrigerende aspecten die Musil uitwerkt, is de idee van ‘mogelijkheidszin’. Hoewel het boek uit het Interbellum
dateert, is de les die Musil middels dit idee aanreikt nog steeds voor onze
tijd van groot belang. Ik leg hieronder uit waarom dat zo is.
WERKELIJKHEIDSZIN EN MOGELIJKHEIDSZIN

Ulrich, de man zonder eigenschappen, keert zich af van ‘mensen met eigenschappen’, dat zijn mensen die allerhande ideeën en kwaliteiten tentoonspreiden en die laten schitteren als wezenlijke aspecten van hun persoonlijkheid. Mensen met eigenschappen kijken echter al te vaak naar de wereld
om er alleen maar hun eigen werkelijkheid (hun angsten, gedachten en
dromen) in weerspiegeld te zien. Ze grijpen naar boeken of kranten om er
vooral datgene in te lezen wat overeenstemt met hun eigen verwachtingen,
waardoor ze uiteindelijk ook de wereld maar kennen in de mate dat die
accordeert met de eigen overtuigingen. Wat voor de lens van de mens met
eigenschappen wordt gebracht, wordt dus gekromd en op een selectieve
wijze onderworpen aan een examinerend zoomeffect dat bepaalde elementen dichterbij haalt en uitvergroot, en andere gewoon negeert.
En wat doet u als u leest? Uw openingsvermogen laat datgene wat u
niet bevalt weg. En de auteur heeft al hetzelfde gedaan. Alles is gefragmenteerd. Ons gedrag midden in de werkelijkheid is een compromis, een gemiddelde toestand. (blz. 749)

Ulrich wil echter niet samenvallen met ‘eigenschappen’, maar wil alles in een
breder perspectief zien en alle opties open houden. Hij blijft voortdurend
ontvankelijk voor datgene wat er onder en achter het menselijk handelen
en denken beweegt (de angst, de gewoonte, het eergevoel, de makke voortzetting van het leven zelf, enzovoort). Voor Ulrich zijn eigenschappen opties, mogelijkheden, maar geen verplichtingen en fixaties. Een man zonder
eigenschappen is derhalve een man zonder vooringenomenheid, zonder
dwingende moraal, en zonder starre principes. Die houding maakt van hem
geen neurotische twijfelaar of iemand zonder ruggengraat, wel integendeel.
In het boek verschijnt Ulrich als een erg sterk personage daar hij alle eigenschappen bezit. Musil heeft het over negen karakters: ‘een beroeps-, een
nationaal, een staats-, een klasse-, een geografisch, een geslachts-, een bewust, een onbewust en misschien ook nog wel een privékarakter’ (blz. 43)
plus één, namelijk de extra eigenschap om andere eigenschappen niet al te
ernstig te nemen.
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Ulrich laat zich nooit zomaar op sleeptouw nemen; hij doet gewoon
niks. Hij leeft van waarnemingen en gedachten en neemt een ‘jaar vakantie
van het leven’. Natuurlijk doet hij wel een aantal zaken – hij is de secretaris
van een groots opgezet patriottistisch evenement: de Parallelactie (die uiteindelijk een lege doos blijkt te zijn) – maar hij behoudt voldoende afstand
van die taak en ironiseert die voortdurend. De werkelijkheid, zo stelt Ulrich,
is maar één perspectief, er is ook zoiets als een eindeloze sliert van mogelijkheden en die moet naar waarde worden geschat. Ulrich staat aan de zijlijn,
om er met een open blik het leven te bekijken en te analyseren.
Als werkelijkheidszin bestaat, moet mogelijkheidszin ook bestaan
[…] Aldus zou de mogelijkheidszin welhaast te definiëren zijn als het
vermogen om alles te denken wat evengoed zou kunnen zijn, en om
aan wat is geen grotere betekenis te hechten dan aan wat niet is.
(blz. 20)

Eigenschappen, stelt Musil, staan op zichzelf en werken voor het individu
vervreemdend. Ze komen dan wel samen in een mens, maar eerder dan
dat ze hem vormen, hollen ze hem uit. ‘Ze [de eigenschappen] lossen hem
op en eigenlijk is hij niets anders dan een kleine, door die vele straaltjes
uitgespoelde poel, waar ze in binnensijpelen en waar ze weer uit stromen,
om samen met andere beekjes weer een andere poel te vullen’ (blz. 43). Eigenschappen maken omzeggens gebruik van de mens waardoor het wat
vreemd is om het te blijven hebben over ‘eigen’schappen. Het is een gedachte die hij lijkt te delen met Michel Foucault, waar deze schreef dat de
mens een fictie is die op het punt staat te verdwijnen (zie ook Van Buuren,
2010). Wanneer men het over een ‘ik’ heeft, heeft men het over een verzameling van posities die kenmerkend zijn voor de maatschappelijke structuren
waarin ze moeten fungeren. Echter, omdat de posities zo onpersoonlijk zijn,
behoren ze het individu eigenlijk nauwelijks toe. Zoals dus de structuren bij
Foucault de mens (mis)vormen, zo (mis)vormen de eigenschappen volgens
Musil de mens. ‘Er is een wereld ontstaan van eigenschappen zonder man,
van belevenissen zonder degene die ze beleeft, en het lijkt bijna wel alsof in
het ideale geval de mens helemaal niets meer persoonlijk zal beleven […].
(blz. 192)
Een belangrijk concept dat in het boek van Musil, als contrastterm, geregeld de revue passeert, is ‘ziel’. Sommigen, zoals de briljante industrieel en
intellectueel Paul Arnheim, een van de vele memorabele personages uit het
boek, excelleren in wat ze doen en blijken begenadigd te zijn met velerlei
eigenschappen/kwaliteiten, maar aan het einde van de rit beschouwt Ulrich
hen als ‘zielloos’ of ‘karakterloos’. De moderne mens, zo zegt Musil, wordt
gedreven door rationaliteit, functionaliteit en techniek, maar daarmee raakt

DE MAN ZONDER EIGENSCHAPPEN

de ‘ziel’ verloren, dat wil zeggen ‘datgene wat wegkruipt als er sprake is van
algebraïsche reeksen’ (blz. 25). De ziel kan daarom misschien nog het best
beschouwd worden als de kiem van potentiële eigenschappen die nog niet
zijn gevormd volgens de verwachtingen van het maatschappelijke leven.
Het is de liefde alvorens ze opgaat in het huwelijk, het vrije intellect alvorens het wordt opgezogen in de A1-publicatiecultuur, het kind alvorens het
de volwassenheid binnentreedt, het geloof alvorens het wordt gecultiveerd
in een geloofsgemeenschap, de droom alvorens die wordt beleefd. Ulrich is
de man die tracht zijn ziel, zijn eigenheid, te redden door afstand te nemen
van het maatschappelijke leven dat er voortdurend toe neigt om de mogelijkheden te laten verworden tot gefixeerde eigenschappen, vormen en
kwaliteiten. Ulrich is als de dood voor het leven dat de ziel in de kiem zou
smoren. ‘Een man zonder eigenschappen zegt niet ‘nee’ tegen het leven, hij
zegt ‘nog niet!’, en spaart zijn krachten […].’ (blz 578)
Wie zijn filosofische pappenheimers kent, die herkent hier ook de klank
van de ‘hamerslagen’ van Friedrich Nietzsche. Het is dan ook geen toeval dat
Nietzsche, de filosoof die een houding ‘voorbij goed en kwaad’ proclameert,
in het boek een aantal keer wordt vermeld. Mensen worden door Musil en
Nietzsche aangespoord zich niet door het leven te laten vervreemden. Ulrich ziet in Arnheim datgene wat hij mogelijkerwijze ook had kunnen worden, namelijk een succesvol man met eigenschappen, maar hij distantieert
zich van dat personage omdat hij zijn identiteit nu eenmaal niet wil laten
opsluiten. Dat betekent daarom niet dat Ulrich als een nihilist pur sang
moet worden gekwalificeerd. Naar het mij voorkomt gaat het erom dat hij
alles wegwuift omdat hij wil vermijden dat de deur definitief in het slot valt.
Hij wil de deur op een kiertje houden om, wanneer nodig, andere kamers te
kunnen bezoeken. In de vele prachtige en met een ongelooflijke precisie geschreven volzinnen maakt Musil duidelijk dat Ulrich de zielsimpulsen wil
warm houden alvorens die door het leven zouden kunnen worden bevroren.
Men zou het zo kunnen stellen: in het leven ontwikkelt men zich voor zover
er wikkels (eigenschappen) bij komen, maar in de mate dat men zich de
eigenschappen werkelijk toe-eigent, dient men zich weer te ‘ont-wikkelen’
(door de wikkels weg te nemen of door ze te ironiseren). In het boek resoneren niet alleen de nihilistische hamerslagen van Nietzsche en wordt niet
alleen op de structuralistische gedachten van Foucault geanticipeerd, maar
ook de verzuchtingen van Jean-Paul Sartres existentialisme worden in de
Musiliaanse woordenslierten mooi aangekondigd. Musil honoreert immers
via zijn protagonist de ‘vrijheid’, in zoverre Ulrich steeds de mogelijkheid
openhoudt ook iets anders te zijn of te kunnen zijn. De mens, zo klinkt
het bij Sartre, is een être pour soi, een niets (néant), een niet-iets, een nothing dat zich voortdurend moet overstijgen. Door daden en keuzes uit het
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verleden kan het zijn dat men een essentie krijgt en dus samenvalt met een
eigenschap (het verleden bepaalt de toekomst), maar Sartre en Musil geven
aan dat men zijn verleden nietig moet maken, zodat men opnieuw vrij kan
zijn. De mens, zo lijkt de boodschap te zijn, moet op zoek naar de invulling van zijn onbepaaldheid, zonder met de invulling te willen samenvallen.
Wat dat betreft excelleert Ulrich in het vermogen ‘nee’ te zeggen tegen elke
bepaaldheid. Musil heeft – na 1.340 pagina’s – de principiële en existentialistische onbepaaldheid tot kunst verheven. Dat het boek onaf is gebleven
(het boek eindigt abrupt doordat Musil stierf), maakt het – gedacht vanuit
de onbepaaldheid – eigenlijk juist compleet.
BOTSENDE BREINEN OF BOTSENDE BUIKEN?

De diagnose die Musil maakt, blijft pertinent. Mensen zijn immers inderdaad nogal mak wanneer het erop aankomt de eigen eigenschappen (hun
kwaliteiten en overtuigingen) te bevragen. Het is vaak gezellig in de (mentale) kamer waar men vertoeft en men voelt er niet altijd veel voor om de
eigen nestwarmte te verlaten. Zo ligt er bij nader inzien zelden een verschil
in kennis van de feiten ten grondslag aan (maatschappelijke) discussies.
Mocht dat immers wel het geval zijn, dan zouden de meningen met de tijd
en volgens de wet van het voortschrijdend inzicht, naar elkaar toegroeien.
Wat we echter vaak zien is dat er in plaats van toenemende convergentie
sprake is van toenemende polarisatie. Mensen blijven al te vaak (en wellicht
vaak tegen beter weten in) vasthouden aan hun eigen standpunten. Daarmee wordt de grondslag van menig dispuut niet zozeer gevormd door het
gebrek aan kennis, maar door de onwil om de eigen tekorten te erkennen
en door het gebrek aan redelijkheid, waarmee ik bedoel dat men de mogelijkheid miskent dat de ander misschien wel eens gelijk zou kunnen hebben
of toch minstens een perspectief kan inbrengen dat het overwegen waard
is. In Musiliaans jargon: mensen zijn vastgeroest in hun ‘werkelijkheidzin’
en lopen ‘mogelijkheidzin’ mis. Zo beschouwd zijn disputen vaak niet het
gevolg van ‘botsende breinen’ – botsende breinen zijn vruchtbaar voor de
waarheid! – maar van ‘botsende onderbuiken’ die niks van doen hebben
met een faire zoektocht naar de waarheid, maar er slechts op uit zijn het
eigen ego op te blazen met de kwalijke gassen van het narcisme die ver van
de waarheid doen afdrijven. De ‘waarheid’ is echter vaak te complex en genuanceerd om die vast te leggen met wat de onderbuik ons in de zwart-witte
egotermen doet geloven. ‘De waarheid is nu eenmaal geen kristal dat je in
je zak kunt steken, maar een oneindige vloeistof waar je in valt.’ (blz. 697)
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Doordat de polarisatie toeneemt, lijkt het erop dat mensen allerminst
bekommerd zijn om ‘de waarheid’, maar gewoon hun eigengereide gelijk
willen veilig stellen (ten koste van de waarheid). De werkelijkheid wordt
dus niet grondig, maar slechts gedeeltelijk ondervraagd, en dat volgens de
dictaten van de onderbuik. Het is de onderbuik – waar Ulrich waakzaam
voor is – die immers al te vaak bepaalt dat we x geloven en y verwerpen en
ervoor zorgt dat we naderhand naarstig op zoek gaan naar argumenten pro
x en argumenten contra y. Datgene wat niet strookt met het eigengereide
gelijk wordt miskend of verklaard door ‘zondebokkenmesterij’. Dat is echter
niet zonder gevolg. Wie ‘de frustratie’ immers wild van zich afschudt, riskeert dat de ander ermee wordt bespat en als de oorsprong van ‘het kwaad’
zal worden beschouwd. De wereld wordt dan een gevaarlijke plaats want gevuld met de spanningen van alle onuitgevochten innerlijke conflicten. Men
doet er daarom goed aan rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat
‘in alles wat mensen met inzet van hun hele persoonlijkheid doen […] een
zekere onverdraagzaamheid [zit].’ (blz. 347)
Daarom is het meer dan ooit nodig, een (publieke) sfeer te creëren waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zonder schroom of dwang
kunnen praten, discussiëren en kunnen toegeven dat ze fout zijn of iets van
de ander geleerd hebben. Alleen in een ‘amicale sfeer’ kan het voortschrijdend inzicht, zonder schaamte of narcistische kwetsuur, komaf maken met
wat ‘de wet van het behoud van illusie’ zou kunnen worden genoemd. Dat
veronderstelt, zoals Ulrich dat doet, een houding waarbij men het eigen
oordeel wat opschort en waarbij men steeds reflecteert over de verborgen
motivaties (annex buikgevoelens die de rede als slaaf aan zich binden).
Mensen moeten met andere woorden leren openstaan voor kritiek en niet
voortdurend krampachtig de eigen waarheid afdekken met een afwerend
parapluutje. Wat dat betreft moeten ze elkaar als compagnons de route behandelen en dankbaar gebruik maken van het feit dat iedereen opgenomen
wil worden in en het ‘middelpunt [wil] zijn van een warme levenskring’
(blz. 795). Sterker nog, omdat de ander veelal beter in staat is om de manco’s
van het eigen perspectief bloot te leggen, moet men die ander wat vaker
de hand schudden. Als de waarheid immers centraal staat, dan praat men
best zo onbevangen mogelijk met zo veel mogelijk mensen en dan legt men
best het eigen perspectief aan zoveel mogelijk mensen voor. Het punt, opnieuw, is dat al te vaak helaas niet ‘de waarheid’, maar het ‘eigen frêle ego’
centraal staat. Het ‘[…] individu [ligt] aan zijn Ik vastgekluisterd en [is] niet
in staat vanuit bredere horizonten te leven en te handelen.’ (blz. 1256–1257)
Wat nodig is en waarnaar moet worden gestreefd, is niet de dialoog tussen
mensen met eigenschappen, maar tussen mensen zonder eigenschappen.
Op de vraag van Rüdiger Safranski hoe Hans-Georg Gadamer zijn herme-
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neutische filosofie in één kernzin zou samenvatten, antwoordde Gadamer
(toen 90 jaar) veelbetekenend: ‘Het zou kunnen dat de ander gelijk heeft’,
waarmee hij meteen de uitgangspositie voor elke zinvolle dialoog heeft beschreven en misschien ook wel het devies van de man zonder eigenschappen heeft verklankt.
EEN POLITIEK ZONDER EIGENSCHAPPEN

Natuurlijk moeten er in de realiteit steeds beslissingen worden genomen
en kan niet iedereen het zich permitteren om, zoals Ulrich dat doet, enkel
te contempleren oftewel een ‘jaar vakantie van het leven’ te nemen. Geen
enkele beslissing is echter zonder kritiek en weinig beslissingen blijken
achteraf succesvol (vandaar ook de satirische ondertoon in het boek van
Musil). Dat moet echter niet betreurd worden. Wanneer de angst voor de
narcistische kwetsuur prevaleert, worden de beslissingen echter dogmatischer en dwingender. Wat daarom bijvoorbeeld nodig is, is een politiek
zonder eigenschappen, een politiek die zich dan wel laat leiden door ideeën,
maar zich niet laat vastroesten in de blinde continuering ervan. Een politiek
moet open staan voor mogelijkheidszin. Het is een van de redenen waarom
partijpolitiek zo artificieel is; het besef vast te hangen aan één partij en alle
partijpunten te moeten onderschrijven en te moeten uitvoeren. ‘Gelooft u,
[…], dat iemand die vandaag voor of tegen een bepaalde zaak strijdt, [...],
indien hij morgen door een wonder tot absoluut alleenheerser over de wereld zou worden gemaakt, nog dezelfde dag zou doen wat hij zijn leven
lang heeft verlangd? Ik ben ervan overtuigd dat hij zichzelf een paar dagen
uitstel zou geven.’ (blz. 352) Wat dat betreft is de locus academicus een meer
interessante positie (aangenomen dat die nog niet is opgezogen door de
A1-publicatiecultuur). De academicus of filosoof kan aan de zijlijn staan
om er zijn politieke essay te schrijven. Hij kan de maatschappij een model
aanleveren en die in dezelfde beweging terugnemen door het te plaatsen
tegenover alternatieven en te confronteren met kritieken. Dat geen enkel
model perfect is, is voor de ‘essayist’ (een ander woord dat Musil voor de
man zonder eigenschappen gebruikt) onproblematisch. De politicus die
zich echter geen enkele zwenking kan of mag permitteren – uit angst om
op de publieke fora vernederd te worden of niet ernstig te worden genomen
– is als mens gevangen door de eigenschappen van de partijpolitiek. Het is
hoogst betwijfelbaar of de politiek en de samenleving daarbij gebaat zijn.
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REDE EN EMOTIE

Ulrich nestelt zich dus niet en hij kiest nauwelijks positie. Hij fungeert als
de spreekwoordelijke luis in de pels waarin de andere personages zich zo
graag wikkelen. Hij onthecht zich om zich te kunnen binden aan het onbestemde, het geheel en het mogelijke. Daar waar de meeste mensen dus net
op zoek zijn naar wat geborgenheid en allengs vergroeid geraken met de
eigenschappen die behoren tot een bepaalde job, geliefde, familie, groep,
gemeenschap voelt Ulrich zich nergens thuis. Het enige dat hij werkelijk
omarmt, is de vrijheid om alles open te laten. Naarmate het boek voortschrijdt, daagt het bij Ulrich echter dat hij er met intellectualiteit alleen
niet komt. Het intellect en de emotie moeten met elkaar worden verzoend.
Ulrich doet verwoede pogingen die symbiose te bereiken, maar hij faalt
daarin. De logica van het verstand en de verbeeldingskracht van het gevoel
laten zich niet zomaar naadloos met elkaar verzoenen. Het boek blijft dan
ook, zoals reeds aangegeven, onafgerond – het boek stopt abrupt doordat
Musil (in 1942) stierf en zijn boek dus niet kon beëindigen. Die onafgebrokenheid is echter tekenend voor de man zonder eigenschappen die alle
mogelijkheden open houdt. En toch is het van belang verstand en gevoel
dicht bij elkaar te brengen. De ratio alleen redt het immers niet – Ulrich
contempleert zich te pletter – en de emotie is veelal te particulier of kan te
‘overweldigend’ zijn waardoor ze vervreemdend werkt (zoals in de mystiek,
de extase). Om een stap voorwaarts te zetten moeten mensen het gevoel en
het verstand enigszins op elkaar afstemmen. Dat dit niet lukt – zoals Musil
suggereert – betekent echter niet dat hier geen kernopdracht zou schuilen.
Het is misschien net die problematische afstemming van de rede en het
gevoel die ook anno 2018 zo kenschetsend is voor de samenleving en het
onbehagen van haar burgers. Zo is het één zaak om cerebraal de Verlichte
principes van gelijkheid, vrijheid en solidariteit te verdedigen, het is toch
nog een andere zaak om die principes (en dan vooral het idee van solidariteit en tolerantie) in de praktijk te brengen en er ook gevoelsmatig mee in
het reine te komen. Zo zijn we natuurlijk allemaal voor gelijkheid en vrijheid, maar we aanvaarden (of begrijpen) niet altijd de consequenties van
die principes. We gaan er wellicht allemaal redelijk prat op tolerant te zijn,
maar het blijft de vraag of we dat wel effectief zijn. We begrijpen wellicht
het belang van een zekere tolerantie, maar in de praktijk lopen we wel vaak
in een boogje om diegene of datgene waarvoor we dan zogenaamd ‘tolerant’
zijn. Mensen zijn ook gewoonlijk een stuk toleranter voor datgene wat ze al
kennen en kunnen begrijpen. Als iets te veel van ons verschilt, dan weten
we ons daar gewoon geen raad mee en worden we wat sullig, angstig en misschien wel agressief (het vreemde moet weg of worden geassimileerd!). Een
interessante parallel vinden we bij Musil wanneer die over de schoonheid
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van een vrouw het volgende stelt:
[...] datgene wat je als schoonheid verrast en overweldigt, waarvan je
denkt dat je het voor het eerst van je leven ziet, dat kende en zocht
je in je hart al lang, daarvan was altijd al een voorglans in je ogen,
die nu alleen tot volle daglichtsterkte toeneemt; als het daarentegen
werkelijk om liefde op het eerst gezicht gaat, om schoonheid die
je nooit eerder hebt waargenomen, dat weet je gewoon niet wat je
ermee aan moet; er is niets vergelijkbaars aan voorafgegaan, je hebt
er geen naam voor, je hebt geen gevoel als antwoord, je bent gewoon
grenzeloos in verwarring, verblind, in blinde verbazing, in een sullige
dwaasheid gebracht, die met geluk nauwelijks nog iets gemeen lijkt te
hebben. (blz. 490)

Mensen worden niet verliefd op ‘vreemden’, ze worden mogelijks wel verliefd op het ‘vreemde’ dat ze herkennen. Mutatis mutandis tolereren mensen niet het ‘vreemde’, maar het ‘vreemde’ dat hen niet van zichzelf doet
vervreemden. Er is altijd een brug naar het ‘ik’ nodig, zonder die brug is er
maar weinig mogelijk. Concreet: hoe groter de afstand tot het ‘ik’ of ruimer
‘onze cultuur’, hoe problematischer de vraag in verband met solidariteit en
tolerantie.
De vele discussies die de multiculturele samenleving rijk is, zijn dus
wellicht debet aan de vraag hoe rede en emotie kunnen samengaan. Wat een
duurzame liberale rechtsstaat nodig lijkt te hebben, is een soort moraliteit
die niet enkel bestaat uit rationele principes, maar ook uit gedeelde gebruiken van het hart. Immers, als een samenleving niet wil bezwijken onder het
gewicht van haar eigen principes, dan moeten de rechtsstatelijke principes
(en de gevolgen) ook bottom up worden aanvaard. Het is dus niet omdat
de samenleving volgens het liberale principe van neutraliteit moet kunnen
worden vormgegeven, dat die samenleving niet onder het gewicht van de
daarbij horende tolerantie zou kunnen bezwijken. De multiculturele spanning is derhalve niet zelden het gevolg van het feit dat men de eigen angsten
niet onderkent (zie hierboven), maar ook dat een aantal redelijke principes
alleen maar cerebraal worden begrepen en niet emotioneel worden erkend.
‘Je sais bien, mais quand même…’ Baruch Spinoza gaf al aan dat een overheid nooit een beleid kan of mag voeren dat indruist tegen de harten van
de samenleving, want wie gelooft dat een collectief enkel door de rede kan
worden bestuurd is naïef. Of, anders gezegd: ‘Vadertje Staat’ en ‘Moedertje
Volk’ moeten in een minzaam huwelijk treden.
De vraag lijkt me anno 2018 of we niet ook en vooral meer moeten investeren op het terrein van de emotie (aangenomen dat er rond de Verlichtingsprincipes een betrekkelijke consensus bestaat). Leggen we thans niet
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te veel accent op de rede en richten we daarmee niet een zwaard op waarin
we met z’n allen lopen? Veronachtzamen we niet teveel de dimensie van het
gevoel? Hoe verzoenen we de rede (we begrijpen en onderschrijven x…) en
de emotie (…maar we voelen ons blijkbaar toch niet altijd helemaal goed
bij x)? Welke instrumenten zijn daarvoor nodig? Ik hoor het graag; of beter,
ik lees het graag… misschien ergens in de zomer van 2019?
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‘Het gevaar dat men
Jezus zelf
of zijn boodschap
niet serieus neemt’
Streven sprak met Roger Lenaers

Ik geloof in God, oneindige Liefde,
die zich op verbijsterende wijze uitdrukt
in de evolutie van kosmos en mensen.
En in Jezus, onze Messias,
zijn unieke menselijke evenbeeld,
geboren uit menselijke ouders, en toch geen mensenwerk,
maar volledig vrucht van Gods reddingsinitiatief.
Die de weg van lijden en dood gegaan is,
Op last van Pontius Pilatus gekruisigd is,
gestorven en begraven,
maar niettemin in volheid leeft,
want volkomen opgegaan in God
en daardoor een onbegrensde kracht ten goede geworden,
die de hele mensheid tot haar voltooiing zal brengen.
Ik geloof in de inspirerende werkzaamheid van de Geest
die Gods scheppende levensadem is,
en in de wereldwijde gemeenschap
waarin Jezus Christus verder leeft.
En in Gods aanbod ons te genezen
en ons te herscheppen tot (eindelijk) mensen.
En in de goddelijke toekomst van de mensheid,
Een toekomst van leven. Amen.

Aan het woord is Roger Lenaers, 93 jaar oud, jezuïet, classicus, opvoeder
en rebels theoloog. De hierboven geciteerde ongewone geloofsbelijdenis
staat in het boek Op verkenning in een nieuw land (2011), het derde van
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zijn vier ophefmakende essays over de breuk tussen de traditionele roomskatholieke vorm van het geloof en wat er volgens hem als ‘wezenlijke kern’
van overblijft. Sterker nog: wat er noodzakelijk van bewaard moet worden
om onze persoonlijke en collectieve toekomst te redden uit de toenemende
teleurstelling, onverschilligheid en verzuring.
Jij bent, net zoals wij, begonnen als een ‘preconciliair katholiek’ – een
katholiek die de kerk nog heeft meegemaakt in haar traditionele vorm.
Die vorm werd na 1962, na het Tweede Vaticaans Concilie, ingrijpend
gemoderniseerd. Wat is er volgens jou met die modernisering misgegaan?
Ik ben nog steeds een diep overtuigd gelovig christen, tot honderd procent,
maar bevrijd van wat wij meegekregen hebben en wat niet doordacht en
niet verantwoord was. Ik ben door de Aufklärung gegaan en heb me telkens
weer bij kerkelijke uitspraken en gebruiken afgevraagd: Waarom? Waarop
steunt dat? En als ik geen bevredigend antwoord vond, stapte ik er overheen.
In Streven ben ik destijds gaan schrijven naar aanleiding van de door paus
Johannes-Paulus II geplande bisschoppensynode over ‘Verzoening en Boete’. Daar ging het in de eerste plaats over de biecht. De Leuvense theoloog
Georges De Schrijver (1935–2016) was toen begonnen in het maandblad
zijn eerste kritische artikelen over de kerk en de bevrijdingstheologie te
publiceren. Op zijn verzoek schreef ik dan ‘Heeft de biecht nog toekomst?’
(september 1983). Dat was het begin van een lange reeks artikelen in Streven
over de plaats van het geloof in de moderniteit. Toen de nieuwe hoofdredacteur in 1997 een artikel van mij weigerde, wilde het Tijdschrift voor
Geestelijk Leven het maar al te graag opnemen. Sindsdien schreef ik voor
dat tijdschrift en daaruit is dan in 2001 De Droom van Nebukadnezar ontstaan. Met uitzondering van een paar aanmaningen kan ik niet zeggen dat
ik door de kerkelijke overheid of door die van de jezuïetenorde ooit echt
gecensureerd ben geweest.
Wanneer we bedenken dat het Tweede Vaticaans Concilie al in 1965 beëindigd was, kunnen we bij jou niet echt van een ‘post-conciliaire’ ommekeer
praten. Er waren intussen al ongeveer dertig jaren voorbijgegaan.
Ik publiceerde mijn ideeën inderdaad dertig jaar later, maar in die tussentijd was mijn denken geactiveerd en geëvolueerd.
Eén van de zaken die wij ons nog herinneren, was jouw eigenzinnige visie
op de rol en het belang van de confessionele school. Daar ben je toch intens
mee bezig geweest?
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Dat is zo. Ter gelegenheid van pedagogische dagen en in voordrachten pleitte ik toen en pleit ik nog altijd voor een open school. We moeten kijken
naar wat die jonge mensen die we in de klas hebben echt nodig hebben, in
plaats van hen een pakket op te dringen. Toen ik in 1968 leraar godsdienst
in het 6e jaar middelbaar werd op Paridaens, toen nog humaniora [algemeen secundair onderwijs, red.] voor meisjes, informeerde ik me tijdens de
eerste ontmoeting over datgene wat die leerlingen van mij verwachtten. Het
antwoord van die tieners, 26 in een klas van 31, was ondubbelzinnig: ‘Pater,
geen godsdienst!’. Ze hadden toen net een jaar klassiek godsdienstonderricht gekregen van een collega die getracht had hen te overtuigen van het
grote gelijk van de katholieke leer, en dat was bij hen in het verkeerde keelgat geschoten. Geen godsdienst in de traditionele betekenis van die term,
maar wat dan wél?
En toen ben je daar serieus over beginnen na te denken, zoals uit je vele
publicaties daarover blijkt.
Dat had ook te maken met de opleiding van leraressen godsdienst lagere
cyclus, waarvoor ik een nieuwe benadering moest uitwerken. Terwijl ik
daarmee bezig was, ontdekte ik het boek Christ sein (1974) van de Zwitserse theoloog en godsdienstfilosoof Hans Küng. Plotseling viel alles op zijn
plaats: die man bevestigde niet alleen mijn vermoedens en werkhypothesen,
maar het was alsof we parallel dachten, al ben ik later nog een heel stuk
verder gegaan dan Küng. Zijn werk is in elk geval een inspiratiebron voor
mijn religieus denken geweest. Maar mijn eerste aha-belevenis had ik al in
1964 gehad bij de lectuur van Honest to God van bisschop John Robinson.
De eerste fase van je nieuwe denken had te maken met de zin van de katholieke school. Je bent daarmee decennia voor geweest op je tijd, want dat
debat rond het levensbeschouwelijk onderwijs houdt ons nog steeds bezig.
Je hebt ooit ergens geschreven dat het traditionele ‘christelijk’ onderwijs in
de meeste gevallen de beste manier is om de jongeren van het christendom
te vervreemden. Mag ik daaruit besluiten dat je het als overtuigd christen
eens bent met initiatieven als LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie)
van Patrick Loobuyck en anderen, die pleiten voor professioneel deskundig
onderwijs over de verschillende levensbeschouwingen, eerder dan onderwijs in een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing?
Neen. Meer dan wat wetenswaardigheden brengt dat niet. Levensbeschouwing is een zaak van het leven. Nadat ik een artikel geschreven had voor
een pedagogisch tijdschrift werd ik uitgenodigd om over dat thema een
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voordracht te houden op een studiedag van de faculteit Kerkelijk Recht.
De uitgangsvraag was, of men in een systeem met een scheiding van kerk
en staat mocht verwachten dat de staat voor katholiek levensbeschouwelijk onderwijs betaalde. Ik verruimde de vraag: of men levensbeschouwing
überhaupt onderwijzen kan. Mijn advies daarover was negatief. De leerlingen komen vandaag in de regel met de modern-humanistische, in feite areligieuze levensbeschouwing, die ze van hun ouders gekregen hebben, naar
school. Wat mag men dan van een school verwachten? Dat ze de leerlingen
hun eigen (vaak onbewuste) levensbeschouwing kritisch leert beoordelen,
om op basis daarvan zelfstandig te beslissen hoe ze het best hun leven leiden. Voor die kritiek mag de katholieke school gerust uit de rijkdom van
de katholieke traditie putten. Maar de traditionele katholieke school deed
helaas in feite hetzelfde als wat de staat deed in de traditionele communistische landen: indoctrineren en conditioneren.
Mijn eerste ervaringen met het onderwijs waren die van leraar in de
3e Latijnse. Na mijn theologiestudie kreeg ik dan in 1956 de opdracht de
bekende schoolboeken over de klassieke talen en letteren van Adhemar
Geerebaert te moderniseren, en dat heb ik ook een paar jaar plichtsgetrouw
en succesvol gedaan. Tot ik als inspecteur Oude Talen ervoer dat de meeste
leerlingen de klassieke teksten niet meer konden lezen. Dan ben ik een stap
verder gegaan en heb me beziggehouden met de ontwikkeling van een andere methodiek dan de traditionele, een ars legendi (kunst van het lezen).
In 1995, na veertig jaar handboekenwerk, heb ik daarvan afscheid genomen
en ben door duizend toevalligheden pastoor geworden in twee bergdorpen
in Tirol. Daar heb ik mijn theologische synthese uitgeschreven, die dan via
het Duits in de andere Europese talen is vertaald.
Leidde jouw ontwikkeling niet af en toe tot wrijvingen met je medebroeders
en je omgeving?
Hier in het jezuïetenrusthuis van Heverlee zijn er slechts een paar mensen
die mijn denken echt accepteren. De geloofs- en kerkvorm waar ik voor
sta, is ver verwijderd van de bekende tradities. Ze zien die veeleer als een
afbraak van al waar ze mee vertrouwd zijn en vragen zich af wat er van dat
geloof nog overblijft. Mijn antwoord is dan altijd: het wezenlijke.
Als ik het goed begrepen heb is wat jij ‘ballast’ noemt vooral het product van
de contrareformatie en de vroomheid en liturgie van de negentiende eeuw?
Het is in feite veel ouder. Het is het uitvloeisel van het Godsbeeld dat tot de
Aufklärung vanzelfsprekend was, het beeld van een buitenkosmische God-
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in-den-hoge. Maar als je eenmaal tot de conclusie bent gekomen dat er geen
‘God-in-den-hoge’ is, zoals de titel van mijn boek luidt, is de Bijbel niet meer
woord van God, maar geïnspireerd mensenwoord, is er geen uit den hoge
neerdalende hiërarchie meer en valt ook het traditionele priesterschap weg,
dat immers moest bemiddelen tussen die God daarboven en de mensen
hierbeneden, en verdwijnt het smeekgebed tot die God en zijn de sacramenten alleen nog uit eigen kracht bevrijdende rituelen. Alles verdwijnt
dus. En wat blijft er dan aan het einde over? Ik zei het al: het wezenlijke. Er
zijn links en rechts andere mensen die onafhankelijk van elkaar tot dezelfde
conclusies zijn gekomen. Ik heb gewoon doorgedacht en wanneer ik af en
toe op een punt kwam waar ik me afvroeg of ik dat kon of mocht zeggen,
besefte ik dat ik niet anders kon dan het te zeggen. Als je eenmaal die hindernis hebt genomen, merk je dat het allemaal heel vanzelfsprekend is.
Als wij even de advocaat van het Vaticaan mogen spelen: in vroegere tijden zou
je vanwege dergelijke uitspraken reeds lang op de brandstapel geëindigd zijn.
Dat klopt, en toch moet ik nog eens nadrukkelijk herhalen dat ik bijna nooit,
van geen enkele instantie, belemmeringen of tegenwerking ervaren heb.
Eén keer was er een tussenkomst van de provinciaal van de Oostenrijkse
jezuïeten in Wenen die wilde verhinderen dat de Duitse vertaling van Al is
er geen God in den hoge, die al klaar lag bij uitgeverij Tyrolia in Innsbruck,
gepubliceerd werd. En die vertaling is toen toch gepubliceerd, want over mij
had hij geen gezag. In een later lang gesprek met de Vlaamse provinciaal
over dit incident had deze aan het einde gezegd: ‘Roger, je moet je geweten
volgen.’ Wat ik dan ook gedaan heb.
Ludo Abicht: Het is merkwaardig dat ik dat incident vernomen heb via mijn
zoon in Californië die daarover op Facebook gelezen had en me schreef: ‘Je
vroegere leraar Latijn uit Drongen heeft blijkbaar problemen in Tirol.’ Je
ziet hoe zoiets heel snel de wereld rond gaat.
Hans Küng heeft het dan moeilijker gehad dan jij, toen de Duitse bisschoppenconferentie hem in 1980 uit zijn ambt als theologiedocent in Tübingen
ontzette vanwege zijn kritiek op het pausdom en het Vaticaan. Hij werd
toen als docent filosofie opgevangen door de filosofische faculteit van dezelfde universiteit. Het denken van Küng is van onschatbare waarde gebleken
voor het actuele debat over de godsdiensten en in het bijzonder de islam.
Kunnen we zeggen dat Küng een hele generatie beïnvloed heeft?
Ik zou zeggen ja. Zeker mijn denken is omzeggens gelanceerd door hem.
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En dan ben ik mijn eigen weg gegaan, nog kritischer en verder dan Küng.
Roger, soms vragen we ons af waar jij de moed hebt gehaald om die weg op
te gaan. Daar is toch moed voor nodig?
Dat zeggen ze mij soms. Maar nee, ik heb echt nooit dat gevoel gehad. Ik
begon gewoon iets in te zien en dan begon ik dat inzicht in een geweldig
tempo uit te werken. Het idee dat ik risico liep, is nooit bij mij opgekomen.
Maar je streek toch tegen de haren in. Je wist dat je niet geliefd zou zijn bij
een aantal mensen.
Uiteraard, maar dan kreeg ik van anderen weer heel veel bijval, zoals blijkt
uit de vele brieven en later mails van steun die ik van allerlei kanten ontvangen heb en nog ontvang. Die steun komt vooral vanuit het Duitse taalgebied.
Die mensen ervaren mijn visie als een bevrijding. Zo werd ik kort voor
Kerstmis 2015 gevraagd voor een interview op de Duitse radio, de Deutschlandfunk. De uitnodiging kwam van een zekere meneer Heinemann, de
zoon van Uta Ranke-Heinemann (Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität, 1990). Dat gesprek werd op kerstavond zelf op
een onmogelijk uur uitgezonden, maar volgens mijn uitgever hebben ze
nog dezelfde dag meer dan honderd exemplaren van mijn boek verkocht.
Het ging over De droom van Nebukadnezar. Maar in feite bevatte dit boek
al mijn belangrijkste ideeën. De latere boeken zijn verdere uitwerkingen
daarvan.
We kennen een aantal Leuvense academici die zich christenen noemen, maar
dan wel meteen daaraan toevoegen dat ze geïnspireerd zijn door jouw teksten. Je mag je als het ware als iemand beschouwen die deze mensen een voor
hen aanvaardbare synthese van christendom en verlichting bezorgd heeft.
Die synthese is voor mij zo vanzelfsprekend dat ik verbaasd ben dat niet
iedereen ze vanzelfsprekend vindt.
Maar intussen bleef je toch maar priester in die kerk? In die kleine parochie
in Tirol, waar je de pastoor verving, kon je toch niet alles kwijt wat in je
boeken staat?
Wanneer je twintig jaar lang rond dezelfde kern aan het denken bent, leer
je wel hoe je dat bijvoorbeeld in een ‘preek’ kan verwerken. Ik moest uiteraard preken, maar ik zorgde ervoor dat de gelovigen ook in de zondagsliturgie en dopen en begrafenissen niet in de vroegere opvattingen ‘gestijfd’
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werden. Heel de liturgie is doordrongen van het verleden. Ik liet alles weg
wat voor iemand met een nieuw Godsbeeld geen zin meer heeft, vrome
woordenkraam is, bijvoorbeeld de offerande in de missen. Het offer, een
geschenk aan een bovenkosmische God, is een typisch voormodern begrip,
al eist Rome dat men de mis als een offer interpreteert. Hoe ik over de jaren
mijn preken aan mijn nieuwe inzichten heb aangepast, blijkt uit een recente
publicatie, 70 Kurzpredigten. Siebenminutenpredigten für alle Sonn- und Feiertage im Jahr A (Saarbrücken, 2016). Daarin worden aan de hand van de
zondagsevangelies uit Matthëus alle thema’s behandeld die in mijn boeken
worden geduid en beargumenteerd.
Wanneer we ervan uitgaan dat je inzichten correct zijn, blijft de vraag, wat
je dan aan de gelovige lezers of toehoorders als positieve boodschap kan
meegeven?
Ik antwoord daarop dat na het opgeven van al het bovengenoemde voormoderne, ‘het wezenlijke blijft’. Wat is het wezenlijke? Voor een christen
is het wezenlijke die persoon, Jezus van Nazareth, van wie ik belijd dat hij
niet uitgerangeerd is. Dat zijn dood niet het einde is. Het hele klassieke
verleden stelt het voor als zou zijn lijk levend uit het graf zijn gekomen.
Maar de moderne mens weet: dat kan niet. Toch is het centrum van onze
christelijke belijdenis, dat hij leeft. Met recht! Want alleen van een levende
gaat kracht uit. En op grond van de ervaring dat er door hem in de wereld
en in mij heel veel ten goede veranderd is, belijd ik dat hij leeft. Maar dan
moet ik ook consequent doordenken: kan hij leven als hij dood is? En zo
ben ik tot de formuleringen gekomen van mijn artikel in het meest recente
juli-augustusnummer van Streven.
Roger, je zegt ergens uitdrukkelijk: laat je niet afleiden van de juiste weg.
Wat is de juiste weg? Laat je niet verleiden, dat zegt ook de Duitse dichter
Bertolt Brecht. Wat is voor jou in een notendop de juiste weg? De weg van
het geloof gaat die hand in hand met rechtvaardigheid?
Natuurlijk! De eerste helft van mijn boek Al is er geen God-in-den-hoge is
ethica en stelt dat een christelijke ethiek niet langer een wetsethiek mag
zijn, maar een liefdesethiek moet zijn, een ethiek van zorg voor elkaar, voor
mensen. Het hele 6e hoofdstuk is een afrekening met de mammon, een essay over de evangelische houding tegenover het bezit. Iedere christen zou
moeten nagaan: wat heb ik nodig en wat heb ik, wat krijg ik. Van wat je te
veel hebt, ben je geen eigenaar meer, alleen nog een beheerder. Het is helaas
altijd zo geweest dat men christen-zijn en rijk-zijn goed met elkaar kon ver-
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zoenen. Dat kan volgens het evangelie niet. Maar ik ben in die zin een stem
in de woestijn. Een ander punt van de tien geboden gaat over seksualiteit.
Wat daar in het 4e en 5e hoofdstuk staat, is zo anti-traditioneel als maar kan.
Seks is goed als ze geen consumptieseks is, maar ontmoeting belichaamt. Ik
wil in dit verband benadrukken dat we teveel met bijzaken bezig zijn.
Niet alles wat in het Nieuwe Testament staat is historisch juist. Soms staan
we voor een raadsel: moet ik dat nu aanvaarden? Ik kan alleen maar beamen
wat ik zelf versta. Er staan in het Nieuwe Testament een aantal teksten waarvan je vraagt: wat kan hiermee bedoeld zijn? Dat doet niets af aan de lijn van
de Jezusfiguur en van de inspiratie die daarvan uitgaat. Die weg moeten we
blijven volhouden. Die is smal, maar goed, maar je kan daarmee niet alle
richtingen uitgaan. Je moet in de lijn blijven van die centrale impuls.
Ik moet denken aan de parabel over ‘de werkers van het elfde uur’ die evenveel betaald worden als die van het eerste uur, dat wil zeggen die de hele dag
in de zon gezwoegd hebben. Dat is toch vanuit een syndicaal perspectief niet
aanvaardbaar, laat staan rechtvaardig?
Misschien moeten we eerst het eigen syndicale denken kritisch bekijken. Die
werkers van het eerste uur krijgen wél het loon dat ze vooraf met de werkgever hadden afgesproken. De anderen krijgen als het ware een extra bonus. Je
zou dat vanuit dit oogpunt kunnen verklaren. Bedenk bovendien: geen van
die arbeiders geprotesteerd zou hebben, als de betaling begonnen was bij de
werkers van het eerste uur. Er zijn nog heel wat andere woorden van Jezus die
ons huidige sociaal besef tegen de haren strijken. Maar we moeten ze in hun
historische en sociale context plaatsen. Bovendien gebruikt Jezus situaties uit
de toenmalige sociale (wan)orde om de ogen te openen voor iets van een totaal
andere orde. Het ging hem over Gods houding tegenover de sociaal zwakken.
De laatsten die eersten worden, zijn de mensen die in een nog niet menselijke
maatschappij niet meetellen, daar geen stem hebben, veracht worden: de weerlozen, de noodlijdenden, de gehandicapten, de uitgeslotenen. Die komen bij
God tot hun volle recht. En bij de ‘eersten’, die laatsten worden, denkt Jezus aan
sterke, aan begaafde, aan succesrijke, aan ambitieuze, aan trotse, aan kapitaalkrachtige mensen, aan diegenen die zich alles kunnen permitteren en wie het
niet kan schelen dat de zwakken en kleinen verdrongen en onderdrukt worden.
Dat die ‘laatsten’ worden, is evangelium, letterlijk: goed nieuws. Zulke eersten
en laatsten waren er in de maatschappij van toen niet minder dan in de huidige.
Jezus was niet blind of naïef. Hij zag dat alles maar al te goed. Maar dat maakte
hem niet bitter. Hij wist dat God tot het geluk van de mensen andere maatstaven hanteert als onze maatschappij. Hij kende Gods maatstaven en spelregels.
Hij kende ze uit de psalmen en de teksten van de profeten.
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Je kent Edward Schillebeeckx (1914–2009) de Vlaamse theoloog die in Nijmegen doceerde en die deelnam aan de voorbereiding van het Tweede Vaticaans Concilie. Hij werd vooral bekend om zijn rationele visie op de figuur
van Jezus. Heeft het werk van Schillebeeckx enige invloed op jouw denken
uitgeoefend?
Toen ik theologie studeerde las ik zijn boek De sacramentele heilseconomie (1952). Heel waarschijnlijk hebben zijn ideeën me onbewust beïnvloed.
Voor mij is de grote doorbraak vooral gekomen door het werk van Hans
Küng.
En Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud,
Harry Kuitert? Hebben die een rol gespeeld in je ontwikkeling?
Alleen historisch, om de ontwikkeling van het denken van de moderniteit
te begrijpen. Maar er was geen directe beïnvloeding. Kuitert heb ik grondig
gelezen.
We hadden nog een vraag over de doorwerking van je ideeën. Wat jij zegt,
kunnen we wellicht grofweg samenvatten als ‘gezond verstand’. Maar hoe
komt het dan dat deze nieuwe visie zo traag de gewone gelovigen bereikt? Is
het dan vooral een kwestie van instellingen en macht?
Onderaan (en misschien ook bovenaan, bij de bisschoppen) is het de macht
van de traditie, die overeenkomt met de inertie in de fysica. En bij de grote
massa van de gedoopten, vooral bij de jongeren, een totaal gebrek aan interesse. De Vlaamse bisschoppen moeten bovendien ook rekening houden
met alle gelovigen in hun bisdom, van wie de meerderheid liever bij het
oude blijft. Voor dat probleem sta ik niet. Het gewicht van de traditie geldt
heel bepaald voor de rol van getrouwde mannen en van vrouwen in de
leiding van de kerk, nu er een steeds grotere behoefte is aan voorgangers,
mensen die hun geloof in Jezus authentiek beleven. In een toekomstige kerk
zoals ik die zie, is er overigens geen behoefte meer aan priesters in de traditionele zin, zodat straks de weg open ligt voor allen die voorganger willen
zijn.
Gelukkig zijn er de laatste decennia meerdere christelijke theologen geweest die vergelijkbare Bijbelse analyses en visies over de christelijke praktijk hebben ontwikkeld. Ik denk hier onder meer aan bisschop John Robinson (Honest to God, 1963), aan de Italiaanse Capucijn Ortensio da Spinetola
en de Amerikaanse anglicaanse theoloog John Shelby Spong (Rescuing the
Bible from Fundamentalism, 1991).

john a. dick
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Moslims in de
Verenigde Staten

FORUM

Graag maak ik u deelgenoot
van enkele korte overdenkingen rond de multiculturele en
multireligieuze samenleving
van de Verenigde Staten. Aanleiding voor mijn overdenking
waren opmerkingen van twee
jonge promovendi. De een
vroeg me: ‘Bent u niet bang
dat fanatieke moslims de macht overnemen in de Verenigde Staten?’. Voordat ik kon antwoorden, zei de andere
jonge promovendus gniffelend: ‘Ik zou
eerder bang zijn van fanatieke christenen’.
Mijn voorouders van vaderskant
waren Engelse immigranten. Zij waren
Quakers uit Chester, in Engeland, en
kwamen in 1682 in Pennsylvania aan.
Toen zij aankwamen was wat zou uitgroeien tot de Verenigde Staten al multicultureel en multireligieus.
Mensen kijken soms alleen maar
naar onze geschiedenis door een christelijk getinte bril. Dit is geen antichris-

telijke opmerking, maar enkel een
objectieve kanttekening. We dragen
allemaal verschillende brillen, of helemaal geen.
De Verenigde Staten waren meteen
vanaf het begin multireligieus. Er waren christelijke, islamitische en joodse
godsdiensten, en niet te vergeten de
godsdiensten van de Amerikaanse Indianen in hun verscheidenheid – en
het was niet altijd gemakkelijk, maar
we hebben geleerd samen te leven, elkaar te ondersteunen, en ons begrip
van ‘goddelijkheid’ te ontwikkelen. Er
is niet één godsdienst die God beheerst.
Wanneer een godsdienst dat probeert
te doen, verzandt de samenleving in
afgoderij en autoritaire onmenselijkheid. Godsdienstvrijheid, waarover
tegenwoordig zo veel wordt gesproken,
houdt de vrijheid in godsdienstig te
zijn en het eigen godsdienstige geloof
uit te oefenen.
Niet alle geschiedenisboeken zijn
er duidelijk over, maar moslims kwa-
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men al ver voordat de Verenigde Staten werden gesticht in Noord-Amerika.
Niet een paar, maar duizenden. Moslims kwamen al in de zeventiende eeuw,
en vormden uiteindelijk 15 tot 30% van
de tot slaaf gemaakte West-Afrikaanse
bevolking van Brits Amerika. Moslims uit het Midden-Oosten begonnen niet eerder dan aan het einde van
de negentiende eeuw als vrije burgers
naar de Verenigde Staten te emigreren.
Belangrijke Founding Fathers van de
Verenigde Staten vertoonden een uitgesproken belangstelling voor de islam
en zijn gelovigen, met name Thomas
Jefferson. Een paar maanden nadat
hij de Onafhankelijkheidsverklaring
had opgesteld, keerde Jefferson terug
naar Virginia, om voor zijn staat van
herkomst een wetsvoorstel over godsdienst te maken. In zijn persoonlijke
aantekeningen schreef hij, in een parafrase van Letter on Toleration van John
Locke uit 1689: ‘Noch heiden noch
Mohammedaan (Moslim) noch Jood
zou vanwege zijn godsdienst mogen
worden uitgesloten van de burgerrechten van de gemeenschap’.
Later, als president, verwelkomde
Jefferson in 1805 de eerste islamitische
ambassadeur in de Verenigde Staten in
het Witte Huis. Omdat het Ramadan
was, verzette de president het staatsbanket van 3.30 p.m. naar ‘precies bij
zonsondergang’, als erkenning van de
religieuze overtuigingen van de Tunesische ambassadeur, hoewel dat nog
niet de eerste keer was dat het Witte
Huis officieel Ramadan vierde.
De islam is in de Verenigde Staten
een traditie met diepe wortels. Naar

schatting 20% van de Afrikaanse slaven
was moslim. Zij waren geen ‘burgers’
maar slaven. Geleerden debatteren
over het aantal islamitische slaven dat
naar Amerika is gebracht. De schattingen lopen uiteen van 40.000 (in
de Verenigde Staten) tot 3 miljoen in
Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. (In de geschiedenis van
de trans-Atlantische slavenhandel, tussen 1525 en 1866, werden 12,5 miljoen
Afrikanen ‘verscheept’ naar de Nieuwe
Wereld.)
Charles Ball, een Afrikaans-Amerikaanse slaaf uit Maryland, vooral
bekend door zijn verslag uit 1837 als
voortvluchtige slaaf, The Life and Adventures of Charles Ball, schreef: ‘Ik
kende verschillende mensen die, naar
wat ik later heb geleerd, Mohammedanen moeten zijn geweest; hoewel ik
toentertijd nooit had gehoord van de
godsdienst van Mohammed. Er was
een man op deze plantage… die elke
dag vijf keer bad, altijd met zijn gezicht
naar het Oosten, wanneer hij zijn gebeden zei’. De grootvader van Ball, uit een
voorname Afrikaanse familie, was tot
slaaf gemaakt en rond 1730 naar Calvert County, Maryland, gebracht.
Ik vermoed dat weinigen van hun
Amerikaanse tijdgenoten wisten dat
veel moslimslaven ontwikkeld waren
en Arabisch konden lezen en schrijven;
en dat zij leidende posities bekleedden
in het werk dat de slaven op de plantages van het Amerikaanse Zuiden
moesten doen. Historici die onderzoek
deden naar moslimslaven in het Amerika van voor de Burgeroorlog ontdekten dat de aanwezigheid van dergelijke
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slaven leidde tot een gelaagde slavenmaatschappij, door het scheppen van
de categorie van de superieure ‘Moor’
boven de inferieure ‘Neger’. Toch was
bekering tot het christendom de meest
verspreide methode waarop de meeste
Afrikaanse moslims hun godsdienstige
gebruiken en overtuigingen opnieuw
vorm moesten geven om zich aan te
passen aan hun nieuwe maatschappelijke omgeving. Daarom praktiseerden
in Amerika geboren kinderen van Afrikaanse moslims hun geloof niet, noch
zagen zij zichzelf als moslims. Maar
juist toen de islam begon te vervagen
in de gemeenschappen van slaven en
vroegere slaven, begonnen miljoenen
nieuwe moslimimmigranten aan te
komen in de Verenigde Staten in de
late negentiende en vroege twintigste
eeuw. Onder hen vele tienduizenden
uit landen met een moslimmeerderheid in het Midden-Oosten, Zuid en
Centraal-Azië, en Oost-Europa.
De eerste moskee in de Verenigde
Staten werd gebouwd in Chicago, in
1893. Op de Wereldtentoonstelling was
hij een bezienswaardigheid. De tweede moskee die in de Verenigde Staten
werd gebouwd stond in Highland Park,
Michigan. Deze werd voltooid in 1921.
Deze keer werd de moskee gebouwd,
niet als een exotische of culturele bezienswaardigheid uit het buitenland,
maar om te getuigen van een authentieke Amerikaanse godsdienstige traditie – net als de vlakbij gelegen christelijke kerken en de synagogen. Deze
werd gebouwd voor islamitische gelovigen; moslims die echte Amerikaanse
burgers waren.
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Aansluitend op de Amerikaanse
Wet op Immigratie en Naturalisatie
uit 1965 kwamen voor het einde van de
twintigste eeuw meer dan 1,1 miljoen
nieuwe moslims naar de Verenigde
Staten.
Helaas werkt de hedendaagse ‘islamofobie-industrie’, zwaar gesponsord
en zwaar bevooroordeeld met vaak
feitelijk onjuiste gegevens, hard om
de leugen te verspreiden dat moslimAmerikanen gevaarlijk, gewelddadig,
boosaardig en on-Amerikaans zouden
zijn. Dit is racistische, xenofobe propaganda, en fake news.
Tegenwoordig is de islam qua
grootte de derde godsdienst van de
Verenigde Staten, na het christendom
en het jodendom; maar men dient de
percentages goed in acht te nemen. Anders dan bepaalde hedendaagse politieke retoriek doet vermoeden, is noch
een joodse noch een moslim overname
van de macht aanstaande. Volgens de
studie uit 2017 van het Public Religion
Research Institute is ongeveer 69% van
de Amerikanen christen; ongeveer 2%
is joods; en de islam vertegenwoordigt
ongeveer 1% van de hele Amerikaanse
bevolking.
Volgens het onderzoek van het
Pew Research Center uit 2017 naar
Amerikaanse moslims, zijn Amerikaanse moslims erg optimistisch, en
hebben zij positieve gevoelens bij én
moslim én Amerikaan zijn. Zij zijn
trots Amerikaan te zijn. Zij geloven
dat hard werken over het algemeen tot
succes leidt. Zij zijn tevreden met de
manier waarop hun eigen levens verlopen – ook wanneer zij niet tevreden
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zijn met de richting waarin het land als
geheel zich ontwikkelt.
De verdiepte relatie van de regering-Trump met moslimbondgenoten
in het Midden-Oosten staat in schril
contrast met de koelere verhouding
met Amerikaanse moslims, die steeds
vaker melden te worden lastiggevallen,
en het slachtoffer te zijn van haatmisdaden, wat bevestigd wordt door cijfers van de FBI. President Trump heeft
publiekelijk geredetwist met de ouders
van een Amerikaanse moslimsoldaat
die sneuvelde in Irak. Trump heeft zich
bij verschillende gelegenheden uitgesproken voor een ban op moslims die
de Verenigde Staten binnen willen komen, en een ‘bewakingslijst’ voor degenen die al in de Verenigde Staten zijn.
Dit beleid en deze maatregelen, beweren sommige critici, onthullen een
anti-islam-animositeit die aanwezig is
in de kern van het beleid van Trump.
Met name opmerkelijk is de conclusie van het Pew-onderzoek, dat
Amerikaanse moslims over het algemeen de bezorgdheid van het Amerikaanse publiek over godsdienstig
extremisme delen. In feite hebben
Amerikaanse moslims meer reden dan
niet-moslims tot bezorgdheid over extremisme in de naam van de islam. Zij
benadrukken dat er weinig steun voor
extremisme bestaat binnen de Amerikaanse moslimgemeenschap, en maar
heel weinigen beweren dat geweld tegen burgers gerechtvaardigd is bij het
najagen van religieuze, politieke of
maatschappelijke doelen. In totaal zeggen acht van de tien moslims (82%) dat
zij bezorgd zijn over geweld in naam

van de islam waar ook ter wereld. Dit
is vergelijkbaar met het percentage van
de Amerikanen dat deze zorgen deelt
(83%). We hebben tegenwoordig juiste
informatie nodig, en een evenwichtig
perspectief op alle hedendaagse Amerikanen, niet enkel op de fanatiekelingen of kleingeestigen.
Er bestaat een bijzondere noodzaak voor christenen en joden om deel
te nemen aan de dialoog met moslims,
hun broeders en zusters in de abrahamitische traditie. Antimoslimvooroordelen in de Verenigde Staten zijn
heel reëel, en heel schadelijk. De laatste jaren hebben antimoslimbetogers
ingebroken in moskeeën, exemplaren
van de Koran vernietigd, vulgaire antimoslimtaal op moslimgebouwen geklad, en dit alles ging gepaard met bedreigingen met geweld, brandstichting,
en zelfs moord. (Het herinnert aan het
negentiende-eeuwse Amerikaanse ‘geboortige’-vooroordeel, het verbranden
van kerken en kloosters, en dodelijke
aanvallen op katholieken.)
Godsdienstige, culturele en politieke polarisatie is een kwaad van vandaag. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als
wij willen overleven, moet het zo niet
zijn. Een huis dat in zichzelf is verdeeld
blijft niet overeind.

De auteur schreef deze tekst voor Streven in
het Engels. De vertaling naar het Nederlands
werd gemaakt door Herman Simissen.

walter van herck

85

Rituelen als
aandachtmachines

FORUM

Het nieuwe boek van Herman
De Dijn, Rituelen. Waarom
we niet zonder kunnen, brengt
een synthese van zijn opvattingen over religie en zingeving, samengebracht rond de
notie van ritualiteit. Vanuit
de hoofdtitel zou men kunnen besluiten dat het om een
boek over ritual theory gaat,
maar de ondertitel maakt meteen duidelijk dat het veeleer gaat om
de mens. Ritualiteit is voor de auteur
een lens waarmee hij onderdrukte en
vergeten aspecten van ons mens-zijn
in beeld kan brengen. De mens als een
symbolisch-ritueel dier is voor vele
postmodernen een blinde vlek geworden. Volgens De Dijn lopen symbool
en ritueel tegenwoordig het gevaar ondergeschikt te worden aan individueel
narcisme en sentiment (blz. 122)
De structuur van het boek voert de
lezer langs vier thema’s: wonder en verwondering (I), de praktische religieuze

aandachtmachines (II), de secularisering (III) en de postmoderne omgang
met mythe en rite (IV).
Vertrekpunt is de idee dat de leefwereld primair is. ‘Ook de wereld van
zogenaamd moderne individuen is
echter geen profane wereld in die radicaal moderne zin; (…). De echte
wereld, ook die van niet-religieuze
moderne mensen, is de leefwereld,
een wereld van mysteries, niet in de
geheimzinnige of esoterische zin van
het woord, maar in de zin van geïncarneerde betekenissen’. (blz. 119) De
wetenschap kan ons van alles vertellen
over de ware aard der dingen – kleuren
zijn lichtgolven, een depressie eigenlijk
een neuro-hormonale toestand, enzovoort – maar dat wetenschappelijke
perspectief kan onze dagelijkse blik,
waarin relevantie, waarde en symbolische betekenis voorop staan, niet wegnemen. Het wonder dat men vaak in
de leefwereld mag ontmoeten, wordt
dan ook niet bedreigd door de weten-
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schap die de dingen weliswaar ontraadselt, maar nooit het mysterie kan doen
verdwijnen. Het raadsel van de dood
bijvoorbeeld is opgelost wanneer men
medisch gesproken de doodsoorzaak
kent, maar daarmee blijft het mysterie
van de dood wel staande. Voor De Dijn
hoeft de onttovering of ontluistering
door wetenschap en techniek niet te
leiden tot het verdwijnen van de poëzie
van de dingen. Als men dan de religie
begrijpt in het verlengde van de poëzie
(en dat doet De Dijn in navolging van
Santayana), dan ligt het voor de hand
in de wetenschap geen bedreiging voor
de religie te zien. De onttovering is dus
op zich niet problematisch (blz. 28).
Wel problematisch is ‘de manier van
leven die daarop en daarrond ontstaan
is en die het andere zien, religieus of
niet, bemoeilijkt’ (blz. 28). Verwarrender dan de rol van de wetenschap is de
rol van de metafysica die het wonder
in de leefwereld niet ontraadselt, maar
intellectueel uitzuivert en iets theoretisch wil overhouden. Daarom kan De
Dijns boek ook worden gelezen als ‘één
lange poging om ons te ontdoen van de
misleidende manier waarop vroegmoderne en moderne denkers […] het nadenken over wonder en verwondering
stroomlijnden.’ (blz. 47)
Hoe kan men de aandacht voor zin
en wonder gaande houden? Rituelen,
symbolen, religieuze praktijken worden precies begrepen als ‘aandachtmachines’ die de mens in contact brengen
met wat hem raakt en verwondert.
Voor De Dijn is alle menselijke gedrag
symbolisch bemiddeld. In die zin zijn
er overal vormen van ritualiteit te vin-

den. De Dijn noemt rituelen als eten
en drinken ‘zwakke rituelen’ (blz. 98).
‘Sterke ritualiteit’ reserveert hij voor de
(vaak) religieuze plechtigheden en ceremoniën. Er is dus bijvoorbeeld geen
natuurlijke manier om met de dood
om te gaan. Elke omgang is ritueel.
Een bekende misvatting van het ritueel
bestaat erin het te zien als een loutere
uitbeelding van gedachten of gevoelens. De Dijn merkt echter op: ‘Het
eren van de doden vooronderstelt niet
het geloof in menselijke onsterfelijkheid, het heeft bestaan en blijft bestaan
in culturen die dat geloof helemaal
niet (meer) hebben.’ (blz. 101) Men valt
gewoon terug op wat ons is overgeleverd. Langs die weg wil men de dode
zelf eren. Samenhorigheid en troost
zijn bijproducten die niet op zichzelf
gezocht kunnen worden.
De Dijn blijkt zich hiermee in
te schrijven in de trend van de zogenaamde material religion, waarin het
belang van uitwendigheid in religieuze contexten wordt onderkend. Het
materiële is zelf symbolisch actief (blz.
117), en niet (louter) de expressie van
intenties, gevoelens en gedachten. Modernistische religie wordt daarom door
de auteur gekarakteriseerd als zuivere
spiritualiteit of piëtisme. Tegelijk is
hij er zich van bewust dat een verletterlijking van symbolen of een magische interpretatie van rituelen niet de
gewenste remedie kan zijn. Het schip
moeten tussen de kliffen van totale
vergeestelijking en van een rigide fundamentalisme worden gestuurd.
Het belang van die materiële kant
van religie wordt geïllustreerd in een
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fenomenologie van bedevaarten en
heilige plaatsen. T.S. Eliots gedicht
‘Little Gidding’ herinnert eraan dat
de onthechting van de bedevaart is
gericht op een waarachtige binding.
Deze reflecties gaan als vanzelf over
in het thema van het feest en ‘heilige
tijden’. De onthechting en binding
waarvan sprake kunnen natuurlijk niet
gedacht worden zonder traditie, gezag
en opvoeding te thematiseren. Maar
de levenswijze en de denkpatronen
van mensen veranderen natuurlijk. De
volgende zin klinkt dan ook confronterend: ‘Het ergste dat men zich kan
voorstellen is dat alles wat men voor
belangrijk heeft gehouden voor de
omgeving volkomen betekenisloos is
geworden […]’. (blz. 149)
Het derde deel handelt over religie in de seculiere maatschappij. De
Dijn onderscheidt vier basishoudingen tegenover de moderne situatie.
Het theïsme zoekt aanpassing aan de
wetenschap (i) of men besluit tot een
internalistische positie (ii) waarbij de
eigenheid van religie beklemtoond
wordt. Wanneer men de traditionele
religie volkomen achterhaald vindt,
kiezen sommigen voor een kosmische
spiritualiteit (iii) of voor een atheïstische variant (iv). De eerste positie wil
de religie ontmythologiseren en aanpassen. Voor De Dijn is het probleem
met de ontmythologisering dat er geen
stoppen aan is (blz. 163). God wordt
bijvoorbeeld ‘the ultimate reality’. Maar
is dat zoveel beter? De drang naar aanpassing verraadt het onvermogen om
de poëzie te blijven zien voorbij de letterlijkheid van oude formuleringen. Zo
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voert die aanpassingsdrift ook tot een
ontmanteling van religieuze praktijken.
Ze worden gezien als inwisselbare vormen voor diepere, universelere betekenissen. Naar De Dijns aanvoelen gaat
het echter om symbolische vormen
met een intrinsieke betekenis. De Dijn
schijnt daarmee ook Wittgensteins
visie te beamen. Die laatste schrijft in
zijn Losse opmerkingen: ‘Hoe vreemd
het ook klinkt: het historische verhaal
van het evangelie zou, in de historische betekenis, aantoonbaar onwaar
kunnen zijn, zonder dat het geloof
daardoor iets zou verliezen […]’.1 De
aanpassers staren zich teveel blind op
religie als een soort weten, dat met elk
tegenbewijs averij zou oplopen. Wat
gebeurt er wanneer iemand ontdekt
dat zijn ouders niet werkelijk, genetisch, zijn ouders zijn, vraagt De Dijn
zich af. (blz. 168) De relatie wordt herdacht, maar niet beëindigd. Zo is het
ook gesteld met de rol van historische
waarheid in het christendom.
Het internalisme, waarbij De Dijns
eigen positie ongetwijfeld het dichtst
aanleunt, is ook niet zonder problemen. Religie wordt weliswaar gezien
als onreduceerbaaar en als oorspronkelijker dan enige doctrine, maar de
vanzelfsprekendheid van het geloof en
de inbedding ervan in een hele levenswijze ontbreekt? (blz. 178) Of zoals de
auteur het formuleert in de epiloog:
‘Mist die keuze vandaag niet de noodzakelijke verankering in een brede, collectief gedragen levenswijze? Zonder
die verankering is ze misschien toch
slechts de min of meer bizarre keuze
van een postmodern individu. Met
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andere woorden: de keuze voor een
leven “buiten de wereld” moet zichzelf
als keuze “uitwissen”, zodat er soort
rust en vanzelfsprekendheid voor in
de plaats komen. Hoe en waar zou dat
nog kunnen gebeuren?’ (blz. 260)
Bij Einstein treft De Dijn een vorm
van kosmische spiritualiteit aan. De
mens blijft een spiritueel behoeftig
wezen, ondanks het falen van de grote religies in het Westen. Kosmische
spiritualiteit presenteert zich als een
gesofisticeerde vorm van het deïsme.
In dezelfde lijn ligt de atheïstische spiritualiteit. Men verwerpt het theïsme,
maar houdt een hang naar een totaalweten over. (blz. 193) Heel typerend is
het scherpe onderscheid dat de aanhangers ervan willen maken tussen religie en mystiek. Het eerste verwerpen
ze omwille van het instituut, de persoonlijke God, het geloof in de onsterfelijkheid. De mystiek wordt omarmd
omwille van de rebelse opstelling en de
zuivere ervaringen. Al even typerend
voor de moderne, universalistische
denkwijze is de argwaan tegenover het
ritueel, dat te materieel en te particulier
bevonden wordt. De auteur geeft tevens een korte bespreking van de idee
dat kunst een alternatief voor de religie zou kunnen zijn. Hij volgt hierbij
enigszins Roger Scrutons ideeën over
de desintegratie van cultuur en cultus.
Die hogere cultuur is echter zelf ook
niet meer geworteld in een religieuze
traditie. Ook voor die gedachte is een
Wittgenstein-citaat te vinden: ‘Traditie
is niet iets wat iemand leren kan, het is
geen draad die iemand kan oppakken,
wanneer hem dat zo uitkomt; net zo

min als het mogelijk is, je eigen voorouders uit te zoeken. Wie geen traditie
heeft en er een zou willen hebben is als
een ongelukkige verliefde.’2
In het laatste deel over mythe en
rite in de postmoderne tijd klinkt in
eerste instantie een eerder pessimistisch geluid. Levensbeschouwelijke bricolage, subjectivisme, sentimentalisme
en cultureel narcisme schijnen het
enige alternatief te vormen voor het
einde van de traditionele geïnstitutionaliseerde religie in onze samenleving.
Voorbeelden hiervan worden gevonden in de hedendaagse, gepersonaliseerde omgang met de dood en in de
degradatie van de publieke ruimte tot
een neutrale non-lieu of tot een gecommercialiseerde heritage site. De kerken
transformeren overigens zelf razendsnel in een proces van de-culturalisering. Traditionele kerken radicaliseren
zonder het te beseffen. Aan lidmaatschap worden allerlei eisen verbonden
op moreel, politiek en dogmatisch vlak.
Randkerkelijken en cultuurchristenen
zijn nauwelijks nog welkom. (blz. 216)
Consumentisme en vermarkting doen
de rest, waardoor velen feitelijk leven
onder de dwang van een conformisme
aan postmoderne levensmodellen,
maar zich tegelijk vrij en autonoom
wanen.
Het moge duidelijk zijn dat De
Dijn met dit boek eigenlijk een brede
cultuurkritiek uitspreekt vanuit de
kerngedachte dat de mens een ritueel dier is. In een soort postmoderne
zelfverblinding zijn we dat – als collectiviteit – rats vergeten. De wereld is
volgens De Dijn niet ont-toverd door
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de wetenschap, de wereld is slechts
ont-raadseld. De tradities die ons nog
resten, kunnen beter gekoesterd worden. Maar ‘the old way forward’ blijft
moeilijk, onderkent ook hij, want keuzes die geen inbedding hebben in een
collectieve levenswijze zijn niet meer
dan de bizarre, wat eigengereide keuzes van een postmodern individu.
De Dijn eindigt met een citaat van
Empson waarvan een echo bij Wittgenstein te vinden is: ‘Religie is bij
wijze van spreken de diepste rustige
zeebodem, die rustig blijft, hoe hoog
de golven boven ook gaan.’3
Dit boek is een warm aanbevolen
aandachtmachine.
Herman De Dijn, Rituelen. Waarom
we niet zonder kunnen, Polis,
Kalmthout, 2018, 294 blz., 22,50
euro, ISBN 9789463103459.

1		 Het wereldvenster, Baarn, 1979,
blz. 63.
2		Wittgenstein, a.w., blz. 137.
3		Wittgenstein, a.w., blz. 98.
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harold polis

Terug naar Ithaca

FORUM

Grootspraak, haarspeldbochten en het bijkleuren van de
geschiedenis behoren van
oudsher tot aanbod van de
handige politicus. De Franse
president Macron leverde een
frappant voorbeeld door onlangs te beweren dat onze tijd
sterk lijkt op het Interbellum.
Een Trumpiaanse uitspraak
die zwart-witdenken veronderstelt (een modern manicheïsme)
en terecht werd afgebrand door, onder anderen, Barbara Lefebvre. In een
striemend opiniestuk beschrijft die
auteur van Génération ‘j’ai le droit’ hoe
haperende kennisoverdracht het mogelijk maakt om een loopje te nemen
met de geschiedenis en uiteindelijk
ook de sociale cohesie en het algemeen
belang aantast – voor zover dat laatste
nog bestaat.
Macron probeerde de heersende
onzekerheid over maatschappelijke en

economische thema’s te koppelen aan
het gevoel dat de westerse democratie
onder druk staat. Het samengaan van
democratische onrust en economische
crisis vormde in de jaren dertig immers een bron van doffe ellende. Als
we er ons vandaag tegen willen wapenen, dan moeten we tot inzicht komen
(we kunnen lessen trekken uit het verleden), het juiste inzicht formuleren
(populisten vormen een gevaar) en de
juiste heiland volgen (Heilige Macron,
bescherm ons, arme zondaars, tegen al
wie niet zoals u denkt). Zo eenvoudig
kan het uiteraard nooit zijn. Dat wist
zelfs Demosthenes al, de vader van de
moderne politieke retorica, aan wie
deze uitspraak wordt toegeschreven:
‘Als een mens iets hoopt, dan gelooft
hij er meestal ook in.’
Hoewel Macron weinig tot geen
vernieuwende daden stelt als politicus, heeft hij zichzelf wel het imago
van de vernieuwer toegeëigend. In de
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eerste plaats door van zijn succesvol
politiek opportunisme het belangrijkste programmapunt te maken (het
doorbreken van het immobilisme van
de klassieke partijen). Dat beeld is op
ons netvlies gegrift dankzij enkele geweldig goed georkestreerde meetings,
waar hij blijk gaf van een bovengemiddeld groot retorisch talent. De traditionele politieke ambitie om alles (niet
al te) nieuw te maken is ontelbare keren bevestigd, maar is vooral subliem
geconsacreerd op zijn staatsieportret
waar hij zich liet fotograferen met Mémoires de guerre van Charles De Gaulle,
Le Rouge et le Noir van Stendhal en Les
Nourritures terrestres van André Gide.
Vooral die laatste tekst springt in het
oog, omdat hij generaties lang de opstandige gevoelens van jonge Europeanen heeft geprikkeld. Met als toppunt
het beruchte citaat ‘famille, je vous
hais!’ In zowat alle teksten van Gide
draait het om de moeilijkheden en
voordelen van het opbouwen van een
persoonlijke moraal. Toen het succes
van Les Nourritures terrestres toch wat
groot werd en mensen een openbaring
begonnen te lezen in plaats van een literaire tekst, schreef Gide een sussende
inleiding waarin hij de betekenis van
zijn woorden trachtte te minimaliseren. Vooruitgang, maar met mate.
Vooruitgang is voor ons een akte
van geloof, omdat zij volledig bepaalt
hoe wij, Europeanen, naar de wereld
kijken. Maar er is een verschil tussen
het uitvoeren van het ritueel van de
vooruitgang en het vooruitgangsgeloof.
Je kan het ritueel uitvoeren zoals vroeger bij de Romeinen de Goden werden

aanbeden: als een bewijs dat je een lid
van de club was. Het vooruitgangsgeloof bevat echter kwalijke kanten en
lijdt zo goed als altijd tot excessen en
menselijke drama’s. Dat verschil tussen
geloof en vertrouwen kan je eindeloos
doordenken. Misschien moeten we dat
maar doen, omdat de impact van het
geloof op onze samenleving nooit zo
groot is geweest als vandaag. Alle energie die we nog niet zo lang geleden reserveerden voor de zondagsmis of andere religieuze rituelen, gaat vandaag
naar zelfontplooiing, ideologie en talloze vormen van op het christendom
geïnspireerd humanisme (zoals vooruitgangsgeloof). Er is bij mijn weten
geen enkele partij in de buurt die tegen
vooruitgang opkomt. En die vooruitgang is tot nader order een onderdeel
van onze christelijke erfenis, omdat
we geloven dat onze inspanningen ergens toe leiden. Dat vooruitgangsgeloof komt niet van Voltaire of andere
Verlichtingsdenkers, zoals John Gray
inzichtelijk beschrijft in Seven Types of
Atheism. Gray geeft in zijn nieuwe boek
een overzicht van zijn thesen over politieke ideologie, met name dat we nog
steeds en op aanhoudende wijze variëren op de christelijke heilsboodschap,
zelfs als we beweren dat we tegen het
geloof strijden, God door onszelf vervangen, of ons wetenschappelijk objectief een weg door het leven trachten te
banen.
Vooral de inzichten van Paulus
en Augustinus hebben ons onherroepelijk richting vooruitgang gestuurd.
Christus en zijn naaste volgelingen
konden immers niet zonder apocalyp-

92

STREVEN JANUARI-FEBRUARI 2019

tiek denken en handelen. Dankzij de
geschriften van Augustinus, een autodidact en bekeerde ketter, hoeven we
die mythische eindtijd (en zeker het
mythische begin) echter niet letterlijk
te nemen. Augustinus moest uiteraard
het Laatste Oordeel verdedigen in zijn
strijd tegen de heidenen, maar liep niet
warm voor het millennialisme (een getimed script voor de ondergang van de
wereld). Als intellectueel, kerkelijk bestuurder, pastoor en vader (hij had op
jonge leeftijd een zoon verwekt, Adeodatus genaamd, ‘gegeven door God’)
besefte Augustinus zeer goed hoe zijn
onzekere wereld ten prooi viel aan
spanningen tussen groepen mensen
die een tegengesteld beeld van de toekomst hadden. Die ‘heidenen’ hielden
er scherp afgelijnde ideeën over goed
en kwaad op na, waarbij ze varianten
op het gnosticisme verdedigden: God
heeft zich uit de wereld teruggetrokken
en ons overgegeven aan de krachten
van het kwade. Augustinus kende die
manicheïsten goed, want hij was er zelf
één geweest. Tegen de keer in verdedigde Augustinus wat misschien nog het
best omschreven kan worden als een
middenpositie. Zijn uitspraken over
vrije wil zijn daarin symptomatisch,
aangezien Augustinus het bestaan van
die vrije wil zowel heeft verdedigd als
ontkend. Aan het eind van zijn leven
was hij er in elk geval toch niet meer
zo van overtuigd, wat een somberder
mensbeeld doet vermoeden, eigen aan
overlevers die het allemaal hebben gezien: omdat we niet kunnen geloven
dat het goed komt, moeten we er maar
op vertrouwen. (Toen hij als bejaarde

man zijn Carthago bedreigd zag door
de oprukkende Vandalen was dat vertrouwen zelfs nog een opmerkelijk
positieve houding.) In elk geval kon
iedereen na hem, Calvijn op de eerste
plaats, om het even wat beweren over
diens opvattingen over vrije wil, aangezien Augustinus zichzelf in zijn werk
op een even elegante als voluptueuze
manier grandioos tegenspreekt.
Neem nu Over de Stad Gods, een
bevlogen en volledig afgeronde intellectuele inspanning die de Middeleeuwen heeft gedomineerd. De mythe wil
dat Augustinus eraan begon te schrijven nadat de Visigoten Rome hadden
geplunderd in 410. Het was, zo werd
beweerd, de schuld van de christenen
en hun ideeën dat het Antieke Rome
was verzwakt en ten onder ging. Over
de Stad Gods is in dat opzicht een boek
waarmee Augustinus onbesliste kiezers over de streep wil trekken: ‘hecht
geen waarde aan de praatjes over het
Christendom, ik zal eerlijk zeggen
waar het op staat’. In het cruciale negentiende hoofdstuk beschrijft Augustinus de nauwe banden tussen wat hij
de twee steden noemt. Het leven in
de stad draait om onze persoonlijke
drang en ijver. We houden er ons bezig
met voorspelbare en onvoorspelbare
alledaagse sores. Dat alles is echter
ondergeschikt aan het leven in de stad
van God – die is even concreet of immaterieel als het Koninkrijk Gods. De
stad van God bevindt zich uiteraard in
het hier en nu, maar dan als een spirituele, bezielde dimensie van die materiële en materialistische stad. Je kan
met Augustinus’ beschrijving eigenlijk
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alle kanten uit, wat niet onprettig is en
in elk geval de verbeelding stimuleert,
behalve als het op politiek aankomt.
Aardse politiek is eenvoudigweg ondergeschikt aan de spirituele orde van
de stad Gods.
Voor ons zijn de Middeleeuwen ver
weg en duister – zeker omdat Alarik I,
koning van de Visigoten, geen Instagram-account had. Augustinus hebben
we dan weer niet kunnen onderwerpen aan een platvloers kruisverhoor:
vond je het dan met vrouw niet leuker
dan zonder vrouw? De tijdgenoten
van Augustinus en Alarik twijfelden
misschien anders dan wij en zeker met
andere woorden, maar hun onzekerheden waren niet minder groot. Bovenal
waren het mensen van vlees en bloed
die trachtten te overleven en weerbarstige omstandigheden rationaliseerden.
Op het moment dat Machiavelli ruim
1.000 jaar later in Florence zichzelf met
De Vorst in de gunst van de lokale potentaat tracht te vleien, doet hij wezenlijk hetzelfde als Augustinus in zijn negentiende hoofdstuk van Over de stad
Gods: hij beschrijft een visie op politiek
en wereld die zo nauw mogelijk bij de
omstandigheden van het moment zit.
Het leven in de stad, zegt Machiavelli,
staat volledig los van de stad Gods. Die
laatste mag best bestaan, maar de vorst
die macht wil verwerven en behouden
mag zich vooral niet door ethiek of religiositeit laten leiden.
Machiavelli’s ontnuchterende kijk
is tot op vandaag lastig en komt ons niet
altijd goed uit, omdat de hedendaagse
versies van de stad Gods best leuk en
aantrekkelijk kunnen zijn. Wie kan er
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nu tegen bezieling zijn, tegen grootse
en meeslepende plannen? Ze zijn in
elk geval makkelijker te marketen dan
de harde waarheden van de Florentijn.
Machiavelli is een areligieus man die
totaal niets verwacht van het christendom en veel nauwer aansluit bij een
heidense wereld waarin er geen richting bestaat, alleen maar eeuwige en irrationele schommelingen die nu eens
omlaag gaan en dan weer omhoog. Het
filosofische huwelijk tussen Jeruzalem
en Athene vind Machiavelli maar
niets: met enkele duizenden woorden
ontzenuwt hij het christendom. Als
hij daarom toch ergens bij moet horen,
dan eerder bij de broeierige, circulaire
wereld van Homerus – lang voordat er
van Plato of Aristoteles sprake was.
Er is geen wonder geschied in Ithaca, de plek waar Odysseus terugkeert
na zijn vele omzwervingen. Het normale leven is er, zoals overal, bedekt
onder een dikke laag stof. Mensen hebben zich er genesteld in hun gewoonten en privileges. Odysseus verwacht
een heldenontvangst, maar komt bedrogen uit. Hij mag al blij zijn dat ze
hem herkennen, die grote held uit het
schimmige verleden. En zijn geliefde
Penelope, ondergedompeld in haar
verdriet, zit na al die jaren nog steeds
te weven aan de lijkwade van Laërtes.
Met de hulp van de goden voert Odysseus een list uit waarmee hij weer zijn
rechtmatige plek en zijn waardigheid
verovert. Hij vermoordt de vrijers van
zijn vrouw en laat zijn zoon Telemachos de ontrouwe dienaressen ophangen aan een koord tussen het dak van
de grote zaal en de tuinmuur. Dit af-
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grijselijke bloedbad bezegelt de liefde
en de terugkeer. Tragiek en wreedheid
zijn onlosmakelijk verbonden met het
leven van de oude Grieken, schrijft Sylvain Tesson in Un été avec Homère. Er
bestaat uiteraard de mogelijkheid om
uit de plot een wijze les te puren, wat
de Antieke Griekse theatercultuur later
omvormde tot een catharsis en wat wij,
verslaafd aan verhalen, nog steeds als
een recht ervaren – hoezo er is geen
doelmatige betekenis in dit alles? Maar
belangrijker voor de tijdgenoten van
Homerus is het om de wreedheid van
de natuur en van het leven onder ogen
te zien, zodat de zonnestralen harder
kunnen schitteren en het blauw van de
Egeïsche zee een kosmische dimensie
krijgt. Over dat zijn zonder verlossing
schrijven westerlingen al sinds het begin van onze tijdrekening. Is verlossing
een metafoor of een fysieke daad van
bevrijding? Is Christus in gedachten
of in werkelijkheid verrezen? Moet je
de Handelingen van de apostelen beschouwen als het dagboek van mannen met een trauma (de dood van hun
vriend en inspirator) of getuigen ze
van een diepere waarheid? Moet je niet
elke vorm van politieke heilsleer, net
zoals de Bijbel, onderwerpen aan een
meerledige kritiek die orthodoxe letterlijkheid koste wat het kost vermijdt?
De Openbaring van Johannes letterlijk
nemen, zoals in de geschiedenis heel
vaak is gebeurd, kan even tragische gevolgen hebben als het letterlijk nemen
van Das Kapital.
Je kan een idee moedwillig verkeerd doorgeven, zoals Elisabeth Förster-Nietzsche deed met het werk van

haar beroemde broer Friedrich. Ze
misbruikte de willoze denker en corrumpeerde na diens dood teksten en
ideeën op een even inventieve als lucratieve manier. Je kan een idee ook per
abuis verkeerd doorgeven, zoals het
geval is met de beroemde beeldspraak
in Matteüs (en Marcus): ‘Wederom zeg
Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald
dan dat een rijke het Koninkrijk Gods
binnengaat.’ (Matteüs 19:24) Omdat
het Aramese woord voor ‘kameel’ gelijkt op dat voor ‘touw’ is er ooit bij het
transcriberen of vertalen een vergissing gemaakt die tot op vandaag blijft
gehandhaafd. Gelukkig is het voor een
kameel even moeilijk als voor een touw
om door het oog van een naald te gaan,
zodat de ‘Aramese slordigheid’ geen
betekenisverschil met zich meebrengt.
Naast moedwil en misverstand kan er
bij het doorgeven van ideeën ook een
diepe overtuiging aan het werk zijn,
zoals bij de fameuze Openbaring van
Johannes. Voor Victor Hugo was die
Apocalyps een van de meest invloedrijke teksten uit de geschiedenis van
de mensheid. Hij plaatste Johannes
van Patmos, de vermeende auteur van
de Apocalyps, tussen Homerus en Aeschylus. Het zijn zieners. Hugo kon op
die manier over zichzelf beweren dat
ook hij, meeslepend episch dichter, de
sleutel tot de openbaring bezat. Want
het zijn de dichter-zieners die hun weg
vinden in ‘de duisternis waar alleen
God komt’.
De krankzinnige verbeelding die
in de Apocalyps onder woorden wordt
gebracht is altijd als een probleem
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ervaren, te beginnen door Origines.
De tekst heeft in de loop der eeuwen
helaas heel wat mensen op verkeerde
gedachten gebracht, zeker als ze in de
illusie verkeerden dat de eindtijd was
aangebroken, zoals aan het begin van
de massamoord op de Hugenoten tijdens de bloedbruiloft op 15 augustus
1572 in Parijs en later in de rest van
Frankrijk. Omdat het christelijke corpus in onze cultuur de drager bij uitstek
is van apocalyptische boodschappen,
heeft het zin om de terughoudendheid
van John Gray te delen: hij ziet dus in
al onze seculiere politieke ideologieën
het verlengstuk van de christelijke
heilsboodschap. Aan varianten op de
verlossing hebben we nooit een tekort
gehad, zeker omdat de christelijke erfenis onophoudelijk werd doorgegeven.
Dat perpetuum mobile van de kennisoverdracht is echter aan het haperen en
is volgens sommigen zelfs gestopt. De
mate waarin dat einde kracht wordt
bijgezet door levendige beschrijvingen
van de ondergang van het Avondland
is op zich uiteraard al een prachtig
voorbeeld van apocalyptiek. Je zou ook
kunnen beweren dat die hele idee van
een Europese cultuur wellicht bij gratie
van een permanente bedreiging bestaat,
omdat die fijnmazige Europese cultuur
tegelijkertijd poreus, sponsachtig en
kleverig is, en dus nog steeds op en top
Romeins: we zuigen alles op en doen
dan lekker alsof we het zelf hebben
verzonnen. De Europese cultuur, van
Plato tot Einstein, verspreidt zich als
een onuitroeibare bodembedekker.
Het einde van de kennisoverdracht
is daarom een even incorrecte als zeer
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hedendaagse metafoor voor de permanente betekenisverschuiving waaraan
we als mensen zijn blootgesteld. In
de immense Borgesiaanse bibliotheek
over cultuurpessimisme en haperende kennisoverdracht is het essay Les
déshérités ou l’urgence de transmettre
van François-Xavier Bellamy een van
de interessantste delen. Bellamy is een
jonge (1985) Franse filosoof-leraar die
sinds het einde van de jaren negentig
ook actief was in de lokale politiek van
Versailles. Hij plaatst zich rechts in
het politieke spectrum en claimt geen
partijkaart te hebben, hoewel hij dicht
bij Les Républicains staat en tegen de
fameuze wet Taubira was die het homohuwelijk regelde. Die laatste uiterst
Franse maatschappelijke ruzie speelde
zich omstreeks 2012 af en mondde uit
in La Manif Pour Tous, een collectief
van religieuze en eerder rechtse verenigingen die betogingen organiseerden tegen de liberalisering van het
Franse wettelijke huwelijk. Dit psychodrama uitsluitend terugbrengen
tot een achterhoedegevecht over het
homohuwelijk zou voorbijgaan aan de
onderliggende dynamiek in de Franse
samenleving die wellicht symbool kan
staan voor wat er zich, al dan niet openlijk, afspeelt in de rest van Europa – en
zeker ook bij ons. De morele paniek in
Frankrijk is reëel, immens en barstte
naar aanleiding van het homohuwelijk uit in alle hevigheid. Het had net
zo goed kunnen gebeuren naar aanleiding van ‘het onderwijs’, aangezien ook
dat een klassiek thema is aan de hand
waarvan we afmeten wat we aan het
‘verliezen’ zijn: traditie, de ziel van het
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kind, sociale rechtvaardigheid, beschaving… Als mobiliserende factor lijkt
kennisoverdracht op het eerste gezicht
wat lastiger bij het op de been brengen
van grote mensenmassa’s, maar onze
allereigenste naoorlogse schoolstrijd
levert toch het bewijs van het tegendeel. Waar die woelige marsen op
Brussel uit de jaren vijftig een eerder
institutioneel karakter hadden en toch
ook om geld draaiden (wie betaalt wie
in het onderwijs en hoeveel?), krijgen
we vandaag eerder te maken met de
erfenis van een wereld die niet meer
ideologisch gestuurd lijkt. Van grootse
politieke ideeën of van vurige evangelische passie is er in het hedendaagse
onderwijs weinig te merken. Eigen aan
onze context is dat de professionele organisatie van kennisoverdracht wordt
georganiseerd door instellingen die
hun eigenheid ontlenen aan tegenstellingen die steeds verder in het verleden
liggen, zoals de tegenstelling tussen
vrijzinnigen en gelovigen. Omdat die
structuren holler klinken dan vroeger
en omdat niet alle hervormingen een
geslaagd antwoord vormden op een
razendsnel veranderende samenleving,
ontstaat er ook hier een zo goed als onuitputtelijke bron van morele paniek.
Het pedagogische spanningsveld
tussen kennisoverdracht en handelingsvaardigheid, tussen kennen en
kunnen, tussen luisteren en ontdekken,
is zo oud als de straat. Erasmus ging in
zijn tijd al wild tekeer tegen de scholastiek die volgens hem verantwoordelijk was voor georganiseerde domheid.
Ook vandaag is het klassikaal navertellen wat er wordt gezegd een angst-

beeld, omdat het een domper zet op de
persoonlijke ontwikkeling van de individuele leerling of omdat het wordt
ervaren als afstompend. Tegelijkertijd
wordt het ontbreken of het onttakelen van kennisoverdracht bestempeld
als een symptoom van de ondergang.
François-Xavier Bellamy ontwikkelt in
Les déshérités de these dat de kennisoverdracht wordt afgebroken omdat ze
sociale ongelijkheid zou bestendigen.
Bellamy verwijst rechtstreeks naar
onderzoek van Pierre Bourdieu, die
bij herhaling en op de hem karakteristieke paranoïde manier heeft geschreven over het gesloten systeem van erfgenamen en hoe mensen hun positie
proberen te verdedigen door kennis
en symbolisch kapitaal af te schermen.
Op zoek naar meer gelijkheid zouden
pedagogen, filosofen en leraars dan
massaal kennis vernietigen, omdat alleen door het achterhouden van kennis
de vrijheid ontstaat waarin kinderen
die ongelijk aan de start zijn gekomen
zichzelf kunnen ontplooien. In de beschrijving van Bellamy krijgt die ontwikkeling dezelfde samenzweerderige
trekjes die je terecht aan Bourdieu kan
verwijten wanneer die zijn interpretatie van sociale processen geeft. Door de
leerling te ‘ontzenuwen’ en kennisoverdracht te ontzeggen, reproduceert die
alleen nog maar wat hij zelf kent – niet
veel dus, volgens Bellamy.
Het stopzetten van de kennisoverdracht ligt aan de oorsprong van de
culturele ondergang. De grote historische schuld voor die ontwikkeling
zit volgens Bellamy uiteraard bij JeanJacques Rousseau voor wie cultuur een
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pervertering van de mens met zich
meebracht. Als die ideale natuurstaat,
de mens ontdaan van alle culturele
kluisters, een zaligmakend uitgangspunt zou zijn, dan zit je vrij snel bij
de maoïstische dictatuur van de Rode
Khmer, die alle woorden schrapten die
op individualisme wezen. Het is een
manier van denken die gemakshalve
wordt beschreven als cultuurmarxisme.
Of dit volstaat om de huidige culturele
stand van zaken in de samenleving te
beschrijven is zeer de vraag.
Het zou immers ook zo maar kunnen dat culturen ontstaan en verdwijnen – in weerwil van het vooruitgangsgeloof kan je macht consolideren door
hen dom te houden. Of dat mensen
domweg vergeten aan kennisoverdracht te doen, omdat het onvoldoende waardevol lijkt. Je zou dan evengoed
over cultuurkapitalisme kunnen spreken, omdat het materialisme van de
markt even verstikkend is. Of het nu
echter de markt is die kennisoverdracht
(en dus ook cultuur) fnuikt of een verkeerd begrepen gelijkheidsstreven, het
resultaat blijft hetzelfde: de cultuur
bloedt dood. Cultuur wordt dan, ook
door Bellamy, in de eerste plaats ervaren als een vaste grondlaag die een normaal bestaan mogelijk en stabiel maakt,
en niet als een praktijk, een verwantschap, een dagelijks plebisciet of een
geheel van rituelen (die je dus ook kan
uitvoeren zonder erin te geloven). Met
postmoderne relativeringszucht heeft
die rituele invulling van cultuur niet
noodzakelijk iets te maken. De inwisselbaarheid van culturele ervaringen is
wellicht van minder groot belang dan
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het feit dat je die culturele ervaringen
hoe dan ook hebt (of organiseert). Bovendien heb je, als lid van de westerse
cultuurgemeenschap (stel dat het een
club met een reglement zou zijn) toch
behoorlijk wat kennis en kunde nodig
om je er ten volle aan te onttrekken,
zodat er van die postmoderne relativeringszucht helemaal niets overblijft
en zelfs postmoderne grapjassen op en
top westers blijven.
Die westerse moderniteit is tegelijkertijd een enorme val, omdat ze een
totaal valse genealogie op gang brengt,
vol schijnwaarheden, paradoxen en
absolute tegenstellingen. De moderniteit is, zoals Baudelaire het zo mooi
verwoordde, een suïcidaal begrip dat
zichzelf verorbert. Op elk moment vernietigt de moderniteit zichzelf, zoals
de boodschappen van M in de James
Bond-films. Die zelfvernietiging is onmiddellijk en onvermijdelijk. Er is onmogelijk één centrum te bepalen van
waaruit de westerse cultuurgemeenschap zich richt op de toekomst – als
ze dat al doet. Rome wordt gecounterd
door Constantinopel en Jeruzalem; Parijs door Berlijn; Antwerpen door Amsterdam; Die Zeit door Le Point; Stendhal door Goethe; Bach door Rameau;
Molière door Shakespeare; Goebbels
door Maximiliaan Kolbe, enzoverder.
Net in die eindeloze vertakkingen zit
een betekenis die ons Europeanen bepaalt en die we opnieuw kunnen ontdekken, heidens nuchter of onder invloed van verlossend geloof.
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Muziek
als leermeester
voor het leven?

Over Thuis in muziek van Alicja Gescinska

PODIUM

Yeti, we hebben Shakespeare, tekst en melodie naar boven. KlaarblijYeti, we maken muziek. kelijk bestaat er een bijzondere band
tussen de klanken, de muziek van onze
(Wisława Szymborska, jeugd en onze herinnering – en dus
‘Een nooit ondernomen tussen de muziek die wij vroeger hoorHimalaya-expeditie’) den en wie wij zijn, want een mens immers is zijn herinneringen.
In haar onlangs verschenen essay
In het verpleeghuis waar mijn Thuis in muziek overdenkt de filosofe
moeder de laatste jaren van Alicja Gescinska (*1981) juist dit thema:
haar leven heeft doorgebracht, wat betekent muziek voor onze pertrad in de grote zaal iedere maand de- soonlijke ontwikkeling? En bovenal:
zelfde zanger op. Hij was niet boven- maakt het beluisteren of zelf uitvoeren
gemiddeld getalenteerd; zijn repertoire van muziek ons tot moreel betere menwas beperkt, en het bestond vooral uit sen? Deze laatste vraag legde Gescinsliedjes die rond het midden van de vo- ka, zelf van Poolse afkomst, voor aan
rige eeuw geliefd waren. Toch had hij een van de grootste componisten van
elke keer groot succes: vanaf het eer- vandaag: de Pool Krzysztof Penderecki
ste liedje zong vrijwel iedereen in de (*1933). Diens antwoord laat niets aan
zaal met hem mee, ook degenen die duidelijkheid te wensen over: kortweg
voordien in een eigen wereld leken te nee! Hij wil nog wel toegeven dat hij
verkeren, zich ogenschijnlijk nauwe- er vroeger anders over heeft gedacht,
lijks bewust van hun omgeving. Op maar nu is zijn antwoord onverbideen wonderbaarlijke manier sprak de delijk ontkennend. Voor Gescinska is
muziek hun geheugen aan, en kwamen deze reactie niet erg bevredigend – in-
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tuïtief hangt zij juist de tegengestelde
opvatting aan. Met de uitspraak van
Penderecki als vertrekpunt begint zij
een zoektocht naar tegenargumenten,
want zij wil de lezer overtuigen van
de uitzonderlijke betekenis van muziek voor onze persoonlijke ontwikkeling. In een soepel geschreven betoog,
waarin zij uiteenlopende autobiografische elementen vloeiend verweeft met
haar argumentatie, maakt Gescinska
de lezer deelgenoot van deze zoektocht.
Stap voor stap wordt de lezer geleid
naar de conclusie dat het luisteren naar
of uitvoeren van muziek de menselijke
empathie bevordert; daardoor wordt
ons begrip voor (de beweegredenen
van) anderen vergroot; en dat stelt ons
in staat moreel betere keuzes te maken.
Van een noodzakelijk verband kan echter geen sprake zijn: Gescinska spreekt
veeleer van een mogelijkheid die zich
aandient.
Haar betoog – met zijn nadruk op
het belang van empathie – doet sterk
denken aan de redenering met behulp waarvan de Amerikaanse filosofe
Martha Nussbaum (*1947) in meerdere
boeken het lezen van literatuur propageert, als antwoord op een verwante
vraag: maakt het lezen van literaire
werken ons tot moreel betere mensen?
Over deze opvatting van Nussbaum
zijn vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw felle discussies gevoerd, met als haar voornaamste
opponent haar landgenoot, de jurist
Richard Posner (*1939). Posner stelde
dat de interpretatie die een lezer aan
een literaire tekst geeft in hoge mate
onvoorspelbaar is, en bijvoorbeeld

sterk afhangt van de achtergrond en
politieke voorkeuren van die lezer. De
idee dat het lezen van literaire werken
betere mensen van de lezers zou maken
noemt hij enerzijds al te idealistisch en
zelfs naïef, en anderzijds het resultaat
van een verborgen ideologische agenda van Nussbaum zelf: het uitdragen
van humanistische en democratische
waarden. Al heeft Nussbaum in dit debat toegegeven dat het verband tussen
het lezen van literaire werken en morele groei wellicht minder direct is dan
zij aanvankelijk ten minste leek te suggereren, afgezien daarvan hield zij onverkort vast aan haar standpunt. Weliswaar noemt Gescinska Nussbaum
even, dat zij de polemiek tussen Nussbaum en Posner buiten beschouwing
laat is opmerkelijk, juist vanwege de
verwantschap tussen zowel de vragen
die zijzelf en Nussbaum stellen als de
antwoorden die zij geven. Het luisteren
naar of uitvoeren van muziek zo goed
als het lezen van literatuur kan bijdragen aan de morele ontwikkeling van
het individu: luisteraars en lezers worden geconfronteerd met de ervaringen
van anderen, en deze confrontatie kan
ons vermogen de juiste morele keuzes
te maken bevorderen.
De morele ontwikkeling die een
individu zo kan doormaken noemt
Gescinska ook wel Menschwerdung,
een term die zij ontleent aan het werk
van de Duitse filosoof Max Scheler
(1874–1928). Gescinska benadrukt dat
Scheler een groot denker was, die niet
de erkenning heeft gekregen die hij zou
verdienen. Haar pleidooi voor rehabilitatie van Scheler overtuigt evenwel niet,
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juist omdat zij nalaat te vermelden dat
er gegronde redenen zijn waarom hij
enigszins in vergetelheid is geraakt.
Al snel na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog immers publiceerde
hij, net als veel Duitse intellectuelen
aangestoken door een virulent nationalisme, Der Genius des Kriegs und
der Deutsche Krieg (1915), een nogal
weerzinwekkend boek waarin hij benadrukt hoezeer oorlogen de ontwikkeling van de beschaving bevorderen,
alsook dat het Duitse Keizerrijk volstrekt gerechtvaardigd was in de oorlog
die het voerde. Dit werk en inhoudelijk
vergelijkbare geschriften van Scheler
uit de oorlogsjaren hebben zijn reputatie in de naoorlogse tijd bepaald geen
goed gedaan, en maken het begrijpelijk
dat hij enigermate in de vergetelheid is
geraakt.
Hoe dit ook zij, Gescinska benadrukt het belang van empathie voor
de morele ontwikkeling of Menschwerdung van het individu, en de betekenis die muziek kan hebben voor de
ontwikkeling van het vermogen tot
empathie van het individu. Zij verwijst
daarbij naar het werk van de Duitse filosoof Theodor Lipps (1851–1913), die
in zijn Einfühlung und asthetischer
Genuss (1906) en in andere essays als
een van de eersten systematisch heeft
proberen uit te werken wat empathie
nu eigenlijk inhoudt.1 Door verschillende leerlingen van Lipps is daarna
geprobeerd dit onderwerp verder uit
te diepen. Vrijwel onbekend gebleven,
maar niettemin belangwekkend is in
dit verband de bijdrage van de Duitse
filosoof Theodor Lessing (1872–1933),
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die in zijn essay ‘Psychologie der
Ahmung’2 voortbouwt op de inzichten
van zijn hogelijk gewaardeerde voormalige docent Lipps. Lessing wijst erop
dat de term ‘invoelen’ (Einfühlung) op
zich al misleidend is, omdat daarin een
tegenstelling wordt verondersteld tussen een subject en iets anders – zij het
een ander subject, zij het een kunstwerk, literaire tekst of muziekstuk. Het
subject zou zich dan ‘invoelen’ of ‘inleven’ in dat andere. Maar volgens Lessing is dat onjuist: het wezen van het
bedoelde proces is naar zijn mening
nu juist dat het subject zich dermate
vereenzelvigt met het andere dat het
onderscheid tussen een subject en het
andere wordt opgeheven. Daarom zou
Einsfühlung, ‘eenvoelen’, een betere
term zijn; maar om verwarring van
die al te zeer op elkaar lijkende termen
te voorkomen introduceert Lessing in
plaats daarvan de term Ahmung als
alternatief. Daarmee doelt hij op een
proces waarin iemand zozeer opgaat in
een ander mens, in een kunstwerk, literaire tekst of muziekstuk, dat het onderscheid tussen ‘ik’ en de ander, tussen ‘ik’ en kunstwerk, literaire tekst of
muziekstuk wegvalt. Zo voltrekt zich
een ‘voorbewuste’ vorm van begrijpen
van de ander, van het kunstwerk, de literaire tekst of het muziekstuk waarbij
het ‘ik’ de ander, het kunstwerk, de literaire tekst of het muziekstuk begrijpt
zoals het zichzelf begrijpt.3 ‘Ahmung’
is zo een proces waarin zelfbegrip en
het begrip van het andere samenvallen.
Juist om deze reden zou de analyse van
Lessing vruchtbaar kunnen zijn voor
het betoog van Gescinska, wanneer zij
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stelt dat het ontwikkelen van de empathie door het luisteren naar muziek
wordt bevorderd. Een tweede suggestie
van Lessing is, dat de term Einfühlung
veel te grof is, in die zin dat zij wordt
gebruikt om uiteenlopende verschijnselen mee aan te duiden. Zo wijst hij
op het verschijnsel dat iemand die zich
onwillekeurig voelt aangetrokken tot
een ander, zoals bij een verliefdheid,
al diens positieve eigenschappen uitvergroot, en de negatieve daarentegen
negeert; dat noemt hij ‘Aufahmung’;
ook het tegenovergestelde komt voor,
en dat noemt hij ‘Abahmung’. Zo zijn
er nog meer verschijnselen, die vallen
onder het algemene begrip ‘Ahmung’,
maar waarvoor specifiekere termen
nodig zijn; zo ook zou recht kunnen
worden gedaan aan de verschillende
functies die ‘Ahmung’ kan hebben.
Empathie – om de terminologie
van Gescinska aan te houden – is dus
van het grootste belang voor het zelfbegrip en voor het begrijpen van de
ander, van kunstwerken, literaire teksten of muziekstukken. Het luisteren
naar muziekstukken kan dan worden
beschouwd als een oefening in het begrijpen van medemensen, en naarmate
we daarin meer geoefend zijn zullen
we onze medemensen beter begrijpen,
en moreel betere keuzes kunnen (niet
hoeven te) maken. Volgens Gescinska
heeft muziek in vergelijking met kunst
of literatuur een bijzondere plaats: een
muziekstuk bestaat immers niet dan
in de uitvoering, want een partituur is
nog geen muziek. De vraag is, of zij dit
onderscheid niet wat te zwaar aanzet.
In de jaren dertig van de vorige eeuw

al betoogde de Engelse filosoof R.G.
Collingwood (1889–1943) immers, onder meer in zijn The Principles of Art
(1938), dat een schilderij of een gedicht
nog geen kunstwerk is, juist omdat de
betekenis van een schilderij of gedicht
pas door de interactie met de kijker of
lezer tot stand komt. En ook de moderne hermeneutiek benadrukt dat de
betekenis van een tekst wordt gevormd
door de interpretatie van de lezer – reden waarom met name ook literaire
teksten uiteenlopende betekenissen
voor verschillende lezers kunnen hebben, reden ook waarom de betekenis
van teksten niet vastligt maar voortdurend verandert in de tijd. Het schilderij of de literaire tekst is zo toch sterk
verwant aan de partituur in de muziek,
sterker dan Gescinska suggereert.
Deze verschillende kanttekeningen nemen niet weg dat Gescinska
met Thuis in muziek een boeiend en
innemend essay heeft geschreven, juist
ook door de persoonlijke toon die het
kenmerkt. Haar beschrijving van het
zingen in een koor – waarin men wel
gericht moet zijn op de ander, op de
andere zangers en de dirigent, om tot
samenklank te komen – is niet alleen
herkenbaar, maar ook overtuigend als
argument in haar betoog. En de wijze
waarop zij schrijft over sommige composities nodigt uit om er meteen een
opname van te beluisteren. Beluisteren
overigens is iets dat – zoals Gescinska
terecht beklemtoont – de volle aandacht vraagt. De voortdurende, wel
gehoorde maar niet beluisterde achtergrondmuziek om ons heen is iets dat
ons vermogen tot echt luisteren veel-

THUIS IN MUZIEK

eer dreigt aan te tasten dan bevordert.
Kortom, lees dit mooie essay van Alicja
Gescinska met volle aandacht, en zet
pas daarna een cd op, om die eveneens
met volle aandacht te beluisteren (– of
ga zingen in een koor!).

Alicja Gescinska,Thuis in muziek.
Een oefening in menselijkheid,
De Bezige Bij, Amsterdam, 2018,
gebonden, 96 blz.,
18,99 euro, ISBN 9789403138503.

1		 Het Engelse empathy was een neologisme, als
vertaling van het Duitse Einfühlung.
2		 Theodor Lessing, ‘Psychologie der Ahmung’,
in Archiv für systematische Philosophie, Neue
Folge, 18, 1912, blz. 209-223, herdrukt in Theodor Lessing, Philosophie als Tat, Göttingen,
1914, blz. 127-151. Het woord ‘Ahmung’ is
geen gangbaar Duits, hoewel het doorklinkt
in het woord ‘Nachahmung’; letterlijk betekent ‘Ahmung’ ‘ijking’.
3		‘L’autre comme soi-même’, om te variëren op
een bekende titel van Paul Ricoeur.
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Leesbril 2.0

Over de bundel Zusterstad 2.0 van Astrid Lampe

PODIUM

‘En waar kan je dan geld mee dichterlijke talent heeft ontdekt en
verdienen in de poëzie?’ is een streep je, tot grote opluchting van man
van de vragen die ik wel eens en kind, de allerlaatste weekavonden
krijg. ‘Lezingen geven’, is dan en zondagvoormiddagen van je Ronde
één van mijn antwoorden, naast van Vlaanderen door in je agenda. Tij‘workshops houden’, ‘gedichten dens de weinige uren slaap tussen het
in opdracht schrijven’ en het binnenstommelen van de groenachtig
schamele ‘auteursrechten innen’. verlichte hal en het afgaan van je wekHet geven van lezingen, of toch ker lijkt je hoofd een ballenbad vol onhet op een of andere vorm op het samenhangende reflecties: over de man
podium brengen van je teksten, die al je bundels had voorzien van een
is tegenwoordig een bron van inkom- subtiel doorschijnend kaftje, over in
sten voor heel wat dichters.
welke broekzak je je wisselgeld alweer
Daar ga je dan. Na een intensief hebt gestoken, over of je je parkeerschijf
schrijf- en denkproces dat zich meestal wel had gezet, over de bibliothecaris
binnenskamers afspeelt, reis je het land die je vlak voor je lezing toevertrouwde
door om er je bundel aan de man te dat hij zo had genoten van je inmiddels
brengen en je lezers te ontmoeten. Het tien jaar geleden verschenen debuut,
openbaar vervoer brengt je naar stads- over een krantenartikel waarin je naam
bibliotheken en culturele centra, festi- verkeerd staat gespeld. Enkele weken
vals en leesclubs. En wanneer je denkt later verbaas je een grootoom van je
dat het nu toch wel tijd wordt om iets man met een smakelijke anekdote over
nieuws voor te lezen, stap je in de auto zijn geboortedorp. Toch – google maps
naar kleinere dorpjes, waar uiteinde- – wordt je aardrijkskundige inzicht van
lijk ook de plaatselijke cultuurraad je al dit gereis niet veel groter.
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Nee, dan het buitenland. De ogen
van je grootoom, directeur of collega
worden heel wat groter als je kan vertellen dat je met je poëzie naar het buitenland kan. Dit geldt overigens ook
al een beetje voor Nederland of Wallonië. Nog meer indruk maakt het als
je je toehoorder kan verrassen met een
exotische bestemming: Bratislava, Istanbul, Struga – wat het buitenlands
congres is voor de academici in mijn
kennissenkring en de zakenreis voor
mijn vrienden-grootverdieners, is het
buitenlandse festival voor de dichter.
Eens je aangekomen bent in het
land van bestemming, word je naar een
meestal erg chique hotel gebracht, waar
een strakke call sheet je op de hoogte
brengt van de activiteiten. In veel gevallen spelen die zich af op enkele honderden meters van het bewuste hotel
en ga je na afloop van het festival naar
huis met het besef dat je vooral het
toeristisch centrum en de festivalzaal
hebt geëxploreerd. Maar af en toe heb
je geluk. In Istanbul nam een collegadichter mij mee naar allerlei geheime
danslokalen en dakappartementen. Op
mijn allereerste buitenlandse festival1
werd de dichtersbende na een stijfdeftig startweekend in Ulanbaatar in legerjeeps geladen en op tocht gestuurd
door de Gobi-woestijn.
Een dergelijk festival lijkt en schijnt
ook de aanleiding te zijn geweest voor
Astrid Lampe om haar nieuwste bundel Zusterstad 2.02 te schrijven. Of zoals Alfred Schaffer in zijn recensie in
De Groene Amsterdammer stelt: ‘De
bundel blijkt aanvankelijk een poëtisch
logboek van een roadtrip te zijn van

een groep dichters op reis die in den
vreemde optreedt.’3 Maar de bundel is
duidelijk ook meer dan dat. In dezelfde
recensie wijst Schaffer op de titel, die
je ‘met een beetje wil zou kunnen vertalen als “Internationale verhoudingen
nieuwe stijl”, al zou dat natuurlijk een
foeilelijke titel zijn’.
Die titel, Zusterstad 2.0, is inderdaad problematisch. Hoewel de titel
een nieuw soort stedelijkheid lijkt op
te roepen en de stad weliswaar de plek
is van waaruit wordt vertrokken en
waarnaar wordt teruggekeerd, spelen
heel wat gedichten zich vooral af buiten de stad, waar er wordt gereisd, gekampeerd, waar de snelsnel opgezette
toiletten al na één nacht geruïneerd en
onklaar worden achtergelaten. Bovendien vertrekt het narratief van de bundel wel van een buitenlandse stad die
dichters ontvangt – je zou de bundel
cyclisch kunnen lezen, zodat de lezer
aan het eind ook in die stad terugkeert,
reflecteert, en de roadtrip er afsluit –
maar naarmate de bundel vordert, vernederlandsen de gedichten en heb je
als lezer toch het gevoel je eerder in de
Benelux dan in een of ander exotisch
oord te bevinden. De zusterstad wordt
dan eerder de geboortestad van de gekleurde buurjongen, de thuisstad van
de ronddwalende nieuwkomer. ‘inburgeren / doe je zo plug-and-play / het
/ aap noot mies ligt op straat / open
source maakt ons / tot schoolvoorbeeld van een autodidact’.
Frank Keizer wijst in Awater ten
slotte op de economische betekenis
van de titel, de term zusterstad als ‘economische verbintenis, die bijvoorbeeld
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nieuwe toeristische aderen moet aanboren en dus in dienst staat van het
vernetwerkte kapitaal, het flukse verkeer van personen, goederen en geldstromen over de wereld.’4
Een problematische titel dus, maar
problematisch is niet kwaad in de poëzie. Lampe lijkt met deze bundel haar
eigen zusterstad te ontwerpen, die misschien meer in de hoofden dan in de
landsgrenzen zit. Keizer:

geluidjes / levend hout van het Bialowiezawoud / door het genetische sleutelgat te persen’. Lampe probeert die
twee met elkaar in verband te brengen
in Zusterstad 2.0. Herhaaldelijk lezen
we passages over de poëzie zelf, de omgang met poëzie. Gedichten die genoeg
gewicht hebben om de dichter in het
verre buitenland te plaatsen, maar die
daar tegelijkertijd ook heel relatief blijken. Dichters zijn ‘romantici / er niet
op gekleed / één springtij te keren’ en
Een zusterstad 2.0 dus, maar dan
slechts ‘voor de duur van een lenteofeen die haar gemeenschappelijkfensief / staat alles in het teken van de
heid, interactie en vervloeiing
muzische driehoek / poëzie zang dans’.
kan waarmaken, die ze niet in de
Lampe besteedt ook veel aandacht aan
glibberige mal giet van een neolibe- de handeling van het schrijven, lezen
rale ideologie die er vrije arbeid in en noteren. En dat hoeft niet op de traziet. De bundel zit vol sarcastische ditionele manier. Meer dan eens wordt
humor op de fraseologie van dit
er getwitterd, geprint, gepost.
economische evangelie waarin we
Dàt Lampe haar festivalervaringen
allemaal worden gesocialiseerd,
toch als uitgangspunt neemt, heeft volmaar het wordt bijtend ontmanteld. gens Schaffer te maken met een zeker
schuldgevoel:
Er bestaat niet veel echte festivalliteratuur. Naast de bloemlezingen, broHet lyrische is hier doordrenkt van
chures en chapbooks met werk van
schaamte, levenslust, schuldvragen
de deelnemende dichters gebeurt het
en twijfel. Wat een luxe, gesubsidislechts zelden dat een dichter werkeeerd op reis, proeven van andere,
lijk geïnspireerd raakt door de buitenvreemde culturen in naam van
landse festivalervaring en die omzet in
de kunst! Maar wat doe je met je
poëzie. Misschien heeft dit te maken
indrukken als Nederlandse dichter
met de kloof tussen de verschillende
en wat moet de kúnst met al die inrollen die dichters vandaag de dag
drukken? Moet je wellicht opnieuw
moeten verenigen: die van de perforleren dichten, of anders gaan kijken
mende dichter die zijn werk aan de
naar de rol van kunst en literatuur,
man brengt, netwerkt, in de belangdie op zoveel plekken in de wereld
stelling staat en die van de dichter die
nu eenmaal kritischer is en vanzelfdenkt en schrijft. ‘de koffer waar we uit
sprekend politiek-bewust?
leven / staat uit het zicht’ versus ‘poëzie doet een poging / zonder storende
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Zelf denk ik dat Lampe de buitenlandse
ervaring gewoon dankbaar uitbuit om
een aantal globale processen in de verf
te zetten die ook in haar thuisland hun
invloed hebben. Als een soort spiegel.
Hoewel het eigentijdse dichterschap als een van de rode draden door
de bundel loopt, trekt Lampe haar
tekst ook nadrukkelijk weg van de initiële festivalcontext door bijvoorbeeld
de naam van het festival weg te laten
of het narratief zich te laten afspelen
in een onbenoemd land. Zo reduceert
ze de buitenlandse ervaring tot meer
toepasselijke proporties: die van de
aanleiding, de bron van inspiratie en
tekstmateriaal om iets uit te werken
dat groter is, veellagiger en veelzijdiger.
Ik sprak al eerder over zusterstad
2.0 als een tekst, of een narratief. Uit de
receptie blijkt dat recensenten het er
oneens over zijn hoe de bundel is geordend. Hebben we te maken met cycli,
aparte gedichten? Welke functie heeft
de typografische ingreep ‘these boots
are made for walking’ op blz. 20–21?
Alfred Schaffer suggereert dat de tekst
te lezen valt als een doorlopend relaas, maar suggereert ook dat je ‘veel
gedichten [kan] opdelen in perfect geïsoleerde tekstblokjes.’ Dat heeft ermee
te maken dat Lampe heel de bundel
lang een vernuftig spel speelt met een
bladspiegel die er op het eerste gezicht
nochtans heel nonchalant uitziet. Door
het weglaten van interpunctie en witruimtes wordt inderdaad de indruk gewekt dat we met een doorlopende tekst
te maken hebben. Nu en dan wordt de
doorlopende kolom links uitgelijnde
tekst onderbroken om naar een nieu-
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we pagina te gaan. De lezer neemt dan
aan dat hier een nieuwe episode ingaat.
Soms is er sprake van een nieuw moment van de dag, soms van een nieuwe
omgeving. Maar af en toe worden ook
deze episodes aan elkaar gelast. Een zin
uit het vorige gedicht wordt herhaald,
een beeld wordt hergebruikt, maar in
een licht gewijzigde vorm. Maar wanneer er door herhaling of variatie een
systeem lijkt te ontstaan, is het voor
Lampe alweer tijd om dat te doorbreken. Verder werkt Lampe regelmatig
met clusters tekst die het in een klassieker gedicht uitstekend zouden doen als
pointe, of net als begin van een gedicht.
Ik kan me zo voorstellen dat deze clusters op een podium uitstekend zouden
werken. Deze clusters worden door
Lampe echter middenin haar doorlopende lappen vlaggende tekst geplaatst,
waardoor die tegelijkertijd als begin en
als einde van een gedachte gaan functioneren en zo ook het doorlopende
narratief zachtjes doorbreken. Als je
Astrid Lampe ook op het web een beetje volgt, kan je zien hoe zij op basis van
deze kleine clusters van twee of drie
zinnen ook assemblages maakt die ze
vervolgens filmt en fotografeert. Zelf
had ik het wel boeiend gevonden om
de doorlopende tekstkolom van deze
bundel ook door dit soort visuele ingrepen doorbroken te zien.
Een schijnbaar eenvormige bladspiegel dus, en een titel die een thematische uniformiteit lijkt te suggereren.
Toch is thematische eenheid wel het
laatste waar Lampe naar op zoek lijkt.
In plaats van systematisch een inhoudelijk project uit te werken, weeft ze als
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het ware rode draden door het geheel
van haar tekst die de lezer uitnodigen
tot verschillende interpretatielagen. Ik
had het al over het thema van de poëzie zelf en het neerzetten van het schrijven als handeling. Ook wordt er mijns
inziens een thematische lijn uitgezet
over nationaliteit en vaderlandsliefde.
In eerste instantie gaat het dan over het
concept en de in de bundel beschreven
uitwerking van een poëziefestival – ik
heb het zelf wel eens Eurosong voor
dichters genoemd. Lampe confronteert
het festivalland, met haar woeste natuur en destructieve uitlaatgassen, ook
met het thuisland Nederland. Vooral
naar het einde van de bundel toe, wanneer het vaker en vaker over het lot van
Nieuwe Nederlanders gaat, heeft Lampe het over inburgeringscursussen, het
koloniaal verleden. Dat is des te mooier
omdat in het begin van de bundel gespeeld wordt met de gelijkenis tussen
woestijn en zee en de roadtrip door de
Sahara ook soms wordt neergezet als
een uitputtende tocht op zee. Wanneer
dan op blz. 27 een lichaam aanspoelt,
kan de lezer haast niet anders dan aan
de foto van de jonge Aylan denken. En
het is interessant later in de bundel een
suggestie te zien van hoe het zijn levend en wel aangespoelde reismakkers
vergaat.

dit is
vóór je als wilde ruiker aanspoelt
vóór jouw dood in de schoot van de zee
met een ping en een plaatje
viral gaat
we zien
triljoenen tijdbalkjes met dashboardlicht
vollopen
in slow motion

Nieuwe media vormen ook een rode
draad door de bundel: twitter, google
earth, allerhande pushberichten. Ook
al door Frank Keizer opgemerkt: vermarkting.
het is
een nette straat
die de nieuwtjes amper verwerken kan
een buurvrouw die overloopt
ik zet een roofvogel in
om de drone uit haar complottheorie
te onderscheppen
en te verpatsen aan Amazon
opdat die drone
ons op bestelling
poëziebundels levert
waar de inkt nog van drogen moet

Kortom, ontraditioneel, multiperspectivisch, eigentijds. Als je gaat lezen over
de poëzie van Astrid Lampe wordt er
vaak gewezen op het bizarre, spitse,
vaak humoristische karakter van haar
werk. ‘Je moet de poëzie van Astrid
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Lampe niet willen begrijpen’, schreef
Erik Jan Harmens ooit,5 hopelijk en
wellicht als boutade. Zelf vind ik het
een te arme lezing om Lampes werk
enkel te zien als een avontuurlijke taalervaring en dus als zuiver vormelijke
queeste. Dat geldt in het bijzonder voor
deze Zusterstad 2.0 die een veellagig,
veeleisend, maar wel erg scherp en genuanceerd beeld schetst van onze tijd.
En dit via de ongebruikelijke ingang
van een roadtrip door de Sahara. Je zou
ook kunnen denken: ‘vernieuwend,
uitdagend voor de lezer, maar wat een
plezier bij elke herlezing steeds nieuwe
werelden te kunnen ontdekken’. Maar
misschien vergt dat wel een leesbril 2.0.

1		 Bas Kwakman en Lies Van Gasse,
Een stem van paardenhaar, Azul Press, 2013.
2		 Astrid Lampe, Zusterstad 2.0, Querido, 2018.
3		 Alfred Schaffer, ‘Het kippensnot’, in
De Groene Amsterdammer, nr. 33,
15 augustus 2018.
4		 Frank Keizer, ‘Land over zand’, in Awater,
najaar 2018.
5		 Gebaseerd op ‘Astrid Lampe en de kritiek’,
te vinden op de website van de Koninklijke
Bibliotheek: https://www.kb.nl/themas/
nederlandse-poezie/moderne-nederlandse-dichters/astrid-lampe/astrid-lampe-ende-kritiek
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Germaanse filologie en wijsbegeerte. Hij
is bijzonder geïnteresseerd in culturele
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Adres: ludoabicht@ymail.com
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de Universiteit Gent, en behaalde er in
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van Jean Racine. Momenteel werkt ze als
postdoctoraal onderzoeker aan Rutgers
University (VS) met een beurs van de Belgian
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Adres: delphine.calle@ugent.be

Luk Corluy (*1942) studeerde filosofie, sociologie en
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the Chair for the Study of Religion and Values in
American Society aan de KU Leuven. Voormalig
academisch decaan aan het American College
van de Katholieke Universiteit Leuven en
professor (25 jaar). Thans nog visiting professor
van religie in de Amerikaanse samenleving aan
de Universiteit van Gent.
Adres: jadleuven@gmail.com

François Levrau (*1980) is master in de klinische
psychologie, master in de moraalwetenschappen
en doctor in de sociale wetenschappen. Thans is
hij als doctor-assistent verbonden aan het
Centrum Pieter Gillis van de Universiteit
Antwerpen alwaar hij politiek-filosofisch
onderzoek verricht over de multiculturele samenleving. Naast filosofische teksten schreef hij ook
over schrijvers zoals Milan Kundera en Fernando
Pessoa.
Adres: francois.levrau@uantwerpen.be
Harold Polis (*1970) studeerde Nederlands in
Antwerpen en Utrecht. Hij was co-editeur van de
Brieven van Gerard Walschap en bezorgde edities
van werk van Louis Paul Boon, Marnix Gijsen en
Jef Geeraerts. Hij is uitgever van Uitgeverij Polis.
Adres: madocke@skynet.be
Luc Rasson (*1956) is emeritus hoogleraar Franse
letterkunde aan de UA. Hij publiceerde onder
meer over oorlogsgetuigenissen (in literatuur
en film) en over literatuur vanuit een politieke
invalshoek, in het bijzonder in de context van
het totalitarisme. Zijn belangstelling gaat ook uit
naar thema’s rond het historisch geheugen. Als
dark tourist probeert hij te achterhalen hoe men
vooral in Spanje, Frankrijk en Italië vorm geeft
aan de herinnering aan oorlog en dictatuur in de
twintigste eeuw.
Adres: luc.rasson@uantwerpen.be
Herman Simissen (*1959) studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Nadien doceerde hij
geschiedfilosofie aan dezelfde universiteit. Sinds
1991 is hij verbonden aan de afdeling cultuurwetenschappen van de Nederlandse Open
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Adres: h.simissen1@upcmail.nl
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2009 en 2013 het multimediale poëzieproject Hauser op poten. Met Peter
Theunynck publiceerde ze in 2016 de graphic
novel Nel, een zot geweld. In 2017 publiceerde
Lies Van Gasse de bundel Wassende stad,
waarmee ze festivaldichter werd op het
prestigieuze Poetry International festival.
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Johan Vanhoutte, S.J. (*1953), is licentiaat in de
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Adres: johan.vanhoutte@uantwerpen.be

STREVEN JANUARI-FEBRUARI 2019

C O LO F O N

112

redactie Herman Simissen (hoofdredacteur), Ludo Abicht,
Benjamin De Mesel, Annemarie Estor, Maarten Van Alstein
redactieraad Hans Achterhuis, Tinneke Beeckman,
Dirk De Bièvre, Wil Derkse, Herbert De Vriese, Stefaan Marysse,
Elianne Muller, Jean-Pierre Rondas, Willie van der Merwe,
Guido Vanheeswijck, Johan Vanhoutte, Walter Weyns
redactiesecretariaat  Annemarie Estor en Herman Simissen
tekstredactie
Annemarie Estor en Herman Simissen
typografie naar een ontwerp van Frederik Hulstaert
gezet uit de Minion Pro en de Gandhi Sans
druk Drukkerij Van der Poorten, Leuven (Klimaatneutraal!)
verantwoordelijk uitgever Herman Simissen
postadres
Prinsstraat 15 · be-2000 Antwerpen
bezoekadres Grote Kauwenberg 30 · 2000 Antwerpen
telefoon 03 201 60 94
e-mail streventijdschrift@gmail.com
website www.streventijdschrift.be
issn 0039–2324 · btw BE 406 745 249
iban BE23 4098 5158 7191 · bic KREDBEBB (enkel voor giften)

steun ons en neem een abonnement!
Ga naar www.streventijdschrift.be/abonnement - i.s.m. Abonnementenland
6 nummers per jaar, inclusief BTW:
België 72,00 euro · Nederland 75,00 euro
Studenten België 51,00 euro · Studenten Nederland 54,00 euro
Europa 90,93 euro · Buiten Europa 96,23 euro
losse nummers per stuk 9,00 euro
mecenaat wenst u Streven te ondersteunen met een gift van 100 euro of
meer en vermeld te worden als mecenas, neemt u dan contact op met het
redactiesecretariaat.
Ingezonden stukken moeten beantwoorden aan onze Wenken voor auteurs, te
raadplegen op onze website. Nadruk van artikelen verboden zonder verlof van
de redactie.

M A A R T- A P R I L 2019

116		DRIFT
		 Vreemdelingen in de natuur
		

Annemarie Estor

119		
		

Verlink je varken
Kleine seismografie van het #MeToo-debat in Frankrijk

130		
		

Gender, seksualiteit en religieuze orthodoxie
in de film Disobedience

143		

De tegenhangers

		 Bart Loos
Wanneer de Fransen geconfronteerd worden met een nieuwe protestbeweging, zetten ze
die graag af tegen de grote aardverschuivingen uit hun eigen nationale geschiedenis: is
het een nieuwe revolutie, een nieuw Mei ’68 of veeleer een contrarevolutie? Die vragen
doken vorig jaar ook op naar aanleiding van het internationale protest van vrouwen
tegen seksueel misbruik, in Frankrijk #BalanceTonPorc genoemd. Een overzicht van de
standpunten.

		 Nella van den Brandt
In de zomer van 2018 draaide de film Disobedience van regisseur Sebastián Lelio in de
filmhuizen. Het is een bewerking van de 2006 bekroonde debuutroman van de BritsJoodse auteur Naomi Alderman. Disobedience gaat over Ronit en Esti, jeugdvriendinnen
en geliefden uit een Londense joods-orthodoxe wijk. De film en roman ontwikkelen
andere verhaallijnen. De twee verschillende narratieven roepen op tot reflectie over de
mogelijke diversiteit in de keuzes en levenswijzen van religieuze holebitrans en queerpersonen.

Begin september 2018 deden filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer en
cultureel maatschappelijk tijdschrift Streven een speciale oproep, omdat wij samen op zoek wilden gaan naar jonge en diverse stemmen die op literaire of poëtische wijze filosofisch kunnen reflecteren. Elf jonge schrijvers werden geselecteerd
en Sanne Huysmans, jongste teamlid van Het zoekend hert, werd gevraagd om
als twaalfde maar eerste een intro te schrijven. Wij noemden deze creatieve denkers en schrijvers ‘De Tegenhangers’ omdat we van hen nieuwe, aparte, eventueel
eigenzinnige perspectieven verwachtten. De opdracht aan de geselecteerde auteurs was
en is bovendien expliciet dat zij elk reflecteren over een van de lezingen in het filosofische
programma ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’ van
Het zoekend hert (zie: www.hetzoekendhert.be). De teksten zullen, voorzien van een
samenvatting van de lezingen waar zij een link mee hebben, gaandeweg ook verschijnen
op www.streventijdschrift.be. Veel leesplezier met de eerste drie bijdragen van de reeks!

114

STREVEN MAART-APRIL 2019

143		

Twee modi van verborgenheid

147		
		

Omdat het moet
Ongelijke strijd en verstilling in populistische tijden

153		

Taoïsme, een wandeling

162		
		

Rwanda, een kwarteeuw na de genocide
Opnieuw een vulkaan?

175		

Ali Shari’ati en de Iraanse Revolutie

		 Sanne Huysmans
Sanne Huysmans kreeg de opdracht om te reflecteren over de kernthema’s van de lezingencyclus ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’.

		 Samira Atillah
Samirah Atillah aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Joke J.
Hermsen: ‘De noodzaak van verstilling en de ‘zwi-zwi’ van Rosa Luxemburg’.

		 Lieselotte Cortoos
Liselotte Cortoos aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Carine
Defoort: ‘Lao Zi en de weldadige kracht van niet-doen in het taoïsme’.

		 Filip Reyntjens
Een kwarteeuw nadat het de burgeroorlog won en een einde stelde aan de genocide,
heeft het regerende Rwandan Patriotic Front zijn hegemonie stevig gevestigd. In dit artikel bekijkt de auteur hoe dit hegemonisch project werd uitgevoerd en hoe de inruil van
politiek en technocratisch bestuur de internationale gemeenschap in zijn greep hield.
Nochtans is de prijs van de politieke repressie en het zaaien van het zaad van toekomstig
geweld potentieel hoog. De verworvenheden van goed technocratisch bestuur lopen een
groot risico te worden tenietgedaan door het nefaste politieke bestuur van het huidige
regime.

		 Jan Borremans
Ali Shari’ati is de ideoloog van de Iraanse Revolutie, die binnenkort veertig jaren geleden plaatsvond. Met dit artikel over Shari’ati’s rol en betekenis wil de auteur niet alleen
inzicht verschaffen over de religieuze achtergrond van de revolutie, maar tevens een
nieuwe aanzet geven tot een beter begrip van de uit de revolutie ontstane islamitische
republiek, en van de onverminderd voortgezette strijd tussen soennieten en sjiieten.

115

185		FORUM
185		
		
		

‘Van jou genees ek nooit’: Afrikaans en Nederlands
Antjie Krog en die Lae Lande
Annemarié van Niekerk

190		 ‘De engel van Curaçao’
		Over De Rechtvaardigen van Jan Brokken
		

Herman Simissen

195		PODIUM
195		

Postkoloniale melancholie

		

Klaas Tindemans

202		
		

Outsider Peter Bogdanovich
Film als stukjes tijd

		

Ivo De Kock

210		BOEKEN

Afshin Ellian, Gelijn Molier en Bastiaan Rijpkema (red.), De strijd om de democratie.
Essays over democratische zelfverdediging * Anton Jäger, Kleine anti-geschiedenis van het
populisme * Johan Swinnen, Rwanda, mijn verhaal * Thomas Vaessens, De Daf van mijn
vader * Bart van Es, Ver-geet-mij-niet. Over het verborgen leven van een Joods meisje *
Strabo – Anonymus – Milton, In het spoor van Vergilius * Bernard Besret, De dood licht
op als de dag. Gedachten over de dood en daarna * Catherine Grenier, Ulf Küster en
Michael Peppiatt (red.), Bacon – Giacometti.

annemarie estor

116

DRIFT

Vreemdelingen
in de natuur

Laatst zat er een notenkraker in Nederland. Deze zeldzame gast
komt voor in Scandinavië en Siberië, en trok heel wat bekijks. Vele
vogelaars namen een dagje vrij om de vreemdeling te eren met
een bezoekje in zijn tijdelijke verblijfplaats Wageningen. De outdoorkleren werden aangetrokken, auto’s van stal gehaald en volgetankt, camera’s, lenzen en statieven ingeladen, er werd een eind
gereden. En er werd lang in de kou gestaan. Het was hoge visite en
het liefhebberende ontvangstcomité stond rijen dik. En net op het
moment dat de notenkraker onder het geklik van de camera’s een
noot kraakte, schoot er een driftige gedachte door mijn hoofd. Moet
je kijken hoeveel geld daar op dat grasveld ligt. De Audi’s, de Volvo’s, de Canons, de Nikons, de North Face truien en de Helly Hansen jassen… Zo zou
het moeten als je geld hebt: je resterende geld gebruiken om migranten een
warm onthaal te bieden… Maar helaas is dat geen realiteit. Vogels welkom,
maar mensen…
Driftig, ja, zo ben ik soms. Maar zo kwam in mijn hoofd een
gedachtentrein op gang rond migranten in de natuur. Hoe zijn wij daarmee
omgegaan in de loop van de tijd?
Ik ben eerst naar de planten gaan kijken, omdat zij zich, anders dan
vogels, echt ergens vestigen. Er wordt bij planten zelfs gesproken van ‘inburgering’. Ik kwam er al gauw achter dat je onder de planten vele soorten
migranten vindt. Heimelijke meelifters, cultuurvolgers, stalkers en zelfs genodigde gasten die later het stigma van ‘invasieve woekeraars’ opgeplakt
krijgen. Ook zijn er migranten die zo grondig geïntegreerd zijn dat je niet
eens op het idee komt dat ze wel eens van ver gekomen zouden kunnen zijn.
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Als eerste moest ik denken aan de zaadjes van het kleefkruid, dat ook
wel klittenkruid wordt genoemd, die zich tijdens wandelingen maar al te
graag met hun smiechterige weerhaakjes ingraven in je wollen sokken, en
wel zo slinks en ferm dat je ze zonder het door te hebben meeneemt uit
het bos, je eigen tuin in, de wasmand in, de wasmachine in. Ik googelde
het kleefkruid even, en las dat deze van oorsprong Europese plant als zogenaamde ‘cultuurvolger’ zowat alle gematigde streken van de wereld heeft
veroverd. Ja, daar kon ik me, een half uur pulkend aan mijn wintersokken,
veel bij voorstellen. Reislustig volkje, dat kleefkruid. Maar nu moest ik ook
het begrip ‘cultuurvolger’ googelen. Wat is dat? Blijkt dat bijvoorbeeld de
brandnetel een cultuurvolger is. Die vestigt zich graag op plekken waar de
bodem door menselijke activiteit bijzonder voedselrijk is geworden. We
hebben een stalker!
Nog bedreigender dan die brandnetel is de Japanse duizendknoop. Hij
werd geïmporteerd door de beroemde Leidse botanicus Philipp von Siebold, die aanvankelijk werkzaam was op de Nederlandse handelsnederzetting Dejima, in de haven van Nagasaki, en die later importeur en kweker
werd van Japanse planten. De Japanse duizendknoop ‘verovert al snel de
harten, en vooral de tuinen, van de Europese elite. De sierplant haalt alle
landelijke kranten. Als kers op de taart wordt de plant in 1847 zelfs bekroond
met een gouden medaille door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw. Dit alles drijft de prijzen voor stekjes op tot astronomische bedragen’, schrijft Norbert Peeters erover op De Groene Vinger. Deze
plant wordt momenteel gerekend tot de verschrikkelijkste indringers die
er bestaan. Bestrijden is nagenoeg onmogelijk. Ik heb zelfs natuurmensen
vanwege deze overlever naar het glyfosaat zien grijpen. De wortels kunnen
schade berokkenen aan gebouwen, leidingen en wegen, zegt men. In de
ondergroei van deze plant zouden geen insecten leven, omdat de plant hen
niets te bieden heeft. Kikkers en vogels blijven weg, en zo laat deze plant dus
zijn hele habitat verschralen. Zegt men. In Engeland krijg je zelfs boetes tot
2.500 pond als je deze vreemdeling in je tuin hebt. Volgens Norbert Peeters
is het echter allemaal een grote nutteloze hetze tegen een exoot die ooit
geroemd werd om zijn kwaliteiten: zijn bloemen produceren bijzonder veel
nectar, de jonge scheuten smaken heerlijk als rabarber, de plant verstevigt
de ondergrond en het loof kan dienstdoen als veevoer. Maar daar hoor je
niemand meer over.
‘Ik ga niet achter de geraniums zitten!’ Een echte Hollandse uitdrukking,
graag gebezigd onder actieve gepensioneerden. Maar wist u dat die gemoedelijke geranium (officieel heet hij pelargonium) die voor ons gevoel altijd
al onze stoepjes en vensterbanken heeft gesierd, helemaal niet ‘van hier’
zijn? Sinds de zeventiende eeuw werd hij mondjesmaat geïmporteerd, maar
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pas in de negentiende eeuw heeft de plant dankzij Joséphine de Beauharnais, de eerste echtgenote van Napoleon Bonaparte, echt in Europa wortel
geschoten. Zij betaalde de reiskosten van plantenverzamelaar James Niven,
die de pelargonium meenam uit Zuid-Afrika, en voedde met haar liefde
voor planten en tuinen de opkomende tuiniercultuur in het negentiendeeeuwse Parijs, die met de Marché aux Fleurs op het Ile de la Cité, (1808),
en later de bloemenmarkten op de Place de la Madeleine en de Place des
Ternes, ook kon worden bedreven door leden van de kleine bourgeoisie en
de arbeidende klasse.
Tussen de soep en de aardappelen (die overigens ook niet van hier zijn),
snoepen we in onze regionen ook maar wat graag van onze appelmoes.
Maar de appel… ook die kwam oorspronkelijk niet voor in Europa. Hij
werd geïmporteerd uit het Hemels Gebergte (Tian Shan), dat op de grens
van China en Kazachstan ligt. Daar was de appel in zijn oervorm bewaard
gebleven dankzij het feit dat het gebied nooit een IJstijd heeft gekend en het
voor mensen nauwelijks doordringbaar was. Toen de mens er aankwam,
vijf- tot achtduizend jaar geleden, ontdekte hij de oer-appel en werd die
via de Zijderoute over de wereld verspreid. Het kruisen en het creëren van
nieuwe variëteiten was een proces dat voornamelijk in Europa plaatsvond.
De grote variëteit aan appels is een stukje Europees cultuurgoed. Maar uw
oer-appelmoesje komt dus uit Kazachstan.
Niet iedereen in mijn stad houdt van ‘vreemdelingen’. Nors zitten ze
achter de geraniums hun appelmoes te eten. Lekker ‘van bij ons’. Wie gaat
het hen vertellen? Dat zij uitkijken op Kaap de Goede Hoop met hun mond
vol Hemels Gebergte?

bart loos

Verlink je varken
Kleine seismografie
van het #MeToo-debat in Frankrijk

Verlink je varken. #BalanceTonPorc. Zo luidt de hashtag in de Franse versie
van #MeToo, het protest van vrouwen tegen seksueel misbruik en seksuele
intimidatie, dat zich sinds oktober 2017 met de snelheid van bits en bytes
over de wereld heeft verspreid. Het zet meteen de toon van het debat, dat
in Frankrijk ongemeen hard wordt gevoerd, niet alleen ten aanzien van
echte of vermeende daders, maar ook tussen verdedigers en critici van
de protestbeweging. Zo bleek onder andere uit de beruchte open brief in
Le Monde, ondertekend door honderd bekende vrouwen, waaronder steractrice Cathérine Deneuve. In de brief veroordelen de ondertekenaars de
koorts waarmee de zogenaamde varkens naar het slachthuis worden geleid,
ze spreken over een totalitair klimaat, betreuren de mannenhaat die ermee
gepaard gaat en poneren dat ‘de vrijheid om nee te zeggen tegen een voorstel niet kan zonder de vrijheid om lastig te vallen’. De reacties bleven niet
uit: Deneuve werd een idioot genoemd, Ségolène Royal sprak over een ‘onthutsende tekst’. Toch wordt er niet alleen gescholden en geroepen, een veel
interessantere discussie draait om de vraag welke plaats #MeToo en #BalanceTonPorc verdienen in het grotere verhaal van de Franse geschiedenis. Is
het een historische gebeurtenis of slechts een fait divers, opgepookt door de
sociale media? Is het een revolutie, een revolte of veeleer een contrarevolutie? Eric Zemmour, erg populair in rechts-conservatieve middens, maakte
zelfs de vergelijking met de ergste periode uit de Franse Revolutie, de Terreur onder Robespierre, toen men zijn buren moest verraden in naam van
de deugd. Een andere constante in het debat is de verhouding tegenover de
Verenigde Staten, lichtend voorbeeld of oord van verderfelijk puritanisme,
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dat een bedreiging vormt voor de wereldwijd geroemde Franse omgangsvormen, la galanterie. De schrijfster Fabienne Jacob betreurt dat #MeToo de
straat heeft ‘gepasteuriseerd’, mannen durven er vrouwen niet langer aan te
kijken. Anderen verheugen zich net op de dag waarop vrouwen en meisjes
even ongestoord de straat op kunnen als jongens en mannen, op eender
welk moment en in eender welke buurt, zonder te moeten vrezen voor denigrerende opmerkingen, frotteurs of erger. Tijd voor een overzicht van de
interessantste discussiepunten en belangrijkste breuklijnen.
VERRADEN OF GETUIGEN?

#BalanceTonPorc werd gelanceerd door de journaliste Sandra Muller, op
13 oktober 2017, vlak nadat de verhalen waren bekendgemaakt over producer Harvey Weinstein, die jarenlang talloze actrices had lastiggevallen,
misbruikt en geïntimideerd. Voluit schreef Muller in haar twitterbericht:
‘balancetonporc! Toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends.’ Twee maanden
later had ze al 715.000 berichten ontvangen. Met ‘varken’ verwees ze niet
alleen naar Weinstein maar ook naar een directeur van een televisiezender,
die haar op een feestje had vernederd door haar te zeggen: ‘Tu as de gros
seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.’ Muller
besloot de naam van haar verbale agressor bekend te maken via de sociale
media, om een voorbeeld te stellen.
Mullers initiatief kende een enorm succes, met veel vrouwen die in haar
voetsporen traden, maar ze botste ook op kritiek, ook van feministen. Zo
stelt de bekende feministe en filosofe Elisabeth Badinter dat iemand verraden en verlinken voor haar altijd een zeer negatieve bijklank heeft gehad.
Op school was het vroeger ongehoord dat je medeleerlingen die iets hadden uitgestoken zou verraden; verraad deed nog te veel denken aan wat er
in de oorlogsjaren was gebeurd met Joden en verzetsleden. Blijkbaar is die
connotatie voor de jonge generatie verdwenen. Vandaag, zo besluit Badinter,
is iemand verraden of verlinken bijna een deugd geworden, iets waarvoor
je moed moet hebben. Er worden ook mooie woorden voor gebruikt, zoals
‘klokkenluiders’. Badinter ziet echter ook zeer positieve aspecten aan #MeToo.
Vrouwen die met hun verhaal naar buiten treden, kunnen er immers voor
zorgen dat ook andere vrouwen voor het eerst durven te spreken over wat
hen is overkomen; dat kan bevrijdend werken, want een onbesproken trauma
blijft woekeren als een kanker. Wel getuigen de vrouwen volgens haar beter
anoniem, zonder namen van varkens bekend te maken in de sociale media.
Ook betreurt Badinter dat #MeToo helemaal geen rekening houdt met
de sociale dimensie van seksueel geweld. Zo hebben vrouwen in precaire ar-
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beidsomstandigheden 78% meer kans om met seksuele intimidatie te worden geconfronteerd dan andere vrouwen, maar de feministen van #MeToo
willen die nuances niet maken. Te veel onderscheidingen tussen vrouwen
onderling zou immers de kracht van het signaal ondermijnen dat ze willen
geven, namelijk dat elke vrouw elke dag het risico loopt het slachtoffer te
worden van seksueel misbruik en intimidatie.
Tot slot is Badinter gechoqueerd door de wijze waarop Catherine Deneuve is aangevallen na de open brief in Le Monde, terwijl nota bene Deneuve in 1971 mee het manifest van 343 vrouwen ondertekende, waarin zij
het recht op vrije abortus eiste én verklaarde zelf een illegale abortus te
hebben ondergaan.
CONTINUÜM OF AMALGAAM?

Het vernederende voorval waarover Muller vertelt, roept ook de vraag op
of zulke schunnige opmerkingen wel zomaar in één adem kunnen worden
genoemd met aanrandingen en verkrachtingen. Een dronken man die zich
iets te veel opdringt is toch geen misdadiger? Volgens Muller is er wel degelijk sprake van een continuüm: de verbale agressie waarvan ze het slachtoffer is geworden, was een vorm van psychologische agressie, die grote gevolgen heeft gehad voor haar geestelijk welzijn. Muller was beschaamd, ze
wilde het voorval verdringen en voelde zich vernederd en gereduceerd tot
een object.
Ook de filosofe Manon Garcia ziet een continuüm: ook in het voorval
dat Muller heeft meegemaakt, gaat het immers om een man die zomaar
aanspraak meent te kunnen maken op het lichaam van een vrouw. In haar
boek On ne naît pas soumise, on le deviant verwijst ze naar de beschrijving
die Simone de Beauvoir geeft van de onthutsende, vervreemdende ervaring
die elk meisje in de puberteit meemaakt wanneer ze, op straat of zelfs in
familiale kring, voor het eerst de begerige blik van een man op zich voelt
rusten: plots beseft ze dat haar lichaam voortaan vooral een lichaam voor
de ander (un corps-pour-autrui) is, een geobjectiveerd, geseksualiseerd en
bekeken lichaam, in plaats van een lichaam voor zichzelf (corps-pour-soi).
De mannelijke blik maakt van haar lichaam een lichaam-voor-hem, dat opgemaakt moet worden, gemaquilleerd, ingesnoerd in sexy lingerie, als een
vrucht rijp voor de pluk.
Socioloog Raphaël Liogier plaatst deze vorm van objectivering die
vrouwen ondergaan tegenover het kantiaanse maxime dat ieder mens als
een autonoom, vrij subject zijn eigen verstand moet kunnen gebruiken
zonder leiding van een ander. Wat #MeToo vandaag wil bereiken, is volgens hem niets meer of minder dan de complete realisatie van dat mooie
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principe in het dagelijks verkeer tussen vrouwen en mannen. Dat klinkt zo
eenvoudig, maar tot op vandaag worden vrouwen nog te vaak beschouwd
als wezens die niet helemaal weten wat ze willen, die ‘neen’ zeggen maar
eigenlijk ‘ja’ bedoelen. Denk aan de bekende scènes uit Hollywoodfilms: de
man neemt de vrouw plots in zijn sterke armen en kust haar hartstochtelijk, de vrouw spartelt nog wat tegen, soms is ze zelfs even boos en geeft ze
de man een klap in zijn gezicht, maar enkele scènes later bezwijkt ze toch
voor zijn onweerstaanbare charmes. Kinderen krijgen het al met de paplepel bijgebracht in de sprookjes die hen worden verteld. Wanneer de prins
de Schone Slaapster wakker kust, is dat feitelijk een brutale inbreuk op haar
lichamelijke integriteit, zonder dat ze daar enig verweer tegen heeft. Een
heel andere uiting van hetzelfde fenomeen vindt Liogier terug in het uitgaansleven, waar vrouwen vaak gratis binnen mogen in nachtclubs, als lustobjecten die mannelijke klanten aantrekken die vervolgens wedijveren met
elkaar om de mooiste exemplaren te veroveren. Ook worden jonge, mooie
vrouwen nog vaak als trofeeën aan de arm meegenomen door machtige
mannen die met hen willen kunnen pronken tegenover andere mannen.
Donald Trump is daarvan een bijna karikaturaal voorbeeld: de oude, geile
miljardair met de mooiste, jongste, blondste Melania aan zijn zijde. Hij staat
daarmee symbool voor de oude, patriarchale wereld. Hoe het anders kan
toont Emmanuel Macron, een jonge, machtige man die samen is met een
veel oudere vrouw, Brigitte, die zelf actief, ambitieus en autonoom in het leven staat. Dat zoiets nog steeds niet vanzelfsprekend is, blijkt uit de geruchten dat Macron homoseksueel zou zijn. Blijkbaar kunnen veel traditionele
mannen – en vrouwen – zich niet voorstellen dat een heteroseksuele man
als Macron werkelijk bewust voor een oudere vrouw kiest.
WIJ VERSUS INDIVIDU

Andere deelnemers aan het debat tillen veel zwaarder aan de mogelijke ontsporingen waartoe #MeToo kan leiden. In zijn radio-uitzending Répliques,
gewijd aan #MeToo, vraagt Alain Finkielkraut om respect voor de rechtsstaat,
waarin juist heel veel belang wordt gehecht aan het maken van de correcte
onderscheidingen tussen strafbaar gedrag en moreel laakbaar gedrag, maar
ook tussen verschillende misdrijven naargelang hun graad van ernst. Een
ongewenste hand op de knie kan in een rechtsstaat immers nooit hetzelfde
zijn als een verkrachting. Wie die onderscheidingen niet maakt, zo stelt hij,
wil de barbarij bestrijden door zelf de fundamenten van de rechtsstaat te
ondergraven. Typisch voor een liberale rechtsstaat is niet alleen het fijne
onderscheid tussen verschillende soorten van gedragingen, maar ook het
vermoeden van onschuld, het tegensprekelijk debat en bovenal de rechten
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van het individu. Beter één schuldige op vrije voeten dan één onschuldige
achter de tralies, dat is de kern van het liberale gedachtegoed, waarin het
individu in bescherming wordt genomen tegen de destructieve krachten
die kunnen uitgaan van een groep of een gemeenschap. In concreto betekent dat hier dat niet alle vrouwen engelen zijn en alle mannen varkens, dat
ook vrouwen dader kunnen zijn en mannen slachtoffer, dat niemand aan de
schandpaal kan worden genageld zonder juridisch bewijs.
In dezelfde uitzending van Finkielkraut plaatst feministisch historica
Geneviève Fraisse echter een totaal andere invalshoek tegenover het liberaal-rechtsstatelijk discours: volgens haar is de protestbeweging die op gang
is gekomen een historische gebeurtenis van formaat, waarbij vrouwen als
groep, gezamenlijk, het woord hebben genomen om eindelijk komaf te maken met een onaanvaardbare toestand waarin vrouwen in de praktijk nog
altijd niet gelijk worden behandeld als mannen. Het gaat voor haar niet
over individuele vrouwen of mannen, maar over een ‘wij’. In de geschiedenis lopen wetten vaak hopeloos achter en is eerst een politieke machtsstrijd
noodzakelijk om maatschappelijke structuren diepgaand te veranderen.
Dat daarbij soms excessen te betreuren zijn, waaraan onschuldige individuen ten prooi vallen, is onvermijdelijk. Fraisse maakt de vergelijking met
een pan overkokende melk: ‘Ben ik alleen geïnteresseerd in het opkuisen
van het fornuis of in de melk die ik op het vuur heb gezet?’
Finkielkraut vindt dat een ontoelaatbare redenering, die gelijkenissen
vertoont met de ergste uitwassen van de communisten, die stelden dat ze
geen omelet konden bakken zonder eieren te breken. Hij citeert daarbij
Hannah Arendt: ‘De eieren zullen zich verzetten!’
Toch heeft ook Fraisse een punt wanneer zij het ontoereikende antwoord van justitie aanklaagt. Om één cijfer te noemen: minder dan 1% van
de verkrachtingen en pogingen tot verkrachting in Frankrijk leidt uiteindelijk tot een veroordeling!
We kunnen in deze discussie een zoveelste heropvoering zien van het
beroemde dispuut tussen Albert Camus en Jean-Paul Sartre over de rol van
geweld in de strijd om een betere, meer rechtvaardige maatschappij: is revolutionair geweld soms gewettigd om het structurele geweld – in dit geval
de blijvende ongelijkheid en het endemisch misbruik tussen mannen en
vrouwen – te bestrijden of is elke druppel gemorste melk, elk gebroken ei,
er altijd één te veel?
INSTEMMING

De geringe kans om een dader van seksueel geweld veroordeeld te krijgen,
heeft natuurlijk alles te maken met de moeilijke bewijsbaarheid van de fei-
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ten. Daarbij is het voor justitie heel moeilijk vast te stellen of het slachtoffer
al dan niet had ingestemd met de seksuele handelingen. Vaak is het woord
tegen woord en krijgt de beschuldigde het voordeel van de twijfel.
Volgens Geneviève Fraisse hangt die moeilijkheid samen met de meervoudige betekenis van het Franse woord consentement; als je met iets instemt, kies je er dan voor, wil het je dan echt zelf, of is er veeleer sprake
van acceptatie, laten begaan, inwilligen? Ook is er het juridisch aanvaarde
principe van de stilzwijgende instemming, waardoor een beschuldigde heel
gemakkelijk kan beweren dat het slachtoffer zich niet duidelijk heeft verzet
en hij er dus van uit mocht gaan dat ze instemde.
Als je die opvatting van instemming strikt huldigt, aldus Manon Garcia, zou zelfs een lijk stilzwijgend kunnen instemmen. Het model van de
stilzwijgende instemming sluit volgens haar aan bij de aloude patriarchale
opvatting waarin de man de jager is en de vrouw het prooidier. Bovendien
vergt het in een intieme setting veel meer moed en zelfvertrouwen om voluit ‘neen’ te zeggen dan om geen ‘ja’ te zeggen. Soms voelt een vrouw zich
zelfs dermate geterroriseerd dat ze geen woord meer kan uitbrengen. Vaak
blijven mannen ook – gewild of ongewild – doof voor de subtielere nonverbale signalen die een vrouw uitzendt om haar grenzen aan te geven. Om
al die redenen pleit Garcia, naar het voorbeeld van de reglementen in Californische universiteiten, voor het invoeren van de notie ‘positieve instemming’ (consentement positif). Iedere man of vrouw die graag een seksuele
relatie aangaat met een ander, zal zich er dan eerst van moeten vergewissen
dat zijn/haar partner bewust en vrijwillig akkoord gaat met de voorgenomen handelingen. Dat komt neer op een omkering van de bewijslast: niet
langer het slachtoffer moet bewijzen dat ze niet wou, maar de beschuldigde
moet bewijzen dat hij beschikte over een ondubbelzinnige, klaar en duidelijke ‘ja’. Dat is trouwens geen nieuwe rechtsfiguur in Frankrijk, in gevallen van discriminatie op de werkvloer is er vandaag al sprake van een
omgekeerde bewijslast: wanneer, bijvoorbeeld, een vrouwelijke werknemer
wordt ontslagen, hoeft zij niet te bewijzen dat haar werkgever een verboden, discriminatoir onderscheid heeft gemaakt tussen mannen en vrouwen,
maar is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij/zij legitieme redenen
had voor dat ontslag.
PURITANISME VERSUS GALANTERIE

Uiteraard kent deze juridische benadering ook heftige tegenstanders. Ze
zou een symptoom zijn van toenemend puritanisme, onder invloed van
Amerika, wezensvreemd aan de Franse galanterie, verzamelnaam voor de
zeer geraffineerde omgangsvormen tussen mannen en vrouwen waarvoor
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Frankrijk al eeuwenlang bekend zou staan. Opvallend is dat deze zienswijze mede verdedigd wordt vanuit conservatief-katholieke hoek. Dat blijkt
onder andere uit het boek Le porc émissaire. Terreur ou contre-révolution
van Eugénie Bastié, journaliste van het rechtse Le Figaro, die in 2013 ook
deelnam aan La Manif pour tous, de protestbeweging tegen de legalisering
van het homohuwelijk. In haar boek beschrijft ze onder andere hoe in de
achttiende-eeuwse Franse aristocratische salons vrouwen met diepe décolletés ongestoord konden deelnemen aan het openbare leven, terwijl meisjes
in eenentwintigste-eeuwse Parijse buitenwijken al worden uitgescholden
voor ‘hoeren’ als ze in een korte rok op school of op straat verschijnen. Dat
heeft volgens Bastié alles te maken met de opvoeding, of het gebrek daaraan. Aristocratische dames konden zich veel vrijheid veroorloven dankzij
de strikt gecodificeerde zedelijke omgangsvormen die de mannen waren
aangeleerd. Vanuit die historische vaststelling verzet Bastié zich ook heftig tegen de bewering dat vrouwen in het Westen het slachtoffer zouden
zijn geworden van een zogenaamde aloude ‘verkrachtingscultuur’, die van
nature goede mannen van kindsbeen af zou opvoeden tot misbruikers en
verkrachters. In het zog daarvan viseert #MeToo niet alleen de misbruikers,
maar is ook een feministische beeldenstorm losgebarsten waarbij de opera
Carmen, meisjesportretten van de schilder Balthus en zelfs films van James
Bond het moeten ontgelden.
Bastié betoogt daarentegen dat het niet de cultuur is die mannen stimuleert om vrouwen lastig te vallen en te verkrachten, maar juist de afwezigheid van opvoedkundige, culturele en zedelijke normen die ervoor zorgt
dat mannen zich niet langer kunnen of willen beheersen. De puriteinse
golf waarop #MeToo komt meegesurft, is dan ook veeleer het gevolg van het
verdwijnen van die culturele omgangsvormen of galanterie dan een reactie
erop. Daarom is #MeToo geen revolutie maar net een contrarevolutie, die
zich keert tegen de normloosheid die mei ’68 met zich mee heeft gebracht,
en die voor meisjes niet zozeer een seksuele bevrijding betekende als wel
een seksuele onderwerping van de zwakke aan de sterke. In plaats van een
beroep te doen op hun schaamtegevoel of jongens te wijzen op hun eergevoel, moesten zij voortaan immers vrezen uitgelachen of uitgemaakt te
worden vanwege hun preutsheid als ze zouden protesteren tegen al te gulzige jongens. #MeToo bewijst dat jonge mensen opnieuw nood hebben aan
regels, maar omdat ze de aloude zedelijke, christelijk geïnspireerde normen
hebben afgezworen, is de juridisering en contractualisering van het seksueel verkeer daarvoor in de plaats gekomen.
Bastié brengt die tendens ook in verband met het steeds invloedrijkere
Amerikaanse neoprotestantisme, waarin de wereld manicheïstisch is opgedeeld tussen goed en kwaad, in casu vrouwelijke slachtoffers met smetteloze
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zieltjes en de smerige varkens voor wie geen genade mogelijk is. Tegelijk
uit het puriteinse van #MeToo zich volgens haar niet zozeer in een hang
naar kuisheid, maar in de illusie dat autonome individuen er helder en bewust voor kunnen kiezen om met elkaar een volstrekt transparante seksuele
relatie aan te gaan. Daar tegenover plaatst Bastié de duistere en tragische
aspecten van het seksuele, die in de mens de heftigste passies – van brandende jaloezie, bezetenheid, waanzin en onderwerping – naar boven kunnen brengen.
ASYMMETRISCH VERLANGEN

Een ander punt waaraan Bastié zich ergert, is de deconstructie van geslachtsverschillen waaraan structuralistisch geïnspireerde feministen zich
bezondigen. Die verschillen zijn volgens haar wel degelijk biologisch van
aard, en niet louter een gevolg van culturele patronen. Bastié verwijst daarbij naar populaire – maar niet onomstreden – evolutionaire theorieën dat
jongens vooral seks willen omdat ze hun zaad zoveel mogelijk willen verspreiden en dat meisjes vooral liefde willen, omdat ze een goede vader willen voor hun kinderen. Die evolutionair-biologische verschillen leiden tot
een asymmetrie in het verlangen tussen mannen en vrouwen, onder meer
tot uiting komend in het gegeven dat een man al een erectie kan krijgen
door louter naar een naakte vrouw te kijken, terwijl de vrouw geen gelijkaardig opwindingsmechanisme kent.
Ook de schrijfster Belinda Cannone herkent het fenomeen van het
asymmetrisch verlangen, zelfs in ultramoderne internettoepassingen als de
datingapp Tinder: vrouwen kunnen er weliswaar even gulzig foto’s liken als
mannen, maar het initiatief om een eerste berichtje te versturen blijkt in het
leeuwendeel van de gevallen toch nog steeds bij de mannen te liggen. Cannone ziet daarin echter helemaal geen biologische wetmatigheid maar een
traditionele rolverdeling in het verleidingsspel die kan en moet veranderen
om van een werkelijke revolutie in de seksuele zeden te kunnen spreken.
Cannone juicht toe dat vrouwen eindelijk het onrecht aanklagen dat hen
door mannen wordt aangedaan, maar zolang het alleen gaat over slachtofferschap en instemming, blijven vrouwen zichzelf vanuit een passieve rol
definiëren. Dat is volgens haar de benadering van het differentialistisch
feminisme, dat vooral de verschillen tussen mannen en vrouwen beklemtoont. Daartegenover plaatst zij een universalistisch feminisme, dat niet zozeer de eigenheid van de vrouw op de voorgrond plaatst maar streeft naar
een echte gelijkheid tussen de seksen. Dat betekent echter ook dat vrouwen
voortaan een actieve rol in het verleidingsspel op zich durven te nemen, dat
ze hun verlangens durven uit te spreken en initiatief nemen. Een spel dat ze
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met Russische roulette vergelijkt: wie vraagt ‘beval ik jou?’, loopt het risico
om afgewezen te worden, te worden weggeduwd. Want ook in de ideale
wereld waarin vrouwen even ondernemend zijn op seksueel vlak als mannen, zal het verlangen asymmetrisch blijven. Die asymmetrie heeft alles te
maken met de harde erotische realiteit dat het verlangen van de ene altijd
groter of kleiner is dan dat van de ander, dat er altijd iemand is die zo graag
wil en iemand die heel graag gewild wordt. Wat soms heel pijnlijk kan zijn,
aan beide kanten: Cannone beschrijft hoe de gebaren en de organen van
de liefde wonderlijk zijn voor wie ernaar verlangt, maar tegelijk afgrijselijk
voor wie ze niet wil. En waarom is er soms verlangen en soms helemaal niet?
Cannone spreekt over het raadsel van de uitverkiezing: waarom verlangt
ze zo intens naar die ene man terwijl een andere man, even knap, even
intelligent en even communicatief, haar koud laat als marmer? Ook hier
vertellen sprookjes meer dan filosofische dissertaties. Belle ziet in het Beest
een weerzinwekkend monster; alleen wanneer ze van hem begint te houden,
kan ze in hem een prins ontwaren.
Als we dat alles in beschouwing nemen, lijkt Eros in onze sterk gereguleerde, ontsmette en rationeel geordende maatschappij toch een heel
vreemd creatuur, een wilde, ongemanierde en onverlichte godheid die veeleer thuishoort in het ancien régime dan in onze democratische rechtsstaten.
Eros kent geen recht op seks, geen recht op liefde, geen recht op verlangen,
en zeker geen recht op wederkerigheid. Hij schiet zijn pijlen volkomen willekeurig, hij kroont iemand tot koning of koningin zoals vroeger het staatshoofd werd gekozen op basis van het even arbitraire gegeven dat de man
toevallig in de juiste familie was geboren. Daarom vergt onze omgang met
Eros mijns inziens ook andere spelregels dan deze die we kennen uit ons
dagelijks leven. Niet de klare, transparante taal van het contract biedt hier
soelaas, maar een veel oudere taal, veel ondoorzichtiger, voorzichtiger, stil
én oneindig luid, wreed en teder. Misschien de subtiele taal van de dans, van
de tango, een dans die volgens Cannone maar kan slagen wanneer de partners grenzeloos op elkaar zijn afgestemd, wanneer ze van elkaar aanvoelen
wat de ander wil gaan doen nog voordat de beweging is ingezet. Een dans
die een ver doorgedreven cultivering van de dansers vergt, maar waarin
tegelijk als in een verre echo de schaduwen doorschemeren van insecten in
de paartijd, die elkaar met hun voelsprieten aftasten en opsnuiven, naderbij
komen en zich weer terugtrekken. Een van de oudste driften die het leven
op aarde kent, gedestilleerd tot de vorm van hoge achting die menselijke
liefdesparen in de eenentwintigste eeuw van elkaar mogen en – hopelijk
steeds meer – kunnen verwachten.
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Gender, seksualiteit
en religieuze
orthodoxie in de
film Disobedience
In de zomer van 2018 draaide de film Disobedience van de Chileense regisseur Sebastián Lelio in de Nederlandse en Vlaamse filmhuizen.1 De film is
een bewerking van de 2006 bekroonde debuutroman met dezelfde titel van
de hand van de Brits-joodse auteur Naomi Alderman.
De Engelse actrice Rachel Weisz had een belangrijke rol in het onstaan
van de film: het was haar idee om de roman te verfilmen, en ze benaderde
Sebastián Lelio, die gelauwerde films op zijn naam heeft staan met complexe vrouwelijke karakters in de hoofdrol (zoals Una Mujer Fantástica van
2017), als mogelijke regisseur en co-producent. Disobedience vertelt het verhaal van Ronit (Rachel Weisz) en Esti (Rachel McAdams), twee jeugdvriendinnen en geliefden uit een joods-orthodoxe wijk in Londen. Een van de
redenen voor het verfilmen van het boek was, zo stelt Weisz:
Eindelijk nog eens een film met twee vrouwelijke hoofdrollen. Die
zijn er jammer genoeg nog altijd veel te weinig. Terwijl er op aarde
wel ettelijke miljarden vrouwen zijn. We zijn geen zeldzame, bedreigde diersoort, toch? Maar om de een of andere vreemde reden worden
onze verhalen toch nog nauwelijks verteld in films.2

In augustus bezocht ik de film en las ik het boek. De thematiek en karakters
van film en boek zijn overeenkomstig, maar toch ontwikkelden Lelio en
Alderman een andere verhaallijn. In wat volgt, bespreek ik hoe de twee verschillende narratieven uitnodigen tot nadenken over gender en seksualiteit
in religieus orthodoxe contexten. Dat verschil in de twee narratieven roept
op tot reflectie over de mogelijke diversiteit in de keuzes en levenswijzen
van joods-orthodoxe holebitrans en queer personen – en in bredere zin

DISOBEDIENCE

over de velerlei manieren waarop gender en seksualiteit kunnen worden
beleefd en geleefd in conservatieve of traditionele religieuze kringen. Het
roept echter ook vragen op over de keuzes voor, en de receptie van, de verschillende verhaallijnen, en met name over hoe die samenhangen met dominante veronderstellingen over religie, emancipatie en vrijheid.
LELIO’S DISOBEDIENCE: VRIJE WIL EN TRADITIE

Het narratief uitgangspunt dat zowel door de film als het boek wordt gedeeld, is het volgende. Na het overlijden van Rav Krushka wordt zijn grote
betekenis voor de orthodoxe gemeenschap in de Londense wijk Hendon
herdacht. Als zijn vrijgevochten dochter Ronit onverwacht terugkeert uit
New York, moet ze achter aan de rij aansluiten. Ze logeert bij haar jeugdvriend Dovid, die de Rav als zijn zoon aannam, en die nu getrouwd blijkt te
zijn met haar beste vriendin en jeugdliefde Esti. De vroegere liefde tussen
Ronit en Esti komt terug tot bloei, en zet hun driehoeksverhouding met
Dovid op spanning.
Bij een boekverfilming moeten altijd keuzes worden gemaakt: sommige
scenes komen centraal te staan, vele andere komen te vervallen, aan de vele
details en nuances van een boek kan niet altijd recht worden gedaan, en een
filmregisseur heeft de keuze trouw te blijven aan de verhaallijn van het boek
of de vrijheid te nemen de thema’s naar eigen inzicht inhoudelijk vorm te
geven. Lelio heeft de laatste keuze gemaakt.
Lelio laat in zijn film Rav Krushka, vlak voordat hij sterft, in de synagoge spreken over de menselijke vrije wil. Alderman begint haar boek met
de langzame aftakeling van Rav Krushka, vanuit het perspectief van Dovid
en Esti. Lelio kiest er niet zomaar voor om het moment van het sterven
van de Rav naar voren te halen. Hij grijpt in door de film te laten openen
met een nadruk op de menselijke vrije wil in het al dan niet gehoorzamen
van God. Dit is belangrijk voor de framing van het verhaal: op deze wijze
komt het idee van vrije wil, keuze en vrijheid centraal te staan. Zo pakken
enkele recensenten deze framing dan ook op als een belangrijke invalshoek
van waaruit de film bekeken moet worden: ‘Disobedience is about more
than Rachel Weisz and Rachel McAdams’s sex scene. It’s about freedom’3 en
‘Steeds laat de film je nadenken over de vraag wanneer iets pure liefde, vrije
wil of instinct is’.4
Deze laatste reflectie is inderdaad een boeiende vraagstelling. Wat de
vraagstelling echter doet, is de focus leggen op het afbakenen van ‘pure
liefde’, ‘vrije wil’ en ‘instinct’: wanneer is iets het een dan wel het ander? De
vraagstelling stelt ons minder in staat om na te denken over de manieren
waarop de concepten worden geconstrueerd in welbepaalde politieke, so-
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ciale, culturele en religieuze vertogen en contexten. Dat is niet perse een
gebrek dat de film op het niveau van de verhaallijn eenzijdig verweten kan
worden. De vraagstelling van de recensent wijst evenzeer op de domantie
van specifieke kaders die we vaak hanteren wanneer we kijken naar religieuze tradities en minderheden die we ‘traditioneel’ of ‘conservatief ’ achten.5
Traditie wordt daarbij vaak gepresenteerd als haaks staand op vrijheid,
wat impliceert dat het uitoefenen van individuele vrije wil en het maken
van eigen keuzes door diegenen die opgroeien in traditionele contexten bevochten moet worden. Zo stelt een recensent: ‘Deze film toont hoeveel inspanning het soms vergt om jezelf tot ongehoorzaamheid te dwingen’.6 Ook
al zijn de verhaallijn en karakters complex, de opvattingen van filmregisseur
Lelio sluiten naadloos aan bij het begrippenkader van de recencent. Zo stelt
hij over Naomi Alderman, die opgroeide in een joods-orthodox milieu in
London, en die gemeenschap verliet: ‘Ze schreef zich vrij. Dit boek was haar
ontsnapping’.7 Dat Alderman de kringen van haar jeugd verliet, is een observatie die door Alderman zelf bevestigd wordt8, maar Lelio’s gebruik van
woorden als ‘vrij’ en ‘ontsnapping’ kennen een waardeoordeel toe aan haar
vertrek. Ze impliceren dat religieus orthodoxe contexten moeten worden
achtergelaten om vrije wil en keuzevrijheid te kunnen uitoefenen.
LELIO’S DISOBEDIENCE: ONTKERING, LICHAMELIJKHEID EN SEKSUALITEIT

Dit begrippenkader verklaart allicht ook de keuze van Lelio om Esti, de
vrouw van Dovid, die de opvolger van de Rav zou moeten worden, zichzelf,
naarmate het verhaal vordert, langzaam te laten losworstelen van haar huidige leven. Zij is degene die de eerste stappen zet naar hereniging met Ronit.
Ze ontdekt dat ze zwanger is van Dovid, belandt dan in een gewetenscrisis,
en besluit dat haar kind in de toekomst ‘keuzes’ zou moeten kunnen maken,
daar waar zij die ruimte niet of minder heeft gehad. Ze vraagt Dovid haar
te laten gaan, waar Dovid uiteindelijk mee akkoord gaat. De laatste scenes
van de film tonen Ronit die terug naar New York reist, waar ze haar werk
en leven zal heropakken. Ze neemt in de vroege morgen afscheid van Esti
en Dovid, waarbij Esti ontwaakt van de zetel in de woonkamer. Haar scheiding van Dovid is naderbij, vertellen deze scenes de kijker, en dus ook haar
nieuwe leven. Hoe dat eruit zal gaan zien, wordt door de film niet ingevuld.
Dit open einde staat de kijker toe te overwegen wat het voor Esti moet betekenen om haar huwelijk, en de gemeenschap waar ze ruim dertig jaar in
heeft vertoefd, te gaan verlaten, de eventuele moeilijkheden die ze daarbij
zal ondervinden, en de keuzes die ze zal gaan moeten maken. Die openheid
naar nieuwe stappen en een nieuw leven impliceert bij vele kijkers allicht
vrijheid, maar wellicht ook existentiele onzekerheid en eenzaamheid. Zo
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schrijft religiewetenschapper Lynn Davidman in haar boek Becoming UnOrthodox over mensen die chassidische kringen verlaten:
Diegenen die chassidische enclaves hadden verlaten, spraken met
heftige emoties over de angst en beroering die zij ervoeren wanneer
zij overwogen om de hun bekende wereld achter te laten. Als zij
daaruit zouden stappen, dan zouden ze de veiligheid en zekerheid
van leven aan de hand van een allesomvattend script, dat garant staat
voor de levenswijze van de gemeenschap en een uitgebreid en gedetailleerd systeem biedt voor hoe je te gedragen in alle aspecten van
het dagelijks leven, verliezen. Ze hadden geen scripts voor hoe je te
gedragen buiten die enclave, geen ondersteuning, en wisten niet waar
naartoe te gaan. Ze wisten dat wanneer ze zouden vertrekken, ze het
risico zouden lopen alles te verliezen wat ze gekend hadden, inclusief
hun families en de gemeenschappen waar ze toe behoorden.9

Davidman benadrukt het belang van het lichaam in dit proces van wat ‘ontkering’ genoemd zou kunnen worden: als het tegenovergestelde van ‘bekering’. Lichamelijke routines verschuiven, langzaamaan of drastisch, in
die context van transitie – denk daarbij aan veranderingen op het vlak van
voedsel- en kledinggebruiken, aangewende houdingen ten opzichte van de
andere sekse, en menstruatieriten en seksualiteit. Met die verschuivende
routines zullen ook de perceptie op en ervaringen van het eigen lichaam
veranderen. In Lelio’s ontkeringsnarratief is lichamelijkheid cruciaal: de
verboden erotische verlangens maken dat Ronit op een vroeg moment in
haar leven, en Esti op een later moment, besluiten om de orthodoxe gemeenschap en levenswijze de rug toe te keren. Davidman benoemt zowel
een ex-chassidische als een holebitrans en queer identiteit en/of levenswijze
aannemen als een vorm van ‘coming out’. In het geval van Lelio’s Dis-obedience is er dus sprake van een dubbele ‘coming out’: als ex-orthodox én
op vlak van seksualiteit anders zijn (‘I am a lesbian’, zo choqueert Ronit
het hoofd van het bestuur van de synagoge tijdens de Shabbat maaltijd)
of verlangen en handelen (‘I have always wanted this’, zo benadrukt Esti
tegenover Dovid). Terwijl Davidman specifiek schrijft over chassidische
joden, suggereert ze dat haar argumenten bredere implicaties hebben en
ook kunnen opgaan voor ‘al diegenen in soortgelijke transitionele situaties,
zoals zij die hun huis verlaten (of het nu om het thuisland gaat, of religie, of
het idee van een geaccepteerde seksuele orientatie) en zich vestigen in een
nieuwe ‘wereld’.10
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ALDERMANS DISOBEDIENCE: ‘I’M STILL HERE’

Het verhaal dat Alderman ontwikkelt in haar debuutroman verloopt in een
andere richting. Ook in de roman hervinden Ronit en Esti elkaar, ontdekt
Esti dat ze zwanger is, en reist Ronit terug naar New York. Maar de vervolgstappen die Alderman Esti en Dovid laat nemen, verschillen ten opzichte
van Lelio’s ontkeringsnarratief. Esti en Dovid voeren een gesprek waarbij
Dovid Esti vertelt dat hij haar niet zal tegenhouden als ze zou willen vertrekken. Esti reageert met Dovid te vragen of ze hem ooit een beetje gelukkig heeft weten te maken, wat hij bevestigd, waarop Esti opmerkt dat ‘I am
pregnant. We. We are pregnant’.11 In het ‘wij’ ligt haar beslissing: ze zal niet
vertrekken. Op de hesped, de herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis
van de Rav, nemen Dovid en Esti onverwacht samen het podium. Vooraan
de volgepakte maar muisstille synagoge houdt Dovid Esti’s hand vast en
Esti spreekt, eerst woorden ter ere van de Rav, waarna ze verder gaat over
de betekenis en rol van spreken en stilte:
Spreken is een gave van de schepping. God bracht de wereld voort
vanuit spraak, en zo bevat ook ons preken de macht om te creëeren.
[…] Onze woorden zijn machtig. Onze woorden zijn echt. Dat betekent echter niet dat we moeten zwijgen. In plaats daarvan moeten
we onze woorden afwegen. We moeten er zeker van zijn dat we onze
woorden gebruiken, net zoals de Almachtige, om te creëeren en niet
om te vernietigen. Er zijn onder ons mensen die hadden gewild dat ik
was vertrokken. Er zijn er die alleen al mijn aanwezigheid ervoeren
als een gruwel, die in angst leefden voor wat er over mij gezegd zou
kunnen worden, wat men tegen anderen zou kunnen zeggen. We mogen niet bang zijn van woorden, van het openlijk uitspreken van de
waarheid. Daarom spreek ik vandaag. Ik ben niet bang om de waarheid uit te spreken. Ik heb verlangd naar datgene dat verboden is. Ik
verlang daar nog steeds naar. En toch ben ik hier. Ik volg de geboden.
Dat is mogelijk, zo lang ik dat niet moet doen in stilte.12

Alderman laat Esti hier ruimte maken, een spreekpositie creeëren voor zichzelf binnen de orthodoxe gemeenschap. De nadruk op het moeten spreken
over seksualiteit is een modern idee, gebaseerd op de opvatting dat seksualiteit vrij bespreekbaar moet zijn, en holebitrans en queer identiteit en seksualiteit pas ‘vrij’ beleefd en ervaren kunnen worden als er een expliciet ‘uit
de kast komen’ aan vooraf is gegaan. Esti’s spreken over seksualiteit is echter
niet in die zin standaard. Ze stelt dat spreken niet een absolute vrijheid is,
maar dat spreken altijd weloverdacht moet gebeuren, waarbij ze impliciet
stelling neemt tegen de lashon hara, de neerbuigende roddels, waar ze onder
geleden heeft. Ze gebruikt geen holebitrans en queer identiteitslabels voor
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zichzelf, maar benoemt haar verlangens die niet binnen de orthodoxe denken leefkaders vallen. Ze gebruikt de ‘waarheid’ niet zomaar om te exposeren,
maar om haar aanwezigheid te benadrukken. Ondanks alles zal ik blijven,
lijkt ze te zeggen, maar wel onder enkele nieuwe voorwaarden die zij formuleert. Met het verloop van het verhaal toont Alderman dat Esti’s positie,
en de gemeenschap in bredere zin, inderdaad zijn gaan veranderen. Sommigen vonden het spreken van Esti een schandaal, en keerden de synagoge,
luid of zwijgend, de rug toe. Anderen vertrekken niet, maar mijden Esti en
Dovid. Weer anderen waarderen Esti en Dovid net vanwege het feit dat ze
blijven. Dovid wordt de nieuwe Rav, maar pakt dat op zijn eigen informele
wijze aan. Esti wordt even vaak bezocht en om raad gevraagd als haar man:
ze is bekend komen staan als een goede luisteraar: ‘no problem is too great
for her ears; no trouble too shocking’.13 Alderman laat daarmee het verhaal
eindigen met een blik op de mogelijkheid voor kleinschalige maar betekenisvolle verschuivingen: ‘Certain things are possible. This, and this, but not
this. Certain things will remain forever impossible. But within what is possible,
there is room to live’.14 Het zijn net die kleine veranderingen op het niveau
van individuele positie, waardering en ruimte binnen de gemeenschap die
levens leefbaar maken en houden. Soms kunnen die voorbode kunnen zijn
voor grotere verandering, soms ook niet.
LELIO’S DISOBEDIENCE: RELIGIE VERSUS EMANCIPATIE

In het vergelijken van de verschillende Disobedience narratieven, die van
Lelio en Alderman, streef ik niet naar het naar voren schuiven van de ene
als beter, realistischer of hoopvoller dan de andere. Beide verhaallijnen zijn
op hun eigen manier plausibel. Net dat maakt het nadenken over de twee
narratieven aan de hand van een antropologisch perspectief interessant: de
verhalen zetten in op verschillende manieren van menszijn in relatie tot
religieuze tradities, gemeenschap, gender en seksualiteit. Lelio laat Ronit
en Esti allebei hun mogelijkheden en kansen beproeven buiten de orthodoxe context waarin ze een klein of groot deel van hun leven doorbrachten.
Alderman laat Esti een andere weg bewandelen en haar zelfverstaan en levenswijze op een andere manier uitbouwen.
Waar beide verhaallijnen even plausibel zijn, ‘doen’ ze beide wel iets anders in de bredere maatschappelijke en culturele context waarin ze werden
uitgebracht of gepubliceerd. Ondanks de complexiteit van de karakters die
Lelio neerzet, herbevestigt zijn ontkeringsnarratief wel de veronderstelling
dat de joods-orthodoxe religie of traditie in tegenstelling staan tot vrijheid
en emancipatie.15 Niet iedereen waardeert het aansluiten bij dit veelvoorkomende kader. Zo noemt een recensent de film een gemakkelijk ‘scoren
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met een verboden liefde in conservatieve contreien’.16 Onderzoekster van
de representatie van joodse vrouwen in media en literatuur Karen Skinazi
spreekt bovendien van een bredere fascinatie met religieuze gemeenschappen die conservatief of orthodox worden geacht, en wijst specifiek op een
Amerikaanse culturele fascinatie met memoires van ex-joods-orthodoxe
vrouwen. Zulke memoires, die zij ‘tales of oppression and liberation’ noemt,
geven vaak de boodschap mee dat het verlaten van een orthodoxe of traditionele gemeenschap, of het achterlaten van de daartoe behorende gebruiken,
een feministische overwinning is. Zo stelt Skinazi dat:
Het is de pruik, ofwel de sheitel (of soms een tulband, of hoofddoek
of shpitzle), dat het anders-zijn van Orthodoxe vrouwen zichtbaar
maakt. En dit zichtbaar anders-zijn interpreteren vele mensen als onderdrukking. […] In Joods-Amerikaanse literatuur wordt de sheitel
voorgesteld als anachronistisch en onderdrukkend, mensonterend,
en antifeministisch. […] Behalve wanneer de pruik een middel van
verleiding wordt.17

De aanname dat orthodoxe religie of traditie in tegenstelling staan tot vrijheid en emancipatie is sterk simplificerend. Het is bovendien niet de universele ervaring van alle orthodoxe vrouwen en holebitrans en queer personen.
De eerste kanttekening die moet worden gemaakt, is bij de betekenis van de
concepten: wat is precies ‘vrijheid’ en ‘emancipatie’? Kunnen daar in diverse
contexten verschillende betekenissen aan worden gehecht? En hoe worden
die betekenissen vervolgens ervaren in specifieke situaties?
Manohla Dargis, recensent voor de New York Times, gaat niet mee in
het kader ‘religie versus emancipatie’. In eerste instantie gaat Dargis wél
mee in een temporeel denken dat Ronits leven voorstelt als behorend aan
‘de moderne tijd’, en haar reizen naar het orthodoxe Hendon als een ‘terug
gaan in de tijd’. Maar naarmate de filmbespreking vordert, bekritiseert zij
wat ze ziet als Lelio’s ‘secular frame’. Ze vindt dat de seculiere benadering
tot uiting komt in de weinig invoelende voorstelling van het geloofs- of gevoelsleven van de orthodoxe joden – het gebrek aan inlevingsmogelijkeden
doet de kijker zich identificeren met de seculiere Ronit, en minder met de
dilemma’s van Esti. In vergelijking met de andere recensenten, die de film
positief dan wel zeer goed beoordelen, is Dargis streng en ze uit kritiek die
overeenkomt met de analyse van Karen Skinazi:
Disobedience is nadrukkelijk en vanaf het begin op de hand van
Ronit, zodat het karakter geen mysterie kent, wat de kijker berooft
van de mogelijkheid om tot nieuwe ontdekkingen te komen of te
worden verrast. Ronit is een ongecompliceerde banneling vanuit het
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patriarchaat, en ze is zichtbaar onwennig tussen de orthodoxen. Ze
staat er als de volmacht van de seculiere kijker, die wordt uitgenodigd
om getuige te zijn van de kwelling van het geloof, maar niet van de
potentieel meer onbekende, en meer ongemakkelijke, extase van het
geloof.18

Het moet echter ook gezegd worden dat voor sommige joodse vrouwen en
holebitrans en queer personen het ‘religie versus emancipatie’-kader wel
degelijk empirische legitimiteit heeft. Kritische onderzoekers in joodse studies en rabbijnen zetten dan ook in op, reflecteren op en dialogeren over
‘what Judaism is, what sex is, and who we are and could be’.19 Andere onderzoekers observeren dan weer dat sommige orthodoxe joden het verlaten
van de gemeenschap of de traditie waarin ze zijn opgegroeid, ervaren als
verzet en toenemende individuele autonomie en groei, en daarbij aansluiten bij seculiere en liberale invullingen van de concepten. Hierbij kan opnieuw worden verwezen naar bovengenoemd werk van Lynn Davidman,
die op basis van haar interviews stelt dat:
Door te vertrekken, doen zij hun recht gelden op het nastreven van
individueel geluk en controle over hun eigen leven. Het uittreden uit
hun gemeenschap was de optelsom van jaren van vragen stellen, geen
antwoorden vinden, en transgressief, rebellerend gedrag. Afvalligheid was een daad van provocatie, maar was ook een proces dat grote
moed en zelfvertrouwen vereist.20
VOORBIJ AAN DE TEGENSTELLING RELIGIE VERSUS EMANCIPATIE?

Aldermans narratief compliceert een gemakkelijke religie versus emancipatie tegenstelling. Zij laat lezers begrip opbrengen voor verschillende soorten
van handelingsruimte, keuzemogelijkheden, zelfverstaan en verhoudingen
met anderen, inclusief God, die menszijn en -wording kunnen vorm geven.
Ieder hoodstuk begint zij met een citaat uit de Torah, Mishnah of gebed,
dat wordt gevolgd door een uitleg van de tekst vanuit een traditionele invalshoek en een reflectie daarop. Met deze werkwijze zorgt Alderman net
wél dat de lezer zich kan inleven in de geloofs- of gevoelswereld van de
orthodoxe gemeenschap waarover ze schrijft. Ook Aldermans verhaal en
karakters zijn complex en hebben empirische legitimiteit.
Haar debuutroman werd met lof ontvangen, ook al werd het in joodse
kringen hier en daar controversieel gevonden. Het werd gelauwerd met de
2006 Orange Award for New Writers, en de 2007 Sunday Times Young Writer
of the Year Award. Tegelijkertijd werd haar roman ontvangen door individuen in een samenleving waarin wel vaak ervan uitgegaan wordt dat orthodoxe leefwerelden niet goed zijn voor het welzijn van vrouwen en holebi-
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trans en queer personen. Sommige lezers komen dan ook in verzet. Zo stelt
deze recensent voor Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies:
Ik bewonder Esti’s moed in het opeisen van een stem binnen haar
gemeenschap in plaats van die te verlaten, maar toch twijfel ik aan
de levensvatbaarheid op lange termijn van een oplossing die is
gebaseerd op het loochenen van iemands seksualiteit. Ronits oplossing lijkt meer werkbaar, in die zin dat het meer in staat is om haar
verbintenis met het jodendom te ondersteunen, zonder dat ze zich
moet onderwerpen aan normen van de religie en de gemeenschap,
die haar beperken als vrouw en biseksueel. Die verbintenis is echter,
zoals Ronit aanduid, zwak. I bewonder ook de romans poging om
een verzoening te potretteren tussen orthodoxie en lesbianisme, tussen individueel verlangen en collectieve beperkingen daarvan. Dat
de naar voren gebrachte oplossingen niet helemaal bevredigend zijn,
doet niet af aan de creativiteit waarmee de dilemma’s worden weergegeven, wat in feite waarschijnlijk dichter bij de realiteit aanleunt
van diegenen voor wie orthodoxie en jodendom synoniem zijn dan
andere alternatieven. Ik ben diep geraakt door de roman, en hoop
dat mij een vleugje zelfgenoegzaamheid wordt vergeven wanneer ik
een zucht slaak […] en dankbaar ben voor het bestaan van liberaal
jodendom.21

De recensent prijst de roman vanwege de genuanceerde en realistische
dilemma’s die Alderman neerzet. Hij spreekt echter ook een vrij heldere
voorkeur uit voor Ronits maneouvres, ten koste van die van Esti. Vanuit het
joods-liberaal perspectief van waaruit hij schrijft, en dat hij benoemt, is dat
allicht te begrijpen. Er schuilt echter ook een neerbuigende houding in naar
de meer orthodoxe tradities. Het gevaar van een zelfgenoegzame seculiere
of liberaal-religieuze positie is dat er geen oog meer is voor de ruimte die
wél onstaat voor en dankzij Esti, en in mindere mate Dovid. En die nieuwe
ruimte, en de daarbij behorende posities en mogelijkheden, onstaan op een
manier die acceptabel is voor Esti en Dovid. Seculiere en liberaal-religieuze
aannames erkennen zulke handelingsruimte en vormen van menszijn binnen orthodoxe kaders en leefregels vaak niet.
Mijn insteek is hier niet een normatieve keuze te maken voor een van
de twee verhaallijnen noch voor een van de twee vrouwelijke karakters. Met
het exploreren en situeren van de twee narratieven heb ik eerder willen tonen dat in huidige westerse samenlevingen sommige vormen van menszijn
vaak meer kunnen rekenen op begrip dan anderen, dat sommige vormen
van menszijn actief kunnen worden aangemoedigd door aanwezige dominante vertogen waar anderen eerder ontmoedigd worden, en dat bepaalde
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vormen van menszijn meer ‘leesbaar’ zijn waar anderen ‘onleesbaar’, onbegrijpelijk of onvatbaar zijn of worden gemaakt.
ALDERMANS DISOBEDIENCE: ‘IT’LL BE FINE. I HAVE FAITH’

Ter afsluiting is het relevant om op te merken dat Aldermans Ronit complexer is dan die van Leilo. Alderman laat Ronit vanuit New York reflecteren op de (on)zichtbaarheid van joden in Groot Britannie, iets wat door
verschillende onderzoekers werd opgepakt ter illustratie van de ingewikkelde positie van Britse joden:
Het is alsof joden in dit land hebben geinvesteerd in stilte. Het is een
vicieuze cirkel, waarbij de joodse angst om opgemerkt te worden
interageert met de gewoonlijke Britse terughoudendheid. Ze voeden
elkaar, met als resultaat dat Britse joden niet kunnen spreken, niet
kunnen worden gezien, en absolute onzichtbaarheid verkiezen als
hoogste goed.22

Die ingewikkelde positie van Britse joden zou ergens het midden houden
tussen assimilatie en verschil, onzichtbaarheid en zichtbaarheid, en spreken
en stilte. Daarbij moet bovendien continue worden onderhandeld tussen
verschillende aanspraken op identiteit: Brits-zijn, Engels-zijn en/of joodszijn.23 Donald Weber schrijft op de Online Jewish Book Community dat Aldermans debuutroman dan ook moet worden gezien als onderdeel van een
culturele-maatschappelijke dynamiek waarbij Anglo-joodse auteurs vandaag de dag eindelijk van zich laten horen.24
In deze lezingen wordt Alderman onderdeel gemaakt van een discussie over de positie en identiteit van Britse joden. En daar zijn goede redenen voor. Het vreemde is echter dat gender en seksualiteit in die discussie
verdwijnen, terwijl net die thematiek zo centraal staat in Aldermans werk.
Alderman laat Ronit terug in New York haar reflecties op joods-zijn koppelen aan seksualiteit:
Beide toestanden – gay-zijn en joods-zijn – zijn onzichtbaar. Wat het
interessant maakt. Want […] je kunt kiezen wat je toont. Je hebt altijd
de keuze of je ‘uit de kast komt’. Iedere keer als je een nieuw iemand
ontmoet, is dat een besluit. Je kunt altijd kiezen of je praktiseert. Dat
betekent, natuurlijk, veel verschillende dingen. Waarschijnlijk voor
iedereen iets anders. Je kunt iedere dag praktiseren, of slechts af en
toe. Maar als je nooit praktiseert, zul je nooit weten wat het voor je
zou kunnen betekenen. Je zult nooit weten wie je had kunnen zijn.
[…] Ik ben tot een conclusie gekomen. Ik kan niet een orthodoxe
jood zijn. Ik heb het niet in mij, en dat heb ik nooit gehad. Tegelijker-
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tijd kan ik niet er niet één zijn. Er is iets heftig en oud en teder aan
dat leven dat mij steeds weer terugroept, en ik vermoed dat dat altijd
zo zal zijn. […] Ik zet mijn glas op tafel en trek een wenkbrauw op.
‘Het komt wel goed’, zeg ik, ‘ik heb er vertrouwen in’.25

Ronit’s mijmering over de (on)zichtbaarheid van joods-zijn en seksuele
identiteit of levenswijze gaat hier over in een nadenken over de manier
waarop gemaakte keuzes en levenswandel invloed hebben op wat mensen
zijn of worden. Het gaat ook over in een reflectie op de specificiteit van
ontkering. Joods-zijn, lesbisch-zijn en al-dan-niet-orthodox-zijn lijken allemaal met elkaar samen te hangen. Aan het eind van de roman besluit
Ronit dat ze altijd wel én niet orthodox zal zijn: een tussenpositie waar ze
vrede mee heeft.
Identiteitsvraagstukken en -dynamieken zijn ook Nederlandse joden
niet vreemd. In haar recente bundel Ontroerende onzin laat journaliste
Ronit Palache26 een stuk of honderd Nederlandse joden reflecteren op wat
joden in Nederland bindt, wie ze zijn en hun toekomst. Sommigen van
Palaches gesprekspartners wijzen daarbij, net als Aldermans Ronit, vanuit
hun eigen ervaring op het belang van kwesties als bekering en ontkering, en
gender en seksualiteit.
In zijn introductie op de bundel Jewish/Christian/Queer maakt literatuurwetenschapper Frederick Roden27 onderscheid tussen drie vormen van
‘queerness’: allereerst de plek waar ‘jood’ en ‘christen’ elkaar ontmoeten en
de grenzen van religieuze identiteit vervagen en hybridiseren; ten tweede
de ontmoeting van religieuze en homoseksuele identiteiten, waarbij opnieuw sprake is van de noodzaak van het deconstrueren van verboden en
exclusiviteit; en ten derde de plek waar de eerste twee elkaar ontmoeten:
‘religieuze vormen van queerness en seksuele vormen van queerness, gecombineerd in hybride vormen van religieusseksuele identiteiten die zowel
religieus als seksueel gezien ‘queer’ zijn.’28 In navolging hiervan kunnen we
Aldermans Ronit en Esti, en wellicht enkele van Palaches gesprekspartners,
zien als queer subjecten par excellence: op de snijvlakken van hybride vormen van net-niet-of-net-wel-helemaal bekeren of ontkeren, en op vlak van
gender en seksualiteit anders zijn, of verlangen en handelen, kunnen de
mogelijkheden liggen voor kleine of zelfs grote veranderingen. In ieder geval kunnen (meervoudige) tussenposities het leven soms houdbaar maken
en houden – of in de woorden van Aldermans Esti: ‘within what is possible,
there is room to live’.29
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sanne huysmans

Twee modi
van
verborgenheid

HET HUIS ALS EEN DOOSJE

Als het regent of sneeuwt of hagelt vraag ik me af waar de vogels zijn gebleven. In de ochtenddauw waren ze nog druk in de weer. Maar het geritsel
en gefluit is als vanzelf verstomd en ik beeld me in dat ze allemaal een plek
hebben gevonden waar ze roerloos een opklaring afwachten. Alleen zie je er
geen enkele, nooit. De winterkoning is klein genoeg om te schuilen in een
holte van een stapel hout, de roodborst vindt misschien een groot blad dat
als regenscherm kan dienstdoen, van de merel zou ik het echt niet weten.
Tijdens het grazen spitst een ree de oren. Wanneer ze op een mondvol
kruiden en twijgen kauwt, richt ze haar kop op en haar ogen kammen de
omgeving uit als een vuurtorenlicht. Ze is immer argwanend. Ze mijdt de
middagzon en komt voornamelijk tijdens de schemeruren in het opene. ’s
Nachts zoekt ze een plek aan de voet van een boom. Ze schraapt de humuslaag een beetje aan de kant en rolt zich dan op, zoals een hond bij de kachel.
Dat is haar brits, hoogstens tot de dageraad.
Alles verandert als je een huis hebt. Een onderkomen. Niet voor even,
maar een dat blijft staan. Een heem waar je niet voortdurend alert hoeft
te blijven, bedacht op gevaar. Een verblijf dat winddicht en neerslagvrij is,
maar ook meer: een huis is soeverein, het isoleert.
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Het huis waarin ik woon, heb ik eigenhandig gebouwd. Toch weet ik
niet wanneer het precies geborgen werd. De dag waarop het klimaat veranderde van buiten naar binnen. Het bouwwerk dat transformeerde in een
plaats om te wonen. Misschien vormde het dak de cruciale schakel, het moment dat het doosje dichtgaat; misschien gebeurde het toen er glas kwam
waar voorheen rechthoekige gaten zaten, en je vanaf dan door iets heen
moest kijken om de buitenwereld te zien; misschien vond de omslag pas
plaats toen de haard voor het eerst brandde.
Ergens in de tussentijd ontstond een ruimte. Er groeide een membraan
tussen het intieme en het gemene. Voorheen viel er nauwelijks te ontsnappen aan de onmiddellijkheid. Zoals een ree kon je je angstvallig aan plotse
verstoringen verwachten, zoals een mus was je overgeleverd aan grillige
condities. Tot nu.
De omgeving is geweken, de natuur en haar grollen, de wereld en haar
rumoer. Er staat iets als een huis. Kalm en onverzettelijk. Er heeft zich een
marge gevormd, bezijden de drukte. Een witruimte waarin je je kan terugtrekken. Een lege trommel, alleen voor jou.
Pas nu kan iets onverstoorbaars ontluiken. Pas hier is verstilling denkbaar. De deuren sluiten buiten, de ramen houden contact. Er ontstaat een
verte, al is die zo nabij.
Ergens te midden van de wijdte, bestaat nu een kamer, besloten maar vrij.
Het is zaak dat huis, die victorie van het intieme, slechts met mondjesmaat te vullen met vreemdsoortige dingen. Voor je het weet komen er barstjes in de dam en druppelt de buitenwereld door dak en ramen en schoorsteen weer binnen. De klank van een radio doorbreekt de stilte die nog maar
net het getjilp en gedonder had buitengejaagd, stemmen zonder gezichten
bediscussiëren wat ginds in het openbare de gemoederen opschudt. Elk
voorwerp dat je naar binnen draagt, veroorzaakt enige ophef voordat het
zijn plaats kan vinden en stilaan raken alle hoeken en kanten bedrukt met
spul. De meest prijzige dingen brengen nog meer beroering, ze wakkeren
een vrees aan dat een indringer ze zomaar zou kunnen jatten.
Zo, zonder dat je het in de gaten hebt, verliest het huis weer een beetje
zijn greep.
Want er wordt gestreden om grondgebied. Een stellingenoorlog is het,
tussen de wereld en haar imperiale manieren, en het huis dat als dwergstaat vecht voor zijn autonomie. En jij blijft onbeslist. De ene keer smokkel
je binnen wat van buiten komt, verlang je naar drukte en zou je het liefst
deuren en ramen opengooien. De andere keer verdedig je de ruimte tegen
verstoring en smak je de deur hardhandig dicht in het gezicht van het wereldse gebeuren.
Met het huis wordt inkeer mogelijk, zelfs al moet je het soms ontvluchten om waarlijk rust te vinden.
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VELEN, ENKELEN, ENKELING

Sommige dieren leven in zwermen of troepen met honderden, zelfs duizenden samen, andere verenigen zich in een beperkte groep en nog andere
brengen hun leven solitair door. Een mens wisselt voortdurend af.
Soms is hij een van velen. Bij het uitgaan van een station of in de middenbeuk van het Sportpaleis. Mensen verzamelen zich graag in groten getale. Een massa biedt veiligheid. In de buik van een menigte kun je je volkomen verbergen. Ze is ontzagwekkend, machtig. Weinig wapens of woorden
zijn opgewassen tegen het stuwen van het grote getal. Het gezang van een
leger supporters op de tribune. Het denderen van duizenden schoenen op
de straattegels.
Er zijn menners die de massa als een gigantisch span lijken te kunnen sturen, opzwepen en laten draven. Het zijn leiders die de wispelturige
bochten van het volk lijken te doorzien en het willen herderen in een zekere
richting. Hun gezag is nochtans tijdelijk: vroeg of laat breekt het span en het
witte en het zwarte paard gaan eigenzinnig hun weg.
Het naamloze volk kan even weerzinwekkend als fenomenaal zijn. Pas
nog, in oktober van vorig jaar, rolden tanks de buitenwijken van Rio de
Janeiro binnen in de laatste, dramatische verkiezingsnacht. De satanische
vreugdekreten van de mensenhaag die hen welkom heette, doen je nekharen rijzen. Van angst. Op zulke momenten domineert het buitenzinnige
en kruipt de rede schuchter weg. Een massa kan zichzelf in de vernieling
storten. De enkele mens lost op in het gejoel.
In een bevattelijke clan voelt een mens zich misschien het meest in zijn
sas. Bij familie, een vriendengroep, een paar dozijn collega’s, een voetbalploeg. Iedereen kent de naam die bij elk gezicht hoort. De enkele mens vindt
een rol die hem past en waarin hij zich behaaglijk schikt.
In zo’n beperkt gezelschap kan een individu zich nu eens tonen, dan
weer verbergen. Hij valt op, hij wordt gekend en begrepen, hij is iemand met
een eigen historie en karakter en standpunt. Toch kan hij zich in een kleine
groep onzichtbaar maken als het moet. Van zodra je met minstens vier aan
tafel zit, merkt bijna niemand dat je een extra stuk taart neemt. Een geheim
of een stil verdriet kunnen makkelijk onuitgesproken blijven, geen mens
die het doorziet. Daar, onder weinigen, kan je precies het midden zoeken
tussen het openbare en het intieme.
Alleen zijn is wellicht het moeilijkste van al. Echt alleen. In een leeg huis is
geen struikgewas om je achter te verschuilen, zelfs geen naakte rots.
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Welke loutering een inkeer ook belooft, eerst wordt het erger. Voor de
rust kan komen, zwelt verontrusting aan. Voor de verstilling wordt de stemming eerst luider.
Niet iedereen is gemaakt voor een intieme inkeer. Niet iedereen verdraagt de waarheden die het alleen-zijn naar boven kan spitten. Het overdonderend zichtbare en de genadeloze blik van het spiegelbeeld schrikken
af.
Leef verborgen, adviseerden de epicuristen. Maar is het niet vooral in
een massa dat een mens zich kan verbergen?

Deze tekst kwam tot stand in het kader van De Tegenhangers,
een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer
en tijdschrift Streven, met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

samira atillah

Omdat het moet

Ongelijke strijd en verstilling in populistische tijden

Op het ogenblik dat ik deze woorden neerschrijf, zit ik met de handen in
de haren, letterlijk en figuurlijk. Zo jong als ik objectief nog ben, voel ik mij
heden moegestreden door het slopende gevecht dat ik nu al enkele jaren
voer. Een gevecht ten voordele van de kwetsbare maar soms ook onberekenbare mensen die oorlogsvluchtelingen zijn. Een strijd tegen de vooroordelen van een groot deel van de publieke opinie en zelfs vele mensen rondom
mij. De vrienden, die toch liever niet ‘een tsunami’ aan vluchtelingen zien
in hun land of in Europa. In het geheel genomen, en meer dan ooit, voelt
mijn engagement aan als een ongelijke strijd, een gevecht tegen kaaimuren.
Lichamelijk voel ik mij onttakeld, geestelijk uitgehold, filosofisch ontrafeld.
Meer dan ooit ontbreekt het mij aan energie. Tegelijk heb ik grote behoefte om mijn hart te luchten – om zo hopelijk wat tot rust te komen, maar
vooral om mensen een inkijkje te geven in het leven van een ‘linkse rat’, een
activist, een mensenrechtenverdediger. Maar wie zal waarlijk luisteren of
intens meeleven?
Het bedrukt mij op dit ogenblik extra dat ik beloofd heb een tekstuele
bijdrage te leveren aan een filosofisch project waarvoor, naast mij, nog een
keur van jonge auteurs werd geselecteerd. Het is mijn opdracht een tekst
te schrijven over ‘het streven naar verstilling’. Verstilling, terwijl ik in een
alarmfase zit en alles in mij om hulp roept. Bijkomende bedoeling zou zijn
te reflecteren over de inzichten en uitspraken van een beroemd schrijfster
en filosofe, Joke Hermsen. Zij hield in het kader van het betreffende filosofieproject een exposé over het wezenlijke belang van verstilling, ook voor
wie geëngageerd actief is, en bracht daartoe het unieke voorbeeld aan van
de revolutionaire politica en strijdster Rosa Luxemburg (1871–1919). Uitgerekend mij vonden de organisatoren optimaal geschikt om over deze lezing
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en dit thema een nieuw essay te creëren. Maar nu ik met deze opdracht reëel
geconfronteerd word, en de deadline eigenlijk al ruim verstreken is, twijfel
ik aan alles. Aan de zin van alle strijd, aan de zin van het leven, al helemaal
aan de zin van zo’n al te theoretisch project.
Ik moet bekennen dat ik nog steeds een soort moeheid ervaar, zelfs om
dit neer te schrijven, terwijl ik graag schrijf. Vijf jaar al publiceer ik tekstjes,
opinies en columns in het Vlaamse medialandschap. Veel mensen vragen
me of ik dat leuk vind. Dan antwoord ik: ‘Ik doe het, omdat het moét. We
kunnen toch niet aan de kant blijven staan?’. Vind ik het leuk om elke dag,
nu al vijf jaar aan één stuk door, op de massa in te beuken? Vind ik het leuk
om elke dag, nu al vijf jaar aan één stuk door, het morele kompas aan mensen voor te schotelen, het aan te blijven wijzen? Vind ik het leuk om mijn
nek uit te steken in tijden dat ik klaarblijkelijk de tegenstroom vertegenwoordig, de zalm in de rivier ben, diegene met andere waarden en normen,
zodat ik ook telkens opnieuw kritiek krijg?
Ik doe het omdat het moet.
Hoe mij toch nog te oriënteren? Hoe toch tot een resultaat te komen dat
de opdrachtgevers, maar ook de lezers en mezelf, enigszins kan bevredigen?
Misschien moet ik nog maar eens vertellen in welk nest ik ben geboren,
hoewel reflecties daarover mij zowel frustreren en blokkeren als soms onverdraaglijk opjagen. Maar ik probeer het toch, opnieuw, zonder te zeer in
herhaling te vallen of meegesleept te worden door gevoelens.
Al zolang ik mij kan herinneren is er een grote ongelijkheid in onze
maatschappij. Mijn vader en grootvader waren zogenaamde gastarbeiders
die in de Limburgse mijnen werkten. Ze werden naar dit land gehaald om te
komen werken. Na de collectieve mijnsluiting was er veel chaos en ellende
in onze Genkse woonwijken. Die hele instroom zat plots zonder werk, velen
kenden de taal niet en men vertoefde doelloos in de alombekende cités. Dat
was een harde ommekeer. Het leven in de mijncités was minder dan ooit
een pretje. De drugs rukten op, omdat daarmee verdiend kon worden. Verkopen, dat betekende geld voor onderhoud en eten. Eten betekende leven.
Keur ik die ontwikkeling goed? Absoluut niet. Maar ik denk dat mijn vader
het deed, hij deed het denk ik, omdat het moest.
Jammer genoeg werd mijn familie getroffen door de drugsepidemie, en
dat tekende mijn hele leven. Een vader die stierf op heel jonge leeftijd, familieleden die verslaafd raakten, kinderen die in een pleeggezin moesten
worden opgevangen, het pad van de neerwaartse spiraal, destructie, justitie,
de dood.
Ik kon mij wegrukken uit dit milieu en heb, goddank, alles enkel van de
zijlijn gezien, alhoewel ik me meermaals afvroeg of het niet beter was om
ook zo onder invloed te zijn, zodat ik de harde realiteit niet hoefde te voelen.
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Want de realiteit was ook dat ik als puber door andere mensen moest worden opgevangen. Dat ik zonder veel steun ging studeren en moest rondkomen met geld van het OCMW, als zijnde alleenstaande student, met een luttele 400 euro per maand, om alles mee te betalen. Mijn school, mijn kleine
studentenkamer, mijn kleding, de vaste kosten, noem maar op. ‘Voor wat
hoort wat’, zei de dame van het OCMW tegen mij. Het was hard en oneerlijk,
het waren de hardste jaren van mijn leven. Studeren met een aalmoes. Ik
gaf niet op.
Omdat het moest.
Jaren later, toen ik het gehaald had, mijn diploma, ging ik werken met
jongeren in diezelfde Genkse wijken waar ik was opgegroeid. Ik wilde die
jonge mensen moed geven, moed en hoop. Vele jongeren kwamen immers
uit ongeveer dezelfde gezinnen als ik en ik wilde hen helpen, bijstaan, mee
ondersteunen. De nieuwe generatie na mij had immers ook veel moeilijkheden, zo merkte ik. De ongelijkheid in de samenleving was er nog steeds,
en volgens mij werd die alleen maar groter. Sinds die periode werd ik alsmaar kritischer. Alles wat ik zag gebeuren in de maatschappij, de verhalen
van de jongeren, de situatie van mijn familie, maakte mij woest. Ik begon
stukjes te schrijven, kleine tekstjes, ik organiseerde zelfs opstandige acties
met en voor jongeren, ik probeerde mensen te sensibiliseren over de realiteit van vele mensen. Dat deed ik, omdat het moest. We kunnen toch niet
aan de zijlijn blijven staan? We kunnen dit alles toch niet blijven tolereren?
Heden word ik gevraagd voor debatten, opinies, columns, podia allerhande en ik schreef intussen ook al een boek over mensen op de vlucht,
aangezien ik enkele jaren vrijwilligerswerk deed in de kampen in NoordFrankrijk. Ik probeerde de verhalen van die mensen, het leven daar en de
ongelofelijk harde realiteit van mensen, want dat zijn ze, op die manier aan
te kaarten. Het laatste jaar was enorm hectisch voor mij. Daardoor ging
ik nadenken over de nood aan een ander geluid. Het geluid van de tegenstroom. Elke week krijg ik een uitnodiging of drie om ergens te gaan spreken. Voel ik mij daardoor gevleid?
Ik doe het, omdat het moet.
Maar al met al ben ik toch ook maar een gewone mens. Een gewone
mens, met een hard verhaal, die zich bekommert om mensen en zich het
lot van anderen heel erg aantrekt. Het zijn populistische tijden, het politieke
discours en het publieke leven zijn erg verhard. Mensen zien elkaar als potentiële vijanden, door de zaadjes die verspreid worden door populisten.
Minderheden worden gehaat. Minderheden worden systematisch aangepakt, in de media, in de politieke wereld, in het publieke debat. Ik moet
dan altijd denken aan mezelf en mijn wedervaren. Als ik het twintig jaar
geleden al zo moeilijk had, hoe moeilijk moet het dan wel niet zijn voor
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jonge mensen nu? Inleving, empathie en mededogen. Ik moet voortdurend
denken aan mijn broer, die op dertigjarige leeftijd het leven liet, als gevolg
van drugs. Hoe zou mijn broer moeten aarden in de huidige maatschappij?
Gekleurd, geen diploma en drugsverslaafd. Hij zou geen schijn van kans
maken in deze tijden. Het hele jaar door, als ik spreek of schrijf, zelfs terwijl
ik dit schrijf, zie ik gezichten voor mijn geestesoog. Gezichten van mensen
met wie ik ben opgegroeid, gezichten van mensen die ik daarna heb mogen
ontmoeten, fijne mensen rondom mij. De kleine Youssef in het vluchtelingenkamp in Duinkerke. Mijn broer. Mijn vader, de moslimvriendinnen,
de werkzoekende kameraad. Ik vertel hun verhalen, zodra ik de kans krijg.
Ik doe dat, omdat het moet.
Maar de jongste maanden begon ik het zwaarder te krijgen. Veel kritiek
moest ik verwerken. Persoonlijke aanvallen, zelfs bedreigingen, omdat ik
opkom voor al deze mensen. Dat is het nieuwe normaal. Als ik ga spreken,
neem ik iemand mee. Ik kan niet meer alleen naar een podium lopen. De
aanvallen zijn verregaand. En de mediaberichten van elke dag werden mij
te veel. ‘3000 mensen verdronken in de Middellandse Zee.’ ‘2 miljoen Belgen die net niet in de armoede leven.’ Daar bovenop zag ik vele mensen
rondom mij wegzinken door depressies, burn-outs en moeilijke financiële
omstandigheden. In diezelfde periode riep een mama, die met haar gezin
uitgezet dreigt te worden, mijn hulp in. Ik luisterde naar haar verhaal, ik
luisterde naar de kameraden, naar de mensen die me om hulp vroegen, terwijl ik zelf ook nog van alles moest bekomen.
Maar ik deed het wel. Omdat het moest.
Tot ik het echt niet meer zag zitten. Moe, vermoeid, en alles werd zwart.
Tranen van onmacht. Tranen van woede, woede omdat ik vind dat we zwaar
aan het afglijden zijn, als mens, ethisch. Verkramping en volledige duisternis.
De Nederlandse filosofe en schrijfster Joke Hermsen duidt de nood aan
verstilling heel treffend. Zich terugtrekken uit het kapitalistische rumoer is
volgens haar uiterst noodzakelijk. Niet vanuit een luxe, of om het goddelijke
in zich te laten groeien, maar om over zichzelf, de anderen en de wereld
zorgzaam na te denken. Die mogelijkheid om te kiezen voor verstilling was
precies wat ik nodig had. Het bekampen van het kapitalistische rumoer, het
bestrijden van het systeem of het omverwerpen van instituties, dat had ik al
jaren geprobeerd. Me terugtrekken, dat kon ik nooit, want ik zat altijd met
dat stemmetje in mijn hoofd, de morele plicht, het gevoel dat er geen andere
optie is dan geëngageerd actief te zijn.
Verstilling. Denken over de wereld, over mezelf, en anderen, deed ik
dat dan niet? Telkens als ik ergens ging spreken, als ik schreef, als ik weer
eens een opinie uitwerkte? Misschien wel, bedenk ik nu, maar nog steeds
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onder lichte dwang van dat eeuwenoude, knagende en zeurende gevoel, dat
het echt moest.
Maar ik nam dus enkele weken afstand, afstand van die wereld waarin
ik altijd maar hectisch actief bleef. Het is het zwaarste dat ik ooit moest
doormaken. Want wie ben ik zonder al dat, vroeg ik me af. Wie is Samira,
zonder pen, zonder computer, zonder microfoon en luidsprekers? Wie is
Samira, als ze niet steeds in de frontlinie staat?
Verstilling.
In die periode las ik boeken. Zo las ik dat mensen zichzelf kunnen vinden door dingen te doen die ze graag deden als kind. Dus boeken lezen.
Geen politieke boeken. Maar romans, fijne verhalen, detectives. Dansen.
Zingen. Praten met vrienden, niet over politiek, maar over kleren. De banale dingen. Reizen, bijzondere steden bezoeken, verse lucht in dorpjes inademen. Verstilling.
Mensen in mijn omgeving zagen intussen dat ik uitgeput was. Ze zorgden nu voor mij. Ze kookten voor mij. Ze kochten boeken voor mij. Ze
vroegen me mee uit. Dansen. Zingen. En tussendoor weer lezen.
Wie is Samira, zonder al dat actieve? Zonder onrecht om te bestrijden?
Iemand die eet. Iemand die danst. Iemand die ademt en luistert. Iemand
die leeft.
Ik leerde zodoende en niet-doende dat de strijd diep in mij zit. Maar ik
leerde ook om op tijd en stond afstand te nemen. Afstand nemen van alle
uitdagingen. Zorgen voor jezelf, maar ook echt zorgen voor anderen, door
jezelf uit de buitenwereld terug te trekken. Door je te laten dragen.
Verstilling, het zou het woord van het nieuwe jaar moeten worden. Ik
spreek het woord uit en beluister de getemperde i-klanken, die meteen ook
het razen in mijn hoofd temperen. Het woord klinkt voor mij zo betekenisvol – nog meer naarmate ik het vaker uitspreek en langer stilsta bij de
waarlijke betekenis en de macht ervan. Dat woord heeft namelijk ook de
stevigheid van een hek, een muur, een betonstructuur – anders had het in
die hectische tijd mijn aandacht niet kunnen vasthouden.
Uiteindelijk heeft het mij zeer geholpen dat ik deze schrijfopdracht
kreeg. Waarvoor dank. Misschien was het deze opdracht die mij deed stilstaan en die mij tevens uit evenwicht bracht, maar die mij ook dwong
om na na te denken, in een sfeer van verstilling. Als enkeling kun je daar
welbewust voor kiezen, meen ik intussen. Afstand nemen, balans zoeken,
alles her-denken. Je kan en mag daarna opnieuw vechten tegen onrecht,
en tegelijkertijd ook voor jezelf zorgen, want zo zorg je ook voor anderen,
door de intieme inkeer, in een hechte gevoelssfeer.
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Wat ik nu net zo nodig heb als een intieme inkeer is wat Hannah Arendt
de amor mundi noemt, een liefdevolle gestemdheid jegens onszelf, de anderen en de wereld, die door Joke Hermsen in een beknopte, voorwaardelijke
formule werd gevat: ‘Pas als we zorg dragen voor elkaar en voor de wereld,
zal er meer rechtvaardigheid kunnen ontstaan’.
Een vertilling, ik werd ermee geconfronteerd.
Verstilling. Ik koos ervoor, omdat het niet meer anders kon.

Deze tekst kwam tot stand in het kader van De Tegenhangers,
een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer
en tijdschrift Streven, met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

lieselotte cortoos

Taoïsme,
een wandeling
Ik stel voor dat we even gaan wandelen.
Geen uitgestippelde routes, geen gps, geen doel, gewoon wandelen.
Een boswandeling, ideaal. Splitst de weg zich op, dan laten we onze benen beslissen. Probeer er wel even met je hoofd bij te blijven. De weg mag
zich splitsen zoveel hij wil, je hoofd en je lijf blijven samen. Er is geen hoofd
zonder lijf, er is geen lijf zonder hoofd. Logisch zeg je? Ja, dat is precies wat
ik bedoel: logisch speelt zich alleen af tussen je oren.
Trouwens, waarom fronste je niet toen ik je vroeg om er ‘met je hoofd
bij te blijven’? Is het niet bizar dat ons hoofd zich voortdurend stiekem loskoppelt? Sneller dan een ondeugende kleuter in zijn buggy. Sneller dan een
ballon, je hebt het koordje even niet aandachtig vast en floep, daar vliegt hij.
Begrijp me niet verkeerd, ik wil je niet bewust maken van elke stap. Je zou
alleen maar vastlopen. Misschien zou je zelfs niet meer weten hoe je normaal moet bewegen. Ik wil ook geen dingen zeggen als ‘koester het moment’,
ik verzin namelijk geen spreuken voor gelukskoekjes. Het moment koesteren lijkt trouwens alsof je het moment op roze watten in een bokaal zou
stoppen om er zo nu en dan liefdevol naar te kijken. Nee, laat het moment
liever gerust.
We kennen elkaar nog niet, ik stel me even voor. Je mag me Lieselotte noemen, Liezi is ook goed. Toen het nog een rage was om met elkaar te chatten,
luidde mijn chatnaam ‘Teekitiezie, Liezi.’
Toevallig was Liezi ook een Chinees die schreef over ‘de taoïstische
kunst van het relativeren.’ Misschien heb ik dat wel geschreven. Het zou me
niet verbazen. Toen ik nog een kind was, had ik gedachten die ik vandaag
terugvind in taoïstische teksten. Ik herinner me dat ik aan een bureau zat
en dat ik, ten prooi aan totale verwarring, schreef:
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Het iets en het niets. Hoe kan iets nu niets zijn? En als ik niets zeg,
dan zeg ik toch iets?

Het probleem was dat ik me geen enkele voorstelling kon maken bij het
niets. Ook niet toen ik in bed lag en met open ogen in het donker staarde. Is
het donker niets? Nee, dat is het donker. Het donker is zwart. Zwart is een
kleur. Een kleur is iets.
‘Mama, wat is niets?’
‘Niets is niets.’
‘Papa?’
‘Het niets is alles wat er niet is.’
Dus het niets is alles wat…
Het niets is alles?

Wist ik veel dat er over het iets en het niets al eeuwen werd nagedacht. Het
speelde niet alleen in verwarde kinderhoofden, het gaat er zelfs over in de
openingszinnen van de Daodejing:
Het niets: een naam voor de herkomst van tienduizend dingen.
Het iets: een naam voor de moeder van tienduizend dingen.
En verder: Het iets en het niets brengen elkaar voort.

De Daodejing, ofwel het Boek van de Tao en de Innerlijke Kracht, is de naam
van een bundel Chinese geschriften. Soms wordt het kortweg ‘de Lao Zi’
genoemd, naar de persoon aan wie de teksten worden toegeschreven. De
hoofdstukken zijn zo beknopt dat de verklarende noten van de vertaler
doorgaans langer zijn dan de originele tekst. Naast het hoofdstuk over het
iets en het niets, las ik dat het wezen van de Tao overeenkomt met de Chaos,
dat de oorspronkelijke eenheid verloren gaat door de differentiatie van de
‘tienduizend dingen’ in de schepping van ‘de moeder’, dat alles moet teruggebracht worden tot die eenheid.
Begrijp jij dat? Ik niet. Misschien zijn we te slim geworden om zoiets te
kunnen begrijpen. Zelfs toen ik acht jaar was, was ik al te slim. Toen ik nog
niet zoveel nadacht, bestond het probleem niet eens, toen was het nog niets
en pas toen ik begon te denken werd het iets.
Maar waar hebben we het eigenlijk over, we zijn aan het wandelen!
Dit is het Honderd-Bunders-Bos. Het is honderd bunders groot. Voor
mocht je willen weten hoe groot dat precies is: een bunder is ongeveer vierhonderd vierkante roede – volgens Wikipedia.
Hou op met leren, dan leef je onbezorgd! (Lao Zi, hoofdstuk 20)

Oké, Lao, sorry. Ik wou het gewoon even over Winnie de Poeh hebben. Een
taoïst zou hem geweldig vinden. Als de Tao erin bestaat nooit iets te doen,
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dan is Poeh hier de belichaming van. Alleen al het uitspreken van zijn naam
– Poeh – alsof je een vliegje van je arm blaast op een warme zomerdag. Vertaald uit het Chinees betekent P’oe: het ongekerfde blok. Een ongekerfd blok
is volkomen natuurlijk. Zijn we al aan het bijleren? In dat geval, sorry, ik
beloof dat het simpel en eenvoudig is.
De dingen in hun eenvoud volgen de Tao. Een baby bijvoorbeeld, die
kan de hele dag zijn vuisten ballen zonder kramp te krijgen, of de hele dag
huilen zonder zijn stem te verliezen. En Winnie De Poeh, ook wel Eduard
Beer genoemd, kan op zijn kop de trap afkomen zonder zich pijn te doen.
Het boek begint zo:
Daar komt Eduard Beer aan; boem, boem, boem, komt hij op zijn
kop de trap af, achter Christoffer Robin aan. Voor zover hij weet is
dat de enige manier om naar beneden te komen, ook al heeft hij af en
toe het gevoel dat het vast ook nog wel anders kan. Maar ja, dan zou
hij even met dat geboem-boem moeten ophouden en erover na moeten denken. Maar dan denkt hij toch weer dat het niet anders kan.

Denken brengt Poeh geen stap verder. Wat hij ook doet, hij doet wat hij
spontaan doet, dus niet-doet, niet bewust althans. Taoïsten hebben een
naam voor dat niet-doen: wu wei. Het is niet hetzelfde als passief blijven
of alles afwijzen, dat zijn namelijk wel (negatieve) manieren van handelen.
De beste vriend van Poeh is Knorretje. Ze zijn allebei heel eenvoudig,
maar Knorretje voelt zich klein en is snel bang. Elk verhaaltje loopt ongeveer als volgt: er wordt een probleem gecreëerd, meestal door de andere dieren, en Poeh is degene die het oplost zonder het te proberen. Hij is de held
van het verhaal, die als bij toeval vindt wat gevonden moet worden. De andere personages zijn denkers die elk in hun eigen netten verstrikt geraken.
Konijn blaast zich op, voelt zich ontzettend belangrijk, heeft het gevoel
dat de wereld op zijn schouders rust. Hij is ook de eerste die nieuwkomers
Kanga en Roe uit het bos wil jagen.
Iejoor, de ezel, vraagt zich de hele dag af wat de zin is van alles en dat
maakt hem depressief.
Teigetje is niet echt een denker, maar hij is ontzettend enthousiast en
een tikkeltje overmoedig. Hij overschat zichzelf en zo belandt hij wel eens
hulpeloos in een hoge boom.
Ten slotte is er Uil, die een teruggetrokken leven leidt in een boomstam.
Hij noemt zichzelf een wijze, doet alsof hij alles begrijpt omdat hij als enige
‘dinsdag’ kan spellen: ‘Iedereen weet toch dat je dinsdag spelt met een t?’
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In de Daodejing staat dat wijzen niet geleerd zijn, dat geleerden niet wijs zijn.
Er staat ook dat ‘grote geleerdheid’ algauw is uitgepraat. ‘Leg af die kennis,
hou op met onderscheiden maken.’
Gek dat het taoïsme in het westen vaak op een Uil-manier benaderd
wordt. Het wordt bestudeerd. Er wordt onderzoek naar gedaan. Op universiteiten. Maar in droge, academische papers blijft de geest van het taoïsme
slechts moeizaam overeind. Academisch intellect kan heel nuttig zijn, maar
je kunt er niet alles mee bevatten. Maar wie of wat kan er nu wel ‘alles’ bevatten?
De Tao. – O, juist ja.
Ik wil toch nog even iets zeggen – niet dat ik per se de Grote Geleerdheid
wil uithangen – maar veel teksten uit de Daodejing zijn een reactie op de
leerschool van Confucius. Daar zeiden ze exact het tegenovergestelde:
Leert! Dan weet gij pas hoeveel gij tekortschiet!

Onder Confucius heerste een uitgebreide hiërarchie tussen de mensen,
een rangschikking van veel naar weinig aanzien, en wel duizend voorschriften over hoe je met je meerderen of ouders moest omgaan. Dat is volgens de
Tao onnatuurlijk. Daarom staat er in de Daodejing:
Immers, nadat de grote Tao te gronde is gegaan,
Hebben we ‘menslievendheid’ en ‘gerechtigheid’.
Verschijnt het intellect,
dan ook de grote zwendelarij.
Heerst er onenigheid onder de verwanten,
Dan komen er van die ‘toegewijde kinderen’ en ‘liefderijke ouders’.
En als het land ten prooi is aan volslagen wanorde,
Dan krijg je ‘trouwe onderdanen’. (Lao Zi, hoofdstuk 18)

Het taoïsme zet zich af tegen dogma’s. Dat zijn leerstellingen die als onbetwistbaar worden beschouwd. En die onbetwistbare leerstellingen zou het
taoïsme, zo wordt gezegd, niet kennen.
Met dit in mijn hoofd heb ik de geschriften uit Lao Zi eens doorgebladerd. En ja, ze blijven zo algemeen dat het moeilijk is om ermee te twisten.
Iets dat zo algemeen is, is altijd onbetwistbaar. Alsof je met een kompas zou
ruzie maken over welke weg je moet inslaan bij een kruispunt, een kompas
zegt altijd: het noorden blijft het noorden, en als jij verdwaald bent, is dat
niet mijn probleem. Misschien denk je: geef mij maar een landkaart. Maar
met een landkaart van België ben je elders al snel de weg kwijt.
Zo is het ook gesteld met de Daodejing: elke situatie is anders, waarom
zouden we concrete leerstellingen geven? Meer dan ‘Wees eenvoudig’ en
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‘Denk minder aan jezelf ’ zul je niet krijgen. Als het er in de geschriften van
Lao Zi concreter aan toe gaat, bijvoorbeeld over leren, maar ook over goed
bestuur, dan is dat vooral om wat algemeen als ‘juist’ beschouwd wordt – in
dit geval door Confucianisten – weer op losse schroeven te zetten. Het is een
uitnodiging tot overdenken wat als algemeen aanvaard geldt. En tegelijkertijd
is het een ontmoedigen van dat nadenken – misschien omdat het denken zelf
zonder meer aanvaard wordt als enige weg tot het oplossen van problemen.
Ik denk dat ik de weg kwijt ben. Ik heb echt geen idee waar we nu zijn. Zijn
we die boom niet al een keer voorbij gelopen? Misschien moeten we even
het pad verlaten. Volgens mij was het eerder in die richting. Je bent toch
niet bang om te verdwalen? Een verdwaalfobie, niet lachen, dat bestaat. Ik
heb er geen last van, ik ben verslaafd aan verdwalen. Het maakt iets in mij
wakker: avontuur! Net zoals Roodkapje, als ik een paadje zie wil ik er zo
snel mogelijk af. Wat is een weg anders dan een platgelopen stuk natuur?
Het is vreemd dat Tao zo vaak vertaald wordt als ‘de Weg’. Alsof het iets
is dat je zou moeten volgen. Uiteindelijk is het ook maar een vertaling bij
gebrek aan beter. Tao is een bijnaam. De vraag is alleen, een bijnaam voor
wat? De echte naam kunnen we nooit kennen, want ‘de eeuwige Tao kan
niet in woorden worden uitgedrukt.’ Alleen zwijgen is volmaakt. Maar wat
wil je, met iets dat zo alomvattend is als de Tao, een iets, of een niets, dat je
op geen enkele manier te pakken kunt krijgen? Elke poging tot pakken is
ingebed in dat wat je wilt vangen. Het vangnet zelf is Tao. De vanger ook.
Beter is niet te vangen.
Nu we ons een nieuwe weg banen in dit bos, los van het pad, ontstaat er een
nieuw pad. Maar dat zien we pas als we ons omdraaien. Op dit nieuwe pad,
dit pad in wording, wil ik niets meer uitleggen. Ik wil alleen nog verhaaltjes vertellen die spontaan in mij opkomen. Vraag me niet waar we gaan
uitkomen. Vraag me ook niet waar het allemaal vandaan komt. Het is niet
belangrijk. Ik hoop alleen dat het geen jachtseizoen is.
Honingpotten!
Winnie de Poeh is verdwaald. Steeds opnieuw komen ze voorbij dezelfde kuil. Poeh bedenkt een plan. ‘“Wat als we nu eens op zoek zouden
gaan naar de kuil”?’ Tot dan toe hadden ze altijd geprobeerd om naar huis
te gaan en dat was nooit gelukt. Als ze zich zouden richten op de kuil, dan
zouden ze misschien de weg terugvinden. En als het niet lukt, dan zouden
ze de kuil zien als een Mooi Ding op hun weg.
Konijn vindt het een lachwekkend plan, maar besluit het toch uit te
proberen. Hij verdwijnt uit het zicht om de weg naar de kuil terug te vinden.
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Knorretje en Poeh blijven alleen achter. Wanneer Konijn niet terugkeert,
stelt Poeh voor om naar huis te gaan.
‘Weet je dan de weg?’ vraagt Knorretje.
‘Nee, maar er staan twaalf potten honing in mijn kast en die staan me
al urenlang te roepen. Eerst hoorde ik ze niet zo goed, omdat Konijn maar
praatte en praatte, maar als niemand anders iets zegt dan die twaalf potten,
dan denk ik van wél.’
In stilte vinden ze de weg terug.
Ik las een interview met een man die een succesvolle tv-serie had gemaakt.
Hij vertelde dat hij heel dankbaar was dat zijn vrouw hem geen vragen stelde over zijn manier van werken. Het ziet eruit als prutsen. Heen en weer
rijden op een bureaustoel. Gaan wandelen. Uit het raam kijken. Naar de
koelkast lopen. Terugkomen. Met een balletje gooien. En zo weken aan een
stuk. Maar hij doet niet niets. Hij doet zoals een kip. Een kip die de hele dag
op haar nest zit, ziet er ook uit alsof ze gewoon niets doet, terwijl ze eigenlijk
aan het broeden is.
En plots is het daar. Een barst in de schaal. Het idee. Hoogdringend.
Chaos. Daarmee begint het allemaal. Vanaf dan kent hij geen seconde rust
meer. Tot zijn werk af is en hij weer van nul moet beginnen. Dat zijn de
seizoenen van een creatief bestaan. Als je aldoor loopt te doen, wordt het
nooit lente.
Ik kreeg een tweedehands Ikea-bed cadeau. Alle onderdelen lagen netjes geordend op mijn slaapkamervloer. ‘Hop, snel gebeurd, niet moeilijk,’ dacht ik.
Wishful thinking, heet dat. Na meer dan twee uur prutsen aan het bed, was
er plots de Schroef. Het koppigste stuk ijzer ter wereld. Ik vloekte en zweette,
vond dat het hoog tijd werd om de rotschroef er verdorie met geweld in te
draaien. Maar dat deed ik niet. Ik nam een pauze.
Een uur later had ik me neergelegd bij het idee dat ik de rest van de dag
aan dat bed zou besteden. Berusting. Ik ging weer aan het werk. Ik probeerde te voelen hoe de schroef de eerste keer in het hout was gedraaid. Er was
geen enkel probleem. Schroeven zijn eigenlijk heel simpel. Ze draaien zichzelf naar binnen. Je moet vooral niets doen. Alleen kalm blijven, misschien.
Heb ik al verteld dat ik ook piano speel?
Ik speel dus ook piano. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik daarvoor
gestudeerd heb, maar ik ga niet vertellen dat ik een professioneel, gediplomeerd pianiste ben, met twee masterdiploma’s op zak, een studie van zeven
jaar, ik had dokter kunnen worden, nee, zoiets zeg ik niet, dat is iets voor
Uilen. Ik zeg hoogstens dat het een ‘uit de hand gelopen hobby’ is.
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Een studie in de kunsten lijkt niet op een andere studie. Ik zou niet
weten waarmee ik het kan vergelijken. Het is niet gewoon een brein-studie.
Ik moest in de eerste plaats kennismaken met mijn lichaam. Hoezo, denk
je, toch alleen met je vingers? Neen, pianospelen doe je niet alleen met je
vingers. Ook al was dat precies wat ik dacht toen ik aan mijn studies begon.
Maar de vingers alleen kregen het niet gedaan. Het was nooit goed. Mijn
leraar gefrustreerd, ik gefrustreerd, dus ik begon na te denken over hoe het
beter kon.
Analyse van de werken, zowel harmonisch als vormelijk, extra oefeningen voor de onafhankelijkheid van de vingers, meer muziek beluisteren,
zes uur per dag studeren in plaats van vijf, beter vastleggen wat ik deed,
overzicht krijgen.
Resultaat: alles wat ik speelde klonk beredeneerd, iets waar mijn leraar
al helemaal een hekel aan had. Hij raadde me boeken aan met titels die in
mijn oren zweverig klonken. Het ging over energie. Ik wilde niets weten
over energie, ik moest gewoon meer spieren kweken in mijn vingers, dàt
was het probleem, en nog meer oefenen misschien. Tot ik besefte dat er ook
een hand aan mijn vingers hing. Een pols, die volkomen geblokkeerd was.
Een arm waarvan ik het gewicht niet gebruikte. En aan die arm hing een
romp, een volledig lichaam. En dat lichaam ademde. Ongelooflijk. Pas op,
over dat besef deed ik meer dan drie jaar. En ja, ook mijn vingers werden
langzaamaan sterker. Plots waren er momenten waarin de muziek exact
klonk zoals ze moest klinken. Een overwinning!
Alleen jammer dat die momenten niet kwamen wanneer ik wilde dat ze
er zouden zijn. Op een podium bijvoorbeeld. Tijdens een pianoles.
De vraag was: hoe zorg ik ervoor dat ze er altijd zijn?
Ik bedoel met deze momenten niet gewoon degelijk pianospel, of vakmanschap, dat alles was ik stap voor stap aan het opbouwen. Maar ik wilde
niet gewoon degelijk zijn, van degelijke kwaliteit, ik wilde de ultieme kwaliteit: een kwaliteit waarbij elk onderscheid tussen technisch vakmanschap
of gevoelige melodievoering, of om het even wat, verviel. Luisteraars moesten méé zijn, mee met de flow, van de eerste noot tot de laatste, en daarna
mochten ze niet meer in staat zijn om nog in vakjes te denken. Was dat nu
zoveel gevraagd?
Ik merkte op dat die momenten van ‘ultieme’ kwaliteit, de flow-momenten, me altijd overvielen. Hoe meer ik ze achterna zat, hoe minder ik er deel
van mocht uitmaken. Wat moest ik leren? Niet streven.
En toen las ik dit:
Wie studeert vermeerdert dag bij dag
Wie over de Tao hoort vermindert dag bij dag.
Minder en minder,
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Net zolang tot het nietsdoen bereikt is.
En door niets te doen blijft niets ongedaan. (Lao Zi, hoofdstuk 48)

Wu wei. Ik moest afleren. Elk streven zet iets vast, zowel in je hoofd als in je
lichaam, in je spieren. En als muziek goed klonk, dan was ze vrij. Dan kon
ze via mij haar eigen gang gaan. Het niet-doen wordt zo de overtreffende
trap van het doen. Ik zie kunst ook altijd als de overtreffende trap van kunnen. Maar dat overtreffen wordt niet betracht. Het gebeurt. En misschien
moet je wel heel erg diep duiken om dat te kunnen ervaren. Net zoals je al
heel hard nagedacht moet hebben om te beseffen dat het denken ook maar
gewoon denken is. Net zoals je niet kunt zeggen tegen iemand die heel zijn
leven bittere armoede gekend heeft dat geld niet gelukkig maakt – er is een
startkapitaal nodig om zoiets te beseffen.
Stel je nu eens voor – echt absurd – dat we niet aan het wandelen zijn. Dat
dit niet meer dan een tekst is. Dat ik dit allemaal woord voor woord noteer
en dat ik, om helemaal eerlijk te zijn, niet zo goed weet waar ik heen ga.
Althans, nu nog niet. Maar soms verschijnt er een woord en dat ene woord
brengt me weer bij een volgend woord tot opeens alle honingpotten tegelijkertijd beginnen te roepen. En dan is het chaos in mijn hoofd, dan dringen
de woorden zich op, dan smak ik ze allemaal op papier en uiteindelijk moet
ik alleen maar een beetje structureren. Dan rest mij alleen het werk van een
parkeerwachter: zorgen dat alles netjes geplaatst wordt.
Tijd voor een pauze. Even uitblazen. Ben je moe? Zullen we gaan zitten?
Wat een geluk. We zijn gestopt in wat misschien wel het mooiste stuk van
het bos is. En hoe helder is het licht! Zie jij het ook?
Hoe de lucht blinkend door de bladeren schijnt, bleek en volmaakt
als geslepen glas?

Oké, ik geef toe, dat komt uit een gedicht, ik heb het niet bedacht, dat was
Vasalis.
Heb je ooit de Daodejing opengeklapt? De hoofdstukken zijn in vertaling niet langer dan een pagina. Chinese karakters zijn nog eens veel compacter dan onze woorden. Het lijkt op een gedichtenbundel, maar dan een
waarvan de dichters niet van woorden houden. Misschien is dat omdat
woorden niet stoffelijk zijn. Dat is ook een tegenstelling tussen een taoïst
en een boeddhist: in plaats van ‘de wereld van het stof ’ de rug toe te keren,
raadde Lao Zi de mensen aan ‘zich te voegen bij het stof van de wereld.’ Wie
de Tao volgt, staat dicht bij de natuur, is er trouw aan. Misschien zijn ze
daarom dat zo zuinig met woorden, dat spaart papier.
Veel taoïstische wijzen trekken zich terug in een bos. En als ik hier zo rondkijk, kan ik het wel begrijpen. Het lijkt alsof de tijd hier anders, trager is. De
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tijd van het leven van een boom. Naar mensenmaatstaf is dat traag en lang.
En al wat traag gaat, associëren we met rust. Maar als we zouden vertragen
tot het tempo van een boom, dan zou het bos misschien helemaal geen
rustige plek zijn. Dan zouden we de drang zien,
waarmee de bomen zich uit de aarde wringen. De wanhoop en de
welsprekendheid in de gebaren van de dingen, die anders star zijn, en
hun dringen, hun ademloze wrede strijd.

Ook dat heb ik van Vasalis. En daarmee kaart ze een taoïstisch thema aan.
Wat is groot? Wat is klein? Wat is traag? Wat is snel? Het is maar hoe je
het bekijkt. En het ene uiterste kan er alleen maar zijn omdat er een ander
uiterste is.
Volgens mij zijn dichters en kunstenaars wel vaker taoïsten. Als ik me afvraag wat poëzie is, of wat kunst is, dan krijg ik dat niet uitgelegd. Alles
kan kunst zijn, als je het maar bekijkt in het juiste licht. Als iets poëtisch
is, als iets kunst is, of als iets de Tao volgt, dan ervaar je dat. Het verschil is
dat dichters hun woorden koesteren. Muzikanten de muziek. Schilders het
schilderij en beeldhouwers hun beeld. Maar wie de Tao volgt, koestert niets.
Deze tekst kwam tot stand in het kader van De Tegenhangers,
een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer
en tijdschrift Streven, met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
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Rwanda,
een kwarteeuw
na de genocide
Opnieuw een vulkaan?

Er bestaan twee radicaal tegengestelde percepties van Rwanda na de genocide.
De ene is die van de ‘vrienden van het nieuwe Rwanda’ zoals Bono, Bill
Clinton, Tony Blair en de bureaucraten van de Wereldbank en de hulporganisaties. Vanuit deze visie kijkt men naar technocratisch/bureaucratisch
bestuur en benadrukt men economische groei, visionair leiderschap, hervormingen in onderwijs, gezondheidszorg en landbouw, vrouwenrechten
en ease of doing business, om slechts enkele aandachtspunten te noemen.
Dat een aantal indicatoren van vooruitgang weinig betrouwbaar zijn, wordt
erbij genomen. Deze visie wordt ook beïnvloed door het genocidekrediet
dat het regime actief onderhoudt en door schuldgevoelens over het internationale gebrek aan actie in 1994.
De andere perceptie, waarin men de nadruk legt op politiek bestuur,
wordt gedeeld door de meeste academische waarnemers.1 Vanuit deze visie
ziet men vooral autocratie, grove mensenrechtenschendingen, groeiende
ongelijkheid en armoede op het platteland, marginalisering van de Hutumeerderheid en gebrek aan eerlijke justitie. Vanuit deze benadering wordt
gevreesd dat het structurele geweld uiteindelijk kan leiden tot politieke instabiliteit en nieuw conflict.
Dit artikel is geschreven vanuit deze tweede visie.
De genocide tegen de Tutsi’s in 1994 was een extreme manifestatie van
de instabiliteit die dikwijls gepaard gaat met politieke transities. Hij was
het resultaat van een dodelijke mengeling van drie factoren: de overgang
naar democratie die, zoals elders in Afrika, begon in 1990; een burgeroorlog
die uitbarstte op hetzelfde moment, toen het Rwandees Patriottisch Front
(RPF), een rebellenbeweging die vooral bestond uit Tutsi’s, het land van-
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uit Oeganda binnenviel; en een bipolaire etnische structuur met een grote
meerderheid van Hutu’s (85–90%) en een Tutsi-minderheid (10–15%). Bipolaire identiteiten zijn ook elders moeilijk te beheren (denk maar aan katholieken versus protestanten in Noord-Ierland, Nederlands- versus Franstaligen in België, Grieken versus Turken op Cyprus, Tamil versus Singalezen
in Sri Lanka, soennieten versus sjiieten in het Midden-Oosten), en dat is
nog meer zo in arme landen als Rwanda en Burundi. Het feit dat het RPF in
essentie een Tutsi-beweging was maakte het makkelijk alle Rwandese Tutsi’s
voor te stellen als bondgenoten van de rebellen, en dus als ‘vijanden’ toen de
vijandigheden hernamen in april 1994.
Een kwarteeuw nadat het de burgeroorlog won en een einde stelde aan
de genocide, heeft het regerende RPF zijn hegemonie stevig gevestigd. Het
deed dit door de eliminatie van de politieke oppositie en de civiele maatschappij, massale schendingen van de mensenrechten (inbegrepen het afslachten van honderdduizenden burgers), misbruik van het rechtssysteem
en van de justitie en met de hulp van een efficiënt beheer van communicatie
en informatie.
In dit artikel bekijk ik de manier waarop dit hegemonisch project werd
uitgevoerd en hoe de inruil van politiek en technocratisch bestuur de internationale gemeenschap in zijn greep hield. Nochtans is de prijs van de politieke repressie en het zaaien van het zaad van toekomstig geweld potentieel
hoog. Met andere woorden, de verworvenheden van goed technocratisch
bestuur lopen een groot risico te worden tenietgedaan door het nefaste politieke bestuur van het huidige regime.
VERKIEZINGEN ALS MIDDEL VAN REGIME-CONSOLIDATIE

Vanaf de eerste dagen na de machtsovername legde het RPF eenzijdig zijn
visie op over de wijze waarop het land moest worden bestuurd. Ondanks
haar formele aanvaarding van de formule van machtsdeling voorzien in
het Arusha vredesakkoord van 1993, kon de voormalige rebellenbeweging
grondwettelijke beperkingen in de wind slaan, omdat haar militaire overwinning en het feit dat ze weinig schatplichtig was aan externe krachten
(behalve Oeganda) haar de vrijheid gaf de macht uit te oefenen zoals ze
dat wilde. Ze deed dat maar al te graag omdat ze wist dat ze geen kans zou
maken in een open politieke competitie. Al in augustus 1995, amper één jaar
na de overwinning van het RPF, hield de ‘regering van nationale eenheid’
op te bestaan. Eerste Minister Faustin Twagiramungu van de Mouvement
Démocratique Républicain (MDR) nam ontslag en verliet het land samen
met andere leden van het kabinet (waaronder een Hutu-minister van het
RPF) uit protest tegen de sluiting van het politieke landschap, grove men-
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senrechtenschendingen en partijdige benoemingen in de administratie en
het gerecht.
Dit was maar het topje van de ijsberg. Vele politici, ambtenaren, rechters
en legerofficieren die in het land waren gebleven of teruggekeerd na de burgeroorlog werden bedreigd of raakten ontgoocheld, en vanaf het begin van
1995 waren er onder hen steeds meer die vertrokken. Terwijl de ballingen
initieel vooral Hutu’s waren, werden ze snel gevolgd door misnoegde Tutsi’s,
vooral overlevenden van de genocide, die vonden dat ze tweederangsburgers werden en dat ze door het RPF waren geofferd op het altaar van de
militaire overwinning. In dezelfde periode werd, naast een RPF-isering, een
‘tutsisering’ steeds zichtbaarder. Hoewel het etnische discriminatie en zelfs
de loutere notie van etniciteit officieel verwierp, reserveerde het RPF de toegang tot macht, rijkdom en kennis steeds meer voor Tutsi-elites. Tegen het
eind van de jaren 1990 was ongeveer twee derde van de voornaamste functies in het staatsapparaat bezet door Tutsi’s van het RPF, terwijl ook de top
van het leger en de inlichtingendiensten bijna volledig in hun handen was.2
Nu de transitieperiode aan haar eind moest komen, zette het RPF in
op de neutralisering van de oppositiepartijen. De MDR werd verboden in
mei 2003, net voor de eerste nationale verkiezingen. Toen voormalig president Bizimungu, nadat hij het RPF vaarwel had gezegd, een nieuwe partij
wilde oprichten in 2001, werd hij gearresteerd en later veroordeeld tot een
celstraf van vijftien jaar. Aan andere partijen werd de erkenning geweigerd.
Het proces, dat leidde tot het grondwetsreferendum van mei 2003, werd
bekritiseerd door een EU-observatiemissie, die haar bezorgdheid uitte over
‘controlemechanismen die uitmonden in beperkingen van de vrijheden van
meningsuiting en vereniging en van de activiteiten van politieke partijen’
en over ‘verdwijningen’ van opponenten en restricties opgelegd aan de civiele maatschappij.3 Toch vonden de presidents- en parlementsverkiezingen
plaats zoals gepland.
Op 25 augustus 2003 werd president Kagame verkozen met 95% van de
stemmen, na een campagne gekenmerkt door aanhoudingen, ‘verdwijningen’ en intimidatie. Het monolithische karakter van het politieke landschap
bleek duidelijk uit het feit dat alle partijen vertegenwoordigd in het overgangsparlement zijn kandidatuur steunden. Een EU-observatiemissie stelde onregelmatigheden en fraude vast, onder meer door het volstoppen van
stembussen en ondoorzichtige telverrichtingen.4 Tijdens de parlementsverkiezingen van september waren alle rechtstreeks verkozenen lid van één
platform omdat hun partijen campagne hadden gevoerd op de RPF-lijst
of Kagame’s kandidatuur hadden gesteund. De EU-observatiemissie kwam
dan ook tot de paradoxale vaststelling dat, na de verkiezingen, ‘het politiek
pluralisme kleiner is dan tijdens de transitieperiode’.5 De realiteit was dat
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Rwanda terugkeerde naar een de facto eenpartijsysteem. Stevige internationale reacties bleven uit, wat het RPF versterkte in zijn overtuiging dat het
wel zou overwaaien en toeliet om van zijn praktijk van kosmetische verkiezingen een routine te maken die tot vandaag duurt.
Hier is slechts plaats voor enkele voorbeelden onder vele om dit te illustreren. Tijdens de parlementsverkiezingen van 2008 werkte de RPF-machine té goed. Een staal van bijna 25% van de stemmen verzameld door een
EU-observatiemissie toonde dat het RPF ruim 98% van de stemmen had
behaald. De partij realiseerde zich dat deze score te ‘stalinistisch’ was, verlaagde hem en ‘schonk’ een aantal stemmen aan de Parti Social-Démocrate
(PSD) en de Parti Libéral (PL), die overigens niet in de oppositie zaten. Het
officiële resultaat werd 78,76% voor het RPF, 13,12% voor de PSD en 7,50%
voor de PL. Toen in 2010 enkele echte oppositiepartijen erkend wilden worden om te kunnen deelnemen aan de presidentsverkiezing was de repressie
onmiddellijk en radicaal. De partijleiders werden gearresteerd en veroordeeld tot zware gevangenisstraffen en de ondervoorzitter van één ervan
werd vermoord. Twee van de drie nog bestaande onafhankelijke kranten
werden verboden, terwijl twee journalisten van de derde, niet verboden
krant lange celstraffen kregen. Twee directeurs van de verboden kranten
vluchtten naar Oeganda, een derde werd vermoord in Kigali.
Nadat oppositiekandidaten waren verhinderd deel te nemen aan de verkiezingen, registreerde de kiescommissie vier kandidaten. Naast Kagame
behoorden ze tot partijen van het RPF-platform. Ondanks protest van internationale mensenrechtenorganisaties en zelfs signalen van bezorgdheid
uit Washington werd de presidentsverkiezing georganiseerd op 9 augustus,
met een voorspelbaar resultaat: Kagame haalde 93% van de stemmen, tegen
scores van 5% en minder voor zijn ‘tegenstanders’, die goed wisten dat hun
kansen nihil waren. Terwijl er geen opkomstplicht was kwam 98% van de
kiezers stemmen. Rwandezen weten goed wat van hen wordt verwacht en
kennen de risico’s van ‘burgerlijk ongehoorzaam’ gedrag. De resultaten waren onwezenlijk gelijklopend in alle provincies: de score van Kagame was
overal tussen 92,53 en 93,99% van de stemmen, een verschil van minder
dan 1,5%. Dit is begrijpelijk in het licht van de fraude die werd georganiseerd op zowel het lokale als het centrale niveau. Op een aantal plaatsen
gingen lokale leiders van deur tot deur om kiezerskaarten op te halen. Ze
vulden het stembiljet in, stempelden de kaarten af en vertelden de kiezers
dat ze hadden gestemd en niet naar het stembureau hoefden te gaan. Op
het centrale niveau stelde een observatiemissie van het Gemenebest vast dat
de telprocedure ondoorzichtig was: ‘Het was onmogelijk na te gaan waar,
hoe en wanneer die telling had plaatsgevonden’,6 zowel in de districten als
op het nationale niveau. Volgens een goed geplaatste bron van een Neder-
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landse journaliste was het resultaat zo monolithisch dat, zoals in 2008 bij
de parlementsverkiezingen, de kiescommissie de resultaten naar beneden
‘aanpaste’,7 wat wellicht de uniforme resultaten verklaart van Kagame en zijn
‘tegenstanders’ in het ganse land.
Volgens de grondwet moest dit Kagame’s tweede en laatste zeven jaar
durende mandaat worden. Terwijl hij lang twijfel had laten bestaan over
zijn intenties, werden die duidelijk in mei 2013. Nadat de minister van Justitie aan een Britse krant had verklaard dat de grondwet moest worden gerespecteerd, werd hij prompt ontslagen. Begin 2015 lanceerde het regime een
campagne van ‘spontane’ petities gericht aan het parlement om een grondwetsherziening te bepleiten. Ze werden ondertekend door bijna 4 miljoen
Rwandezen, velen onder sterke druk, in een operatie die enkel kon plaatsvinden met de instemming van Kagame. Tijdens ‘consultaties’ in het ganse
land vonden parlementsleden slechts tien personen, op een bevolking van
elf miljoen, die tegen het initiatief waren gekant. Beide kamers keurden de
grondwetsherziening goed, die daarna werd voorgelegd in een referendum
waarbij 98,3% van de kiezers ‘ja’ stemden. Het geamendeerde artikel 101
behoudt de beperking tot twee mandaten, waarvan de duur werd teruggebracht van zeven naar vijf jaar. Echter, de overgangsbepaling van artikel
172 geeft een bijkomende termijn van zeven jaar voor de zittende president,
die daarna nog eens twee maal kandidaat kan zijn voor een mandaat van
vijf jaar vanaf 2024. Kagame kan dus in theorie president blijven tot in 2034,
wat hem zou brengen op een totaal van veertig jaar, vermits hij het land
de facto leidt sinds 1994. Na een campagne waarin geen oppositiestemmen
te horen waren en waarbij potentiële tegenkandidaten verhinderd werden
mee te dingen, behaalde Kagame 98,79% van de stemmen. Officieel was de
opkomst een massale 98,15%. Geen wonder dat een Keniaanse krant dit ‘eerder een kroning dan een echte competitie’ noemde8 en dat een opiniestuk
in The New York Times het had over ‘de rituele bevestiging van de bestaande
macht’.9
Rwanda is dus duidelijk een voorbeeld van hegemonisch autoritarisme,
waar frequente verkiezingen in een meerpartijencontext geen andere betekenisvolle functie hebben dan de consolidering van een dictatuur. Het land
vervult zelfs niet de minimale eisen die Schedler formuleert voor electorale
autoritaire regimes, waar verkiezingen ‘minimaal pluralistisch zijn, minimaal competitief en minimaal open’.10 Geen van die voorwaarden bestaan
vandaag in Rwanda. De internationale gemeenschap wist en weet zeer goed
dat alle verkiezingen fundamenteel besmet zijn, maar heeft daar nooit consequenties aan verbonden, wat het RPF-regime de (gerechtvaardigde) overtuiging gaf dat het deze praktijken ongehinderd kon voortzetten.
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MENSENRECHTEN EN STRAFFELOOSHEID: EEN DRAMATISCHE BALANS

Vermits politieke rechten en vrijheden van meningsuiting, vereniging en
de pers al eerder kort aan bod kwamen, ga ik hier enkel in op grootschalige
schendingen van het recht op leven. Het RPF/RPA (Rwanda Patriotic Army,
de militaire vleugel van het RPF) heeft op grote schaal burgers vermoord
in Rwanda gedurende de genocide en daarna, in Zaïre/Democratische Republiek Congo (DRC) eind 1996-begin 1997 en in het noordwesten van het
land in 1997–1999.11 Recent heeft de Canadese onderzoeksjournaliste Judi
Rever, op basis van tot dan geheime documenten van het Rwanda-tribunaal
en interviews met vele oudgedienden van het RPF/RPA, overtuigend aangetoond dat het in Rwanda zelfs een genocide heeft gepleegd tegen de Hutu’s.12
Terwijl Hutu-extremisten zichtbaar voor de media een genocide pleegden tegen de Tutsi’s, maakte ook het RPF zich schuldig aan grootschalige
slachtingen, die echter verborgen bleven voor buitenwereld. Nochtans stelden het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN, een speciale rapporteur van de VN en internationale hulpagentschappen vast dat
tienduizenden burgers werden vermoord. Het boek van Rever verhaalt een
aantal van die slachtpartijen in gruwelijk detail. Documenten tonen dat de
VN en de VS goed op de hoogte waren van deze misdaden en dat ze het RPF
zelfs verwittigden dat het op zijn beurt riskeerde beschuldigd te worden
van genocide. De omvang van de gruweldaden nam af vanaf oktober 1994
als gevolg van die verwittigingen, maar kleinere slachtpartijen en ‘verdwijningen’ bleven zich voordoen. In april 1995 vermoordde het RPA duizenden
intern verplaatste personen in het kamp van Kibeho, een gebeurtenis die fataal was voor de regering van nationale eenheid (zie hoger). De omvang van
deze misdaad werd ontkend door de Rwandese regering en de internationale gemeenschap reageerde slechts schuchter. De haviken van het regime
zouden de les van Kibeho goed onthouden. Ze realiseerden zich dat het spel
hard spelen loont tegenover een inschikkelijke internationale gemeenschap,
en ze speelden Kibeho anderhalf jaar later na, deze keer in Zaïre en op een
immens grotere schaal.
Twee miljoen mensen, bijna allemaal Hutu’s, vluchtten naar buurlanden om te ontkomen aan het oprukkende RPF. In Zaïre, de huidige DRC,
vermengden het verslagen regeringsleger en de milities die een vooraanstaande rol hadden gespeeld in de genocide zich met burgervluchtelingen
die in megakampen leefden dicht bij de Rwandese grens. De gewapende
elementen onder hen voerden invallen uit in Rwanda en bereidden een invasie voor. In afwezigheid van een geloofwaardige internationale reactie
werd dit dreigende veiligheidsrisico aangepakt door het RPA dat de kampen
met veel geweld ontmantelde in de herfst van 1996. In plaats van zich te
beperken tot het bestrijden van dit risico lanceerde het RPA echter een mas-
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sale uitroeiingscampagne van burgervluchtelingen die westwaarts trokken,
weg van Rwanda. Minstens honderdduizend van hen – mannen, vrouwen
en kinderen – werden afgeslacht door ‘search and destroy’-eenheden van
het RPA. Het meest volledige rapport over deze misdaden, gebaseerd op
onderzoek uitgevoerd door een team in opdracht van de Hoge Commissie
voor de Mensenrechten van de VN, concludeerde dat het merendeel van de
617 bestudeerde incidenten moest worden geklasseerd als oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de mensheid. Over de kwalificatie als genocide noteerde
het verslag dat ‘een aantal incidenten vermeld in dit rapport, indien onderzocht en gerechtelijk bewezen, wijzen op omstandigheden en feiten waaruit
een rechtbank de intentie zou kunnen afleiden de etnische groep van de
Hutu’s in de DRC ten dele uit te roeien’13, een klare verwijzing naar het genocideverdrag.
Als gevolg van de – deels vrijwillige en deels gedwongen – massale repatriëring van honderdduizenden Hutu’s in de herfst van 1996, en door de
stijgende wrevel veroorzaakt door de Rwandese bezetting van Oost-Congo,
werd het RPA vanaf begin 1997 geconfronteerd met een snel uitdijende opstand, vooral in het noordwesten van het land. Tijdens brutale operaties
doodde het leger tienduizenden mensen, voor het merendeel ongewapende
burgers. Vele anderen ‘verdwenen’ gedurende die gewelddadige periode.
Degenen die omvangrijke misdaden pleegden in Rwanda in 1994, in
de DRC in 1996–1997 en opnieuw in Rwanda in 1997–1999, hebben totale
straffeloosheid genoten. Geen enkele RPF/RPA-verdachte werd vervolgd,
laat staan veroordeeld voor deze grove schendingen van het internationaal
humanitair recht. Nochtans vielen de misdaden begaan in 1994 duidelijk
onder het mandaat van het Internationale Rwandatribunaal (ICTR). In het
bureau van de procureur (OTP) werkte een ‘bijzonder onderzoeksteam’ op
dozijnen dossiers van RPF-verdachten, maar toen procureur Carla Del
Ponte begin 2002 aankondigde dat ze hoopte de eerste inbeschuldigingstellingen uit te vaardigen vóór het einde van het jaar, verslechterden de relaties
tussen het ICTR en de Rwandese regering dramatisch. De operaties van het
OTP werden gesaboteerd, en tegen eind 2002 beslisten de Rwandezen dat
Del Ponte moest gaan. Onder druk van de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk verwijderde de VN-veiligheidsraad haar uit haar functie. Haar
opvolger, de Gambiaanse rechter Hassan Jallow, stelde een einde aan het
onderzoek naar RPF/RPA-verdachten. Aangezien een zaak niet kan worden
behandeld indien de procureur niet vervolgt, werd het ICTR zo een pathetisch geval van overwinnaarsjustitie.14
Natuurlijk gold straffeloosheid ook in de Rwandese nationale rechtbanken, en in de neo-traditionele gacaca-tribunalen in het bijzonder.15 Vanaf
het begin van de procedures maakte het regime duidelijk dat gacaca slechts
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zaken van de genocide tegen de Tutsi’s mochten behandelen en dat de
misdaden begaan door het RPF/RPA konden worden berecht in militaire
rechtbanken, maar die werden ook daar niet behandeld. Rechtbanken in
derde landen hebben processen gevoerd in toepassing van het principe van
universele rechtsmacht voor internationale misdaden. Alleen verdachten
van de genocide tegen de Tutsi’s werden vervolgd en veroordeeld, en dat
gebeurde in een half dozijn landen, waaronder België, maar daarbij was niet
één verantwoordelijke van het RPF/RPA. Ook in Rwanda en internationaal
gold en geldt dus een samenzwering van de stilte.
INFORMATIE- EN COMMUNICATIESTRATEGIE

Hoe kwam het RPF weg met zulke grootschalige misdaden, terwijl die al
heel vroeg goed bekend waren? Een algemene verklaring is dat het regime
erg performant geweest in het uitstralen van een beeld van moraliteit, visie
en succes. Een sterk instrument daarbij was het ‘genocidekrediet’ dat het
RPF handig in stand hield en exploiteerde. Het diende meerdere doelen:
het rechtvaardigen van de Tutsi-dominantie (zonder het te zeggen), het verzekeren van de steun van vele Tutsi’s, het levend houden van de vrees voor
wraak door de Hutu’s en het afhouden van de internationale gemeenschap.
Door (terecht) te zeggen dat de internationale gemeenschap Rwanda in
1994 aan zijn lot overliet en de genocide liet gebeuren, te affirmeren dat het
een einde stelde aan de genocide en zich voor te doen als vertegenwoordiger
van de slachtoffers, gaf het RPF zichzelf een vrijwel onaantastbaar moreel
statuut. Een diplomaat van de Verenigde Staten verklaarde in 1998 aan The
Washington Post: ‘de Amerikanen werden vreselijk gemanipuleerd door die
regering en nu worden we er bijna door gegijzeld’.
Deze schroom werd ook aan de dag gelegd door de internationale donoragentschappen, een merkwaardig feit in het licht van Rwanda’s grote
hulpafhankelijkheid. Kritische gegevens moesten worden ‘weggezuiverd’ of
op een meer positieve manier geformuleerd vooraleer ze werden gedeeld
met de Rwandese regering; vormen van zelfcensuur gaven ‘een positieve
draai’ aan storende informatie; en internationale agentschappen wijzigen
rapporten (of houden rapporten in) die Rwandese partners zich ongemakkelijk zouden kunnen doen voelen. Een internationale ambtenaar gaf dit
openlijk toe: ‘Hier volg je de lijn van de partij (RPF). Als je dat niet doet
vlieg je eruit. Niemand wil in een slecht daglicht staan bij zijn bazen. Dus
doe je maar of alles OK is’.16
Een van de technieken om schadelijke informatie te ontzeggen aan buitenstaanders, eerst gebruikt in Rwanda en later in Zaïre/DRC, was het afsluiten van de conflictscène. Andere middelen waren intimidatie en infiltratie.
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Zonder valse bescheidenheid zegde Kagame dat ‘wij de communicatie- en
informatieoorlog beter voeren dan wie ook. We hebben een nieuwe weg gevonden om dingen te doen’, en hij bevestigde dat ‘ons doel was hen (NGO’s
en de pers) hun werk laten doen, maar hen te ontzeggen wat gevaarlijk voor
ons zou zijn’.17 Pottier merkt op dat de informatiestrategie van Kagame was
‘gebouwd op ontkenning’ en dat de routine van het RPF ‘eenvoudig en efficiënt was: hou buitenstaanders uit de gevechtszone; vertraag en bemoeilijk
hun bewegingen; ontken elk ‘gerucht’ over militaire wandaden; hou informatie in; gebruik een moreel argument om de internationale gemeenschap
te beschamen’.18
Het monopolie op de waarheid dat het regime zo verwierf ging niet alleen over actuele zaken, zoals zijn democratisch gehalte, zijn schendingen
van de mensenrechten of zijn rol in de DRC, maar ook meer algemeen over
de geschiedenis van het land. Samengevat beweert deze officiële geschiedenis dat prekoloniaal Rwanda een eensgezinde, harmonieuze en vredevolle
samenleving was en dat etniciteit artificieel werd geïntroduceerd door de
Belgische administratie en de katholieke kerk in het kader van een verdeelen heerspolitiek. Het RPF maakte een einde aan de genocide die een gevolg
was van een politiek van verdeeldheid en het herstelde vrede en harmonie.
Historici vinden echter ‘een hele reeks van valse presentaties en beweringen in dit verhaal’, maar de historicus Jan Vansina begrijpt de redenen voor
de uitwerking van een dergelijk ahistorisch perspectief: ‘de projectie van
een nostalgische utopie in het verleden, een verleden dat afsteekt tegen een
pijnlijk heden’.19
Waar de geschiedenis het regime niet zint, wordt een nieuwe geschiedenis ontwikkeld. Na ‘het falen van de humane en sociale wetenschappen dat
naar de genocide heeft geleid’ te hebben vastgesteld, riep een conferentie
gehouden in Kigali in 2008 op om te komen tot ‘een nieuwe methodologie,
een nieuwe literatuur, een nieuwe geschiedenis’. Het regime slaagde er zelfs
in, internationaal academisch onderzoek te penetreren. Een boek gepubliceerd in 2008 bevat een voorwoord van zes pagina’s, waarin Kagame niet
alleen de kans kreeg de visie van het regime op verleden, heden en toekomst
van Rwanda uit de doeken te doen, maar ook een agressieve weerlegging
te formuleren van een hoofdstuk van de politicoloog René Lemarchand
in datzelfde boek. Lemarchand was ‘mis’, ‘simplistisch’ en ‘verkeerd’: ‘De
revisionisten moeten gestraft worden voor hun misdaden tegen de historische waarheid en de schade veroorzaakt door hun frauduleuze verhalen’.20
Van zijn kant wordt het verhaal van het RPF beschermd door de grondwet
en door wetgeving over ‘divisionisme’ en ‘genocide-ideologie’. Deze ruim
geformuleerde en vage wetten laten toe kritiek op de regering en legitieme
meningsverschillen te criminaliseren. Voorbeelden van genocide-ideologie
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in een rapport van de Rwandese senaat in 2006 illustreren de ruimte voor
politieke exploitatie: beweringen dat het RPF totalitair is en mensenrechten
schendt, vermeldingen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid ‘zogezegd’ begaan door het RPF, verwijzingen naar de schuldgevoelens
van de internationale gemeenschap die daarom het RPF liet begaan– dit
alles en veel meer is strafbaar.
Een bijzonder aspect van het opleggen van de waarheid dient een zeer
concreet project. Het RPF ontkent de realiteit van etniciteit, een ontkenning
die een essentieel deel is van de hegemonische strategieën van de Tutsi-elite.
De slogan ‘Er zijn geen Hutu’s of Tutsi’s, wij zijn nu allen Rwandezen’, verbergt de dominantie van de Tutsi’s. Collectieve identiteiten werden geherdefinieerd op een zelden geziene wijze en etniciteit verdween bij wet. Het recht
herconfigureerde het etnische landschap en gaf het regime de middelen om
de relaties tussen individuen en groepen te bewaken. Maar de-etnicisering
en verzoening werden van bovenaf autoritair opgelegd. Nochtans toont veel
veldonderzoek dat het officiële verhaal het publieke register weerspiegelt,
maar dat het verhaal en de waarheid die worden gevonden in het verborgen
register – dat van onderdrukte Hutu’s én Tutsi’s – heel anders klinken.21
BESLUIT

Hoewel donoren het nijpende gevoel hebben dat ze riskeren een regime te
ondersteunen dat Rwanda naar een nieuwe catastrofe zou kunnen leiden,
aanvaarden ze ook, minstens impliciet, dat autoritarisme een prijs is die
mag worden betaald voor wat zij zien als sociaaleconomische vooruitgang,
zelfs in sectoren zoals armoedebestrijding waar de bewijzen hiervan gemanipuleerd worden. Donoren erkenden dus het bestaan van een politiek
risico maar deden aan wishful thinking, hopend dat het Rwandese regime
‘in de juiste richting’ zou evolueren. Het Verenigd Koninkrijk, een van de
belangrijkste donoren sinds de genocide, is daarvan een goed voorbeeld. In
zijn Country Assistance Plan van 2003, schreef het hulpagentschap DFID:
‘Wij geloven dat de regering in het algemeen bereid blijft gaandeweg ruimte
te openen voor legitiem politiek debat en vrijheid van meningsuiting’. Het
tegenovergestelde gebeurde in de volgende jaren, maar DFID onthield zich
van een evaluatie van die ‘vooruitgang’. Acht jaar later noteerde DFID’s Operational Plan 2011–2015 ‘beperkingen van rechten en vrijheden’ en zag ‘een
stijgende bezorgdheid dat de macht te sterk is gecentraliseerd, met onvoorspelbare gevolgen voor de politieke stabiliteit op de lange termijn, de economische ontwikkeling en de mensenrechten’, maar de organisatie bleef verder
op de vlakte zonder aan te geven hoe ze met die ‘bezorgdheid’ zou omgaan.
Zoals elders ter wereld hebben donoren en recipiënten elkaar nodig: do-
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noren hebben nood aan succesverhalen, recipiënten aan geld, en geen van
beiden wil aan de boom schudden.
Het zou nochtans een verwittiging moeten zijn dat er, naast verschillen, ook grote continuïteiten zijn tussen de pre- en post-genocide regimes.
Eén ervan is de aard van de staat die, anders dan elders in Afrika, sterk is
en goed geïnternaliseerd door de burgers. Rwanda is geen koloniale creatie;
een oude staatstraditie speelt onmiskenbaar een rol in de instandhouding
van een efficiënte piramidale structuur. Zowel vóór als na de genocide toonden de regimes een sterk geloof in het beheren, opvolgen, controleren en
mobiliseren van de bevolking. Het huidige regime gaat daarin echter veel
verder en de ontwrichting veroorzaakt door invasief beleid is van die aard
dat ze onomkeerbaar zou kunnen zijn wanneer de perverse gevolgen ervan
duidelijk worden. Een andere continuïteit is Rwanda’s status van donor darling. Net als vandaag werd Habyarimana’s Rwanda gezien als een ‘laboratorium voor ontwikkeling’, en de huidige programma’s ‘Rwanda Vision 2020’
en zijn opvolger ‘Rwanda Vision 2050’ zijn als echo’s van de vijfjaarlijkse
ontwikkelingsplannen van de Tweede Republiek. Een laatste, en wellicht
belangrijkste, continuïteit is de diepte van het structureel geweld. Dit uit
zich in de gevoelens van ressentiment, frustratie, marginalisering, angst
en zelfs haat die worden vastgesteld in de meeste observaties van veldonderzoek bij vele Rwandezen, zowel gewone mensen als elites, zowel Hutu’s
als Tutsi’s. Zoals socioloog Peter Uvin heeft getoond met betrekking tot
Rwanda vóór 1994 kan dit een sterke broeihaard zijn voor nieuw reëel, fysiek geweld.22
Soms wordt beweerd dat autoritarisme noodzakelijk is, zowel omdat
Rwanda op politiek vlak nog een fragiel land is, als omdat vooruitgang op
sociaal en economisch gebied politieke eisen en spanningen zullen temperen. Maar het argument dat repressie nodig is voor ontwikkeling is empirisch onhoudbaar, en het beleid van het regime herinnert aan de koloniale
periode, toen het politieke werd verborgen onder bureaucratisch gedreven
verbeteringen in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Op een gelijkaardige manier bestuurt het RPF het land als een onderneming en lijkt
het te geloven dat Rwandezen geen politieke wezens zijn. Op de langere
termijn is dit een risicovolle keuze. De Rwandezen hebben in het verleden
getoond dat ze zeer lang zeer veel kunnen verdragen, maar indien het structureel geweld zo wijdverspreid is als consistente veldgegevens suggereren,
dan is de metafoor die zich spontaan opdringt die van een vulkaan die vroeger of later kan uitbarsten, en die zo de weg opent naar nieuw acuut geweld
dat Rwanda en de gehele regio opnieuw zou kunnen treffen.
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jan borremans

Ali Shari’ati
en de
Iraanse Revolutie

Het conflict binnen de islam tussen soennieten en sjiieten heeft mij altijd
geïntrigeerd. Hoe kan het dat beide moslimgroepen, die qua godsdienstbeleving haast in niets verschillen, elkaar nu nog dagelijks uitmoorden vanwege een opvolgingskwestie die bijna veertien eeuwen geleden plaatsvond?
Gaat het om een godsdienstig probleem of om een politiek machtsspel? In
de hedendaagse versie van het conflict staat het sjiitische Iran centraal. Begin 2019 is het veertig jaar geleden dat daar door een revolutie het eeuwenoude koningshuis werd vervangen door de islamitische republiek. Hoe dit
gebeurde en wat de rol was van het sjiisme hierin, wil ik nagaan aan de hand
van het leven en de werken van Ali Shari’ati die als de ideoloog1 van deze
revolutie wordt beschouwd.
WIE IS ALI SHARI’ATI?

Ali Shari’ati is een Iraanse professor geboren in 1933 nabij de stad Mashhad
in het Noorden van Iran, en gestorven in ballingschap in het Verenigd Koninkrijk in juni 1977. Zijn volgelingen noemen hem niet alleen de ideoloog
maar ook een martelaar van de Iraanse Revolutie. Deze revolutie leidde
begin 1979 tot het einde van de heerschappij van de sjah van Iran en bracht
er het revolutionaire islamitische bewind van de ayatollahs aan de macht.
Vooraleer dieper in te gaan op de persoon en de ideeënwereld van Ali
Shari’ati, is het belangrijk zijn achtergrond en leefwereld te belichten. Ik
doe dit aan de hand van een kort historisch overzicht van het land. Daarbij
wordt dieper ingegaan op twee fundamentele breekpunten: eerst de islamisering en later de machtsovername door de sjiieten. Vervolgens geef ik de
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nodige aandacht aan de politieke en sociaaleconomische evolutie sinds het
begin van de twintigste eeuw, die uiteindelijk leidde tot het derde breekpunt,
de revolutie en de oprichting van de islamitische republiek.
ENKELE HISTORISCHE MIJLPALEN

In circa 550 voor Christus stichtte Cyrus de Grote het Rijk der Achaemeniden. Iran of het land van de Ariërs groeide uit tot een wereldrijk dat behoorde tot de bakermat van de menselijke beschaving. Hoewel gevormd door
een mengelmoes van migranten heeft het land geografisch min of meer
duidelijke en eeuwenoude grenzen gekend en sprak men er een taal van
Indo-Europese afkomst die in grote mate tot nu voortleeft. Op politiek vlak
heeft het land hoogte- en dieptepunten gekend, met zowel expansies buiten
als invasies binnen de grenzen. In 331 voor Christus veroverde Alexander
de Grote het rijk. De Griekse cultuur deed zijn intrede, later gevolgd door
Romeinse invloeden. Met het Byzantijns-Romeinse Rijk volgde een eeuwenlange strijd voor de wereldheerschappij. Uitgeput door deze concurrentiestrijd veroverden in 641 na Christus Arabisch-islamitische krachten
het rijk. De islam deed zijn intrede. In 1501 nam de stam der Safawieden de
macht over en zij voerden het sjiisme in als staatsgodsdienst. Dit bleef zo, zij
het onder andere dynastieën, tot 1979, toen de Islamitische Republiek aan
de macht kwam. Zoals gezegd is dit het derde fundamentele tijdsscharnier
in Iran en heeft het intussen weerklank op wereldniveau.
DE ISLAMISERING

De kern en de ziel van Iran was het besef dat het altijd een afzonderlijk land
is geweest met een eigen cultuur die ontstond onder invloed van tal van migrerende stammen en etnische groepen. Deze eeuwenlange identiteit werd
ogenschijnlijk vanaf 641 weggevaagd door de Islamitisch-Arabische verovering. Het Perzische rijk was toen een gemakkelijke prooi. Het zat volledig
aan de grond na een lange strijd tegen de toenmalige andere grootmacht, de
Byzantijnen. De bliksemsnelle veroveringen en expansie van het Arabische
Islamrijk, amper tien jaar na de dood van de profeet Mohammed, vertaalde
zich vooral en uiteraard op godsdienstig vlak. Kijken we naar de taal, dan
zien we dat een groot aantal Arabische woorden werd overgenomen, maar
dat het Perzisch of Farsi wel de officiële taal van het land bleef, dit in tegenstelling tot de veroverde gebieden in Syrië, Palestina en Egypte waar het
Arabisch de bestaande talen zo goed als deed verdwijnen.
Op godsdienstig vlak was de islamisering haast volledig. Hoe verwonderlijk snel en invloedrijk de islamisering was in een land met een dergelijk
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identiteitsgevoel, heeft te maken niet alleen met de zwakte van het Iraanse
rijk, maar ook met de wijze waarop ze werd doorgevoerd door de moslims.
Mede door een tekort aan bezettende manschappen werd door de nieuwe
moslimheersers excessief geweld vermeden en werd schoorvoetend beroep
gedaan op bestaande patronen en structuren. Langs Iraanse kant werd
voorzichtig getracht de nieuwe godsdienst in te passen in de eeuwenoude
cultuur en tradities.2 Als aanhangers van de profeet Zarathustra stond het
dualisme er centraal. Zo is het universum het strijdtoneel tussen Licht en
Duisternis, tussen Goed en Kwaad. Deze strijd wordt ook in elke mens uitgevochten. De ontmoeting met God en het spirituele in dit leven is zowel in
de Perzische poëzie en mystiek terug te vinden als bij de mystieke soefibeweging binnen de islam.
DE SJIIETEN

Een tweede breekpunt in de duizendjarige geschiedenis van Iran deed zich
voor met de machtsovername van de Safawieden in 1501 toen het sjiisme
werd uitgeroepen tot de officiële staatsgodsdienst.
Zoals bekend, vormen de sjiieten oftewel de partij van Ali, een scheuring
binnen de islam die haar oorsprong vindt in de opvolging van de profeet. Ali,
de klein- en schoonzoon van de profeet, is voor zijn aanhangers de eerste
rechtmatige opvolger van Mohammed na diens dood in 632. Binnen het islamitische rijk vormden en vormen de sjiieten nog steeds een duidelijke minderheid, wel met een sterkere aanwezigheid in een paar steden. Belangrijk
voor Iran is dat de sjiieten er tot 1501, met uitzondering van de steden Qom en
Mashhad, niet sterker vertegenwoordigd waren dan in de Arabische landen.
De Safawieden waren zogeheten ‘twaalven-sjiieten’. De naam ‘twaalven’
heeft betrekking op de twaalf imams uit het huis van de profeet Mohammed, die hem na zijn dood opvolgden. Bij de dood van de elfde imam in
874 was er niet direct een opvolger. Later dook er dan toch een zoon op,
maar die bleef verborgen. Deze twaalfde of verborgen imam is de Mahdi
of de Messias, die aan het einde der tijden terugkeert om het Godsrijk hier
te verwerkelijken. Als opvolgers van de profeet vertegenwoordigen deze
imams het goddelijke en ook het hoogste soevereine gezag. Dit geldt ook
voor de verborgen imam. Oorspronkelijk ving men het gezagsvacuüm tijdens de afwezigheid van de imam op via zaakwaarnemers van wie werd
aangenomen of die beweerden in contact te staan met de verborgen imam.
Eens de verborgenheid blijvend werd, verdeelden wereldlijke en religieuze
autoriteiten onderling het gezag. Naargelang de sterkte van beide groepen
en de persoonlijkheid van de protagonisten varieerde deze relatie tussen
een redelijk compromis en een open machtsstrijd.
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POLITIEKE SITUATIE IN DE TWINTIGSTE EEUW

Dit samen- of machtsspel tussen wereldlijke en religieuze autoriteiten hield
haast zes eeuwen stand. Wat wel veranderde, waren de externe ontwikkelingen. Begin twintigste eeuw won de Britse invloed aan kracht. Op economisch vlak werd een aantal concessies aan Britse maatschappijen toegestaan, onder meer voor de belangrijke productie van en handel in tabak. Dit
leidde tot een groeiend protest van de bevolking en dwong het heersende
regime tot toegevingen. In 1906 werd een grondwet ingevoerd en een raadgevende vergadering gekozen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
in 1914 en de Russische Revolutie in 1917 brachten het land in chaos, en de
constitutionele hervormingen bleven dode letter. In 1925 pleegde het leger
een staatsgreep en de opperbevelhebber riep zichzelf uit tot de nieuwe sjah.
Intussen was het ooit zo machtige Ottomaanse rijk ten gronde gegaan
en was Atatürk in 1923 aan de macht gekomen in Turkije. Hij stond in bewondering voor de technische en wetenschappelijke vooruitgang van het
Westen en wilde deze geleidelijk in Turkije introduceren. De nieuwe Pahlavi-dynastie in Iran had ook dergelijke hervormingen voor ogen. In Iran
werden deze hervormingen echter vaak gezien als opgedrongen door het
Westen. Gevreesd werd dat ze een aanval op de traditionele waarden en
een beknotting van de macht van de clerus met zich mee zouden brengen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog koos de sjah de zijde van nazi-Duitsland. Hij werd daarom door de geallieerden gedwongen troonsafstand te
doen ten gunste van zijn zoon, Mohammed Reza Pahlavi. Deze volgde in
grote lijnen de hervormingsplannen van zijn vader, nu weliswaar voornamelijk met steun van de Verenigde Staten. Na de parlementsverkiezingen in
1950 vormde Mohammed Mossadeq een regering. Hij was de leider van het
Nationaal Front, dat zowel religieuze als seculiere partijen vertegenwoordigde. Het Front verzette zich tegen de grote westerse invloed. De poppen
gingen aan het dansen toen Mossadeq in 1952 met het volledig akkoord
van het parlement maar tegen de wil van de sjah, alle buitenlandse olieconcessies nationaliseerde. Met de hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst werd een staatsgreep uitgevoerd en werd Mossadeq gevangengezet.
Zijn verdwijning van het politieke toneel was de voornaamste aanzet tot de
groeiende revolte tegen de sjah.3
De oppositie tegen de sjah kwam uit diverse hoeken. De clerus was
daarbij ongetwijfeld de belangrijkste partij qua omvang en invloed, maar
verdeeld over een heel gamma van conservatieve tot liberale tendensen.
Vanaf 1963 werd ayatollah Ruhollah Khomeini de centrale figuur van het
klerikale verzet. Na zware rellen werd Khomeini gevangengenomen en in
1964 in ballingschap gestuurd. Van daaruit bleef hij het religieuze verzet
aansturen en rond zijn persoon groeperen, zonder het achterste van zijn
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tong te laten zien aan de diverse tendensen binnen de clerus.
De oppositie langs seculiere kant ging van de marxistische Tudeh Partij
tot de aanhangers van de afgezette Mossadeq. Ook gewapende oppositie deed
zijn intrede. De universiteiten en hogescholen waren de uitgelezen kweekvijvers voor deze groeperingen. Daar komen wij op het terrein van Ali Shari’ati.
ALI SHARI’ATI: DE VORMINGSJAREN4

Geboren in 1933 groeide Ali Shari’ati op in Mashhad, de tweede stad van
Iran, niet ver van de grens met Afghanistan en een bekend bedevaartsoord.
De familie langs vaderskant was een regionaal prominente, professioneel
religieuze familie. Vader Shari’ati volgde een theologische opleiding maar
koos voor een loopbaan in het onderwijs. Ook Ali koos voor een lerarenopleiding. Van jongs af aan via zijn vader betrokken bij het politieke debat,
was het tijdens deze opleiding dat hij politiek actief werd. Uiteraard speelde
de situatie in het land daarbij een belangrijke rol. In 1953 vond de coup tegen
premier Mosaddeq plaats. Ondanks deze activiteiten slaagde hij erin een
officiële beurs te krijgen voor verdere studies in Parijs.
Ali Shari’ati vertrok eind mei 1959 naar Parijs en verbleef er tot mei 1964.
Formeel hoopte hij zo snel mogelijk een doctoraat te maken om universiteitsprofessor te kunnen worden. In de beginperiode van zijn verblijf was hij
zeer actief in de internationale studentenbeweging. Mede door groeiende
discussies en tegenstellingen binnen de studentengroeperingen, minderde
hij zijn engagement aanzienlijk. Vanaf dan legde hij zich toe op zijn eigenlijke interessegebied, de sociologie en het bredere politiek-maatschappelijke
kader. Op dat vlak was Parijs in de jaren zestig het centrum van talrijke
al dan niet revolutionaire bevrijdings- en vernieuwingsbewegingen. Ali
Shari’ati dompelde zich vol overgave in deze bruisende wereld, maar bleef
wel zichzelf als gelovig moslim. Onder zijn leermeesters waren Louis Massignon, Frantz Fanon en Jean-Paul Sartre. Louis Massignon is een Frans
katholiek islamoloog. Vooral diens ideeën over de monotheïstische religies
met daarin de centrale rol voor aartsvader Abraham en zijn ondubbelzinnige keuze voor de armen en onderdrukten, zijn in Shariati’s visie terug te
vinden. Frantz Fanon inspireerde hem voor het begrip en voor zijn latere
boek Retour à soi.5 Het stelt dat de onderdrukte of gekoloniseerde mens
moet terugkeren naar zijn eigen wortels om te komen tot de schepping van
de nieuwe mens en van een nieuwe geschiedenis. Voor het begrip van de
individuele keuzevrijheid en de daaraan verbonden verantwoordelijkheid
en engagement steunde Shari’ati op Sartre en het existentialisme. Hij vermeldt daarbij uitdrukkelijk dat zijn geloof in God hem tot dezelfde conclusie leidde als Sartres materialistisch existentialisme.
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ALI SHARI’ATI: PUBLIEKE LEVEN

In juni 1964 keerde Ali Shari’ati terug naar Iran. Aan de grens werd hij aangehouden en gedurende zes weken van zijn vrijheid beroofd. Dit, en de
daarop volgende moeilijke zoektocht naar geschikt werk, brachten hem in
een bedrukte stemming waarbij hij zijn heil onder meer zocht in mystieke
soefigroeperingen. In 1966 begon hij als professor aan de universiteit van
Mashhad. Hij doceerde een vak over de geschiedenis van het land waarbij
hij de islam centraal stelde. Het ging dan niet over de traditionele islam,
maar over wat hij ‘de ware islam’ noemt. Dat is een gepolitiseerde islam die
opkomt voor rechtvaardigheid en gelijkheid en zich schaart aan de zijde
van de onderdrukten. Hij botste daarmee uiteraard zowel tegen de gevestigde machten van de sjah als tegen de traditionele clerus. Mashhad werd
te klein voor hem.
Een gebeds- en bezinningshuis in Teheran, de Hosseiniyeh Ershad6,
bood Ali Shari’ati een uitweg en een uniek forum om zijn boodschap uit te
diepen en te delen met een geëngageerd en geestdriftig publiek. In oktober
1968 gaf hij er zijn eerste lezing en in november 1972 zijn laatste. Hoewel hij
er tussen zijn lezingen in soms maanden niet actief was, geldt de periode in
de Hosseiniyeh Ershad als het toppunt in Shari’ati’s leven. Ook omgekeerd
was Ali Shari’ati de centrale figuur en de bezieler van de Hosseiniyeh Ershad.
Vooraleer dieper in te gaan op de inhoud van Shari’ati’s boodschap,
moet worden beklemtoond dat er een enge band is tussen de hectische
maatschappelijke en politieke evolutie in die periode en de verkondiging
van Shari’ati’s boodschap en de werking van de Hosseiniyeh Ershad. De
pompeuze viering in Persepolis in 1971 van 25 eeuwen Iraans koningschap
werd in het land als een kaakslag aangevoeld. De oppositie tegen de sjah
nam snel toe en organiseerde zich meer en meer in een gewapende guerrilla,
waarbij een concurrentiestrijd losbarstte tussen marxistische en religieuze
groeperingen. Ali Shari’ati werd ervan beticht de inspirator en bezieler van
deze laatste groep te zijn. Hij werd permanent gevolgd door de SAVAK, de
geheime politie van de sjah. Maar ook binnen het ganse gamma van gezindheden binnen de clerus was het constant op het scherp van de snee lopen.
Na zijn laatste lezing in de Hosseiniyeh Ershad in november 1972 verdween
hij een ganse tijd in semi-clandestiniteit.
Nadat zijn vader door de SAVAK werd opgesloten, gaf Ali Shari’ati zich
in september 1973 aan en werd hij opgesloten in de gevangenis. Hij zou daar
blijven tot maart 1975. Volgens sommigen van zijn medegevangenen zou
hij een geprivilegieerde behandeling hebben gekregen. Feit is dat een jaar
na zijn vrijlating een aantal boeken of herdrukken van vroegere geschriften verschenen, blijkbaar wel van zijn hand maar zonder zijn akkoord voor
publicatie. Inhoudelijk bevatten deze werken een uitgesproken afwijzing
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van het marxisme evenals een duidelijke oproep om geweld af te zweren.
Het verschijnen van deze werken en de permanente controle van SAVAK
maakten dat Shari’ati moest leven in een beklemmende sfeer van achterdocht, wantrouwen en isolement. In het geheim werd zijn vlucht voorbereid naar het buitenland. Hij vertrok clandestien in mei 1977 naar London.
Zijn vrouw en dochters zouden hem daar vervoegen. Bij hun vertrek werd
de vrouw en jongste dochter verhinderd te vertrekken. De daaropvolgende
nacht overleed hij op 21 juni 1977 in het huis van een vriend in Southampton. Hij werd begraven in Damascus in de moskee met het schrijn van Zaynab7, de dochter van Ali en de kleindochter van de profeet Mohammed.
ALI SHARI’ATI’S BOODSCHAP

Vooraf dient opgemerkt dat Shari’ati’s boodschap niet terug te vinden is
in een mooi gestructureerde publicatie. Shari’ati’s visie wordt voornamelijk
gedestilleerd uit zijn lezingen in de Hosseiniyeh Ershad. De verspreiding
ervan gebeurde via cassettes en stencils, die later werden uitgegeven, al dan
niet onder Shari’ati’s verantwoordelijkheid. De doelgroep was een publiek
van jonge intellectuelen die in hun oppositie tegen het regime in toenemende mate afstand namen van de al te passieve godsdienstige autoriteiten en
overschakelden naar een groeiend militant verzet. Naast studenten uit traditionele moslimfamilies, waarvan Ali Shari’ati zelf het eminente voorbeeld
was, betrof het vooral studenten die een opleiding tot moellah volgden aan
religieuze scholen. Deze laatsten vielen wel onder het gezag van ayatollahs,
maar die wilden via hun studenten op de hoogte blijven van wat er werd
verteld. Deze moellahs in opleiding waren uiterst belangrijk omdat zij de
macht hadden de massa gelovigen te kunnen mobiliseren, wat later ook
gebeurde en het einde van het regime van de sjah meebracht. Het is duidelijk dat de lezingen direct inspeelden op een snel evoluerende maatschappij,
terwijl de latere schriftelijke neerslag rekening hield met de reacties erop
van de autoriteiten, zowel van de zijde van de sjah als van de ayatollahs en
van de militante toehoorders.
De kern van de boodschap grijpt terug naar het oerverhaal van de sjiieten, waarbij Hussain, de jongste zoon van Ali, met 72 getrouwen de marteldood sterft in Karbala. De slag van Karbala speelde zich af in 680 en wordt
nog jaarlijks in het moderne Iran herdacht tijdens de dagen van Asjoera.8
Het particuliere van Shari’ati ligt erin dat het martelaarschap van Hussain niet zoals vroeger als de dood en het einde wordt voorgesteld maar als
een oproep en getuigenis van een nieuw begin en van het leven. Hij noemt
dit ‘het rode sjiisme’ dat het bloed, de strijd en het leven symboliseert en
dat staat tegenover ‘het zwarte sjiisme’ van de dood en de rouw. In dezelfde
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lijn beklemtoont Shari’ati de actieve rol van de ‘vrije’ mens die een eigen
wil heeft en die zelf beslissingen neemt. De mens noch de maatschappij
zijn gepredestineerd. De mens is op aarde aangesteld als ‘stedehouder’9 of
plaatsvervanger van God. Als zodanig moet hij hier in dit leven actief bijdragen aan de realisatie van een vrije, rechtvaardige en vreedzame gemeenschap en niet passief het hiernamaals afwachten. Dit is de betekenis en de
opdracht van wat Shari’ati ‘de ware islam’ noemt. Opvallend daarbij is dat
deze ware islam voor hem niet noodzakelijk met de islam van de sjiieten
samenvalt. De ‘ware islam’ streeft naar een rechtvaardige maatschappij wars
van luxe, machtsgeilheid en corruptie. Het is een anti-materialistische en
antikapitalistische maatschappij. Hij stelt dat de broederstrijd tussen Abel
en Kaïn deze is tussen de goede herder wiens kudde en de gronden waarop
zij grazen tot de gemeenschap behoren, en de kapitalistische landbouwer
die op zijn privéland zijn eigen producten verbouwt.10
POST MORTEM

Weinigen konden zich bij Ali Shari’ati’s dood voorstellen dat het bewind van
de sjah kort daarna omver zou worden geworpen. Dit des te meer omdat de
economie volop floreerde met de steun en de inmenging van het kapitalistische Westen. Tussen 1964 en 1973 kende Iran een gemiddelde economische
groei van meer dan 10% per jaar. De inflatie bleef eerder beperkt. Uiteraard
droegen de olie-inkomsten hier in grote mate toe bij. Maar ook andere sectoren zoals de handelaars van de bazaar en zelfs de landbouwers deelden in
de gestegen welvaart. Vanaf 1970 begon het uit de hand te lopen. De olieinkomsten stegen van 1.100 miljoen dollar dat jaar tot 17.400 miljoen in 1974.
Hiervan profiteerden een zeer beperkte elite in en rond het hof van de sjah. In
het najaar 1977 en in 1978 culmineerden zowel de demonstraties tegen de sjah
als diens verzet en repressie. Overheidsgebouwen, banken, drankwinkels en
bioscopen, symbolen van de westerse invloed, moesten het ontgelden. Er
vielen honderden doden te betreuren. In het hele land herhaalde zich het patroon van demonstraties met dodelijke slachtoffers gevolgd door begrafenisstoeten en rouwplechtigheden met nog meer doden. In september 1978 werd
de noodstand uitgeroepen. Op 16 januari 1979 vertrok de sjah in ballingschap.
Op 1 februari 1979 keerde ayatollah Khomeini terug uit ballingschap.
BESLUIT EN SLOTBEDENKINGEN

De grote verdienste van Ali Shari’ati is dat hij op het juiste moment in de
Iraanse prerevolutionaire periode en op de juiste wijze een op religieuze
gronden gebaseerde boodschap van bevrijding bracht aan een qua omvang
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beperkt maar qua invloed belangrijk publiek van jonge, gelovige intellectuelen. In die zin kan terecht worden besloten dat Ali Shari’ati als ideoloog
heeft bijgedragen aan de Iraanse Revolutie.
Nu, na veertig jaar terugblikkend op die periode, is het niet zozeer
de Iraanse Revolutie met het vertrek van de sjah dat als wereldschokkend
wordt beschouwd, maar wel de daaropvolgende machtsovername door
Ayatollah Khomeini en het nog steeds voortbestaande regime van de islamitische republiek. De bedenking kan gemaakt worden of er iets van de
maatschappijvisie die Ali Shari’ati schetste, terug te vinden is in het regime
van de ayatollahs. Dit is voor een stuk oneerlijk omdat hij er zich concreet
niet mee bezig hield. Onder dit voorbehoud valt het wel op dat in zijn algemeenheid zeker een aantal van Shari’ati’s kernbegrippen, zoals vrijheid,
rechtvaardigheid en een voorkeur voor de kleine man ook in het regime
van de ayatollahs centraal staan. Toch domineert bij velen het gevoel en
de overtuiging dat Shari’ati niet zou passen in het machtssysteem van de
islamitische republiek. Een stelling die wordt bevestigd door Shari’ati‘s
familie en vrienden.11 De voornaamste reden hiervoor is de wijze waarop
de ayatollahs hun leiderschap uitoefenen. Het blijvend klimaat van revolutionair engagement verklaart veel, maar weegt niet op tegen de hardheid,
wreedheid en onbarmhartigheid waarmee het regime optreedt. Onder hun
slachtoffers zijn vele vroegere medestanders in de strijd tegen de sjah zoals
de beweging van de Volksmoedjahedien die zich uitdrukkelijk beroept op
het ideeëngoed van Shari’ati.
Wat het conflict tussen soennieten en sjiieten betreft, poneert Shari’ati
het begrip van ‘de ware islam’. De klemtoon ligt daarbij op een godsdienst
die opkomt voor de kleine man en die de rijkdom en de pracht van welke
moslimmachthebber dan ook verwerpt en bestrijdt. Dit klinkt bij hem
doorslaggevender dan de juiste afstamming via de bloedlijn van de profeet.
Het werd hem trouwens verweten dat hij in de strijd tussen soennieten en
sjiieten eerstgenoemden niet genoeg als de vijand aanduidt. In feite was
deze problematiek niet aan de orde in het prerevolutionair klimaat waarin
hij werkte. Wij kunnen er als slotbedenking wel van uitgaan dat zowel Ali
Shari’ati met dit begrip van ‘de ware islam’ als de ayatollahs met de naam
‘islamitische republiek’ de honderd jaar eerder door Amal al-Din al-Afghani12 geformuleerde stelling onderschreven dat de haat en de strijd tussen
soennieten en sjiieten wordt gestookt en aangewakkerd door de westerse,
imperialistische mogendheden.
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gelijkaardige centra, weliswaar onder andere namen, maar de Hosseiniyeh Ershad
in kwestie, in de betere, noordelijke buurten van Teheran, groeide uit tot een uniek
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voorbode van het einde van het centrum.
7		 Zaynab is de zuster van imam Hussain en was aanwezig bij de slag van Karbala.
Haar missie was niet het martelaarschap, maar te getuigen. Ali Shari’ati, voor wie
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10		 Ali Shari’ati, Retour à soi, Les Editions Albouraq, L’Islam autrement, Parijs, 2011,
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12		 Al-Afghani (1839–1897) was een moslimrevolutionair en pan-islamist. Hij noemde
zich noch soenniet noch sjiiet. Hij was thuis, althans zolang hij niet werd verbannen, in de hoogste kringen van Europa (Parijs, Istanbul, Moskou), het MiddenOosten, inclusief Egypte, en Zuid-Azië (Indië). Voor hem zijn het westerse
kolonialisme en imperialisme de schuld van alle problemen van de islam.
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‘Van jou
genees ek nooit’:
Afrikaans en
Nederlands
FORUM

Antjie Krog en die Lae Lande

In 2018 is De Gouden Ganzenveer aan die Afrikaanse skrywer
Antjie Krog (1952) toegeken –
‘n prys wat jaarliks toegeken
word ‘aan een persoon of instituut vanwege zijn of haar grote
betekenis voor het geschreven
en gedrukte woord in de Nederlandse taal.’ Krog het nog
nooit in Nederlands geskryf
nie en woon ook nie – soos Elisabeth
Eybers wat in 1991 vir haar Afrikaanse
poësie oeuvre die P.C.-Hooft prys ontvang het – in Nederland nie.
Destyds met Eybers (1915–2007) se
toekenning is wenkbroue al gelig. Hoe
is dit moontlik dat die belangrikste literatuurprys in die Nederlandse taalgebied toegeken word aan ‘n digter wat
in Afrikaans skryf? Die toekenning
is verdedig met die feit dat Eybers al
sedert 1961 in Amsterdam woonagtig
was en intussen deel geword het van
die Nederlandse literêre sisteem. Die
teenargument was dat sy, ten spyte van

haar toe reeds 30-jaar-lange verblyf
in Nederland steeds in haar eie taal
geskryf het – ’n praktyk waarmee sy
voortgegaan het tot en met haar dood
in 2007. Dit was nie Eybers se enigste
Nederlandse literatuurprys nie: in 1974
het sy ook die Herman Gorter-prys
ontvang, en in 1978 die Constantijn
Huygens-prys vir haar hele oeuvre.
Hoe kan hierdie verskynsel – Nederlandse literatuurpryse aan Afrikaanse literatuur – verklaar word?
TAAL EN GESKIEDENIS

Die mees voor die hand liggende verklaring is die noue verwantskap tussen
Afrikaans en Nederlands, en dat die
sprekers van hierdie twee tale – wat
op 2 verskillende kontinente en 10.000
km van mekaar af woon – mekaar tog
redelik maklik begryp. Hierdie verweefdheid het vier eeue gelede begin;
daarmee saam het ook ‘n stuk gedeelde geskiedenis (wat so bietjie soos ‘n
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moeder-dogter verhouding lyk) ontplooi: ‘n wisselwerking tussen toenadering soek en dan weer afstand neem.
Geen wonder, want Nederlands is natuurlik die moederbron waaruit Afrikaans ontwikkel het vanaf die tyd toe
Nederlandse skepe in die sewentiende
eeu oppad na die Ooste die Kaap aangedoen het as halfwegstasie. Vars produkte moes aangevul word en siekes
moes versorg word. Mettertyd het die
VOC-verversingspos ‘n Nederlandse
kolonie geword en die Nederlandse
taal het wortel geskiet. Maar onder invloed van ander ‘vreemde tale’ aan die
Kaap (Duits, Engels, Frans, Deens, Portugees en Maleis), asook die inheemse
Suid-Nguni, en Khoi en San-tale, het
Nederlands aan die Kaap gehibridiseer
geraak en mettertyd losgegroei van die
moederbron. Hoe verder die trekboere
die binneland ingetrek het, hoe meer
het die taal ‘n eie karakter, verbonde
met die bodem van Afrika, ontwikkel. Teen ongeveer die begin van die
18de eeu het die unieke identiteit van
Afrikaans alhoe meer sigbaar begin
word, en teen die einde van die negentiende eeu was Afrikaans as gesproke
omgangstaal reeds goed gevestig. Die
tyd was ryp dat die taal ‘n skryftaal
kon word en vanaf 1875 is daar ook
daadwerklik mee begin. Vanaf 1875 is
die benaming Afrikaans ook gebruik.
Vir die taalstryders moes Afrikaans
absoluut ‘n onafhanklike taal wees, ‘n
taal wat geskryf word soos dit gepraat
word – hierdeur sou sy eie karakter
en onafhanklikheid van Nederlands
bevestig word. ‘n Faktor wat ‘n groot
rol in die Afrikaanse taalstryd (teen

Nederlands en veral ook teen Engels,
die taal van die nuwe kolonis) gespeel
het was dat die Afrikaner ‘n eie identiteit wou vestig, en daardie identiteit
moes met ‘n eie kultuur gepaard gaan.
Daarvoor moes die taal sterk en op eie
voete staan.
Soos wat dit dikwels tussen moeders en dogters gaan, het die gety kort
voor lank gedraai. Die Afrikaner het
besef dat sy eie status en dié van sy taal
(wat dikwels nog ‘’n kombuistaal’ genoem is) verhoog sou word as hy op
die rug van die eeueoue Nederlandse
kulturele erfgoed kon meery. Daarvoor moes hy wel weer teruggryp na sy
wortels. Dus, toe die eerste Afrikaanse
Taalkommissie in 1921 tot stand gekom het, is die besluit geneem dat die
Afrikaanse spelling en grammatika tog
so naby as moontlik aan Nederlands
moes bly – so kon die band bevestig
word.
Van hieraf was die Afrikaner se
taalbou-program nou verweef met sy
nasiebou-program: die taal is gebruik
as een van die belangrikste pilare van
Afrikaner nasionalisme. Die Afrikaner
se obsessie om sy identiteit te vestig
en te beskerm, sy kultuur te bou en
bovendien rassuiwer te bly, het gou
daartoe gelei dat bruin en swart sprekers van die taal van die wit Afrikaner
vervreem is. Uiteindelik het Afrikaner
nasionalisme en die apartheidsideologie hierdie paadjie nog verder en gewetenloser uitgekap, en het Afrikaans
in die tweede helfte van die twintigste
eeu bekend begin staan as die ‘Taal van
die Onderdrukker’. Moeder moes weer
ingryp: Nederland het voor geloop in
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internasionale kritiek teen die heersende Nasionale Party en die Afrikaner
se ontsporing, en ook aktief betrokke
geraak by die anti-apartheidsbeweging
en boikots teen Suid-Afrika. Tereg.
Dit dan ‘n kort samevatting van
die genoemde historiese raakpunte.
Dus, geen wonder dat as die Afrikaanse literatuur iets pragtigs oplewer (soos
Eybers en Krog se poësie) die Nederlandse taal en letterkunde dit graag wil
bekroon, selfs as ‘eiegoed’.
HOE ALLES HIER VERANDERT

Krog se gewildheid in die Lae Lande
het, behalwe vir die pragtige skryfsels
(gedigte, prosa, essays en reportages)
wat uit haar pen vloei, waarskynlik
ook daarmee te make dat sy deur die
jare heen nog altyd ‘n besonder eerlike, vreeslose en helder kommentator
was van wat in Suid-Afrika gebeur het.
Hoe alles hier verandert1 – ’n bundel
wat ter geleentheid van De Gouden
Ganzenveer-toekenning verskyn het,
met Krog se eie seleksie uit De kleur
van je hart, Een andere tongval en Niets
liever dan zwart – bied ‘n goeie oorsig
van die sake wat haar na aan die hart lê.
Gesprekke met familielede, vriende en
onbekende passante, jeugherinneringe,
briewe aan haar moeder en ‘n verslag
van ‘n besoek aan haar geboortedorp
Kroonstad en die plaas [boerderij] van
haar familie, kom alles verby. Ingesluit is ook ‘n relaas van ‘n onderhoud
[interview] met Nelson Mandela, wat
heeltemal skeefgeloop het – ook hieroor is sy eerlik sonder skroom.

Dit word weer eens duidelik uit
hierdie bundel: nooit sal Krog ’n konfrontasie ontduik nie, nie met ’n ander
nie, maar ook nie met haarself nie. Sowel wit as swart bekyk sy met ’n skerp
blik, maar net so goed is sy in staat
om met empatie na elkeen se verhaal
te luister en met aandag daarop in te
gaan. So word dit vir haar moontlik
om vlymskerp en glashelder te skryf
oor die diep wonde wat kolonialisme
en apartheid op die land en sy inheemse mense ingeënt het, maar ook hoe
die wit mense littekens dra van onder
andere skuld.
Krog huiwer nie om te skryf oor
die teleurstellings ten opsigte van die
‘reënboognasie’ en die ‘nuwe SuidAfrika’ nie, oor hoe wit mense dikwels
nie meer veilig óf welkom voel in die
land wat hulle voel ook hulle land is
nie, hoe wit en swart gevange sit in ‘n
situasie waarby verwyte heen-en-weer
geslinger word en waardeur die land
bly sleep aan die swaar las van sy geskiedenis. Vol passie leef sy haar in in
Suid-Afrika se worsteling met sy eie
geskiedenis en pogings om na soveel
eeue van afstand en verwydering mekaar weer te probeer vind. Ewe eerlik
as kwesbaar praat sy oor haar dubbele
gevoelens:
Mijn keel voelt dik en verstoten, in mijn borstkas voel ik de
pijn die te maken heeft met de
onbeschrijfelijke intimiteit van
ergens thuishoren en je ontheemd voelen. Dit is mijn plek.
Een plek die mij eigenlijk nooit
wilde hebben. Een plek die ik
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vergeefs heb liefgehad. Het veld.
De hemel. De beken. Het gras
en de bomen.’ (blz. 44–45)

Sy aarsel nie om verslag te lewer oor ’n
diskussie met swart vriende wat haar
konfronteer met haar afkoms nie; sy
verdedig haarself met die argument dat
ras die enigste ding aan jouself is wat
jy nie kan verander nie. ‘Dus als je een
probleem met mij hebt omdat ik blank
ben, dan kan ik geen kant meer uit.’
Sy skryf ook oor die sensitiewe
saak van die Afrikaner se Europese
wortels waarvan hy nog steeds nie los is
nie en wat ’n rol speel in sy opvattings,
ingesteldhede en lewensbeskouing. So
gaan ‘n paar stukke in ‘Hoe alles hier
verandert’ oor ’n tyd wat sy in Duitsland
deur gebring het en waar sy haar besonder tuis gevoel het, ‘n gevoel wat haar
op sy beurt weer skuldgevoelens besorg
het… skuld van verraad teenoor Afrika.
Wil ik wel terug? Kan ik wel
terug naar Afrika, rot tot op
het bot als ik geworden ben?
Niet alleen is mijn huid blanker
dan ooit tevoren, ook mijn
verstand is blank. […]Wat is
dat? Genieten van een punctuele bus, stipte treinen, een
veilige omgeving, is dat blank?
Niet geconfronteerd te worden
met armoede, is dat blank? Te
luisteren naar klassieke muziek
en Europese literatuur te lezen,
is dat blank? Ontroerd te
worden zoals ik van mijn leven
nog door niets ben ontroerd,
lijfelijk geroerd, door de poëzie
van Paul Celan, maakt dat mij
blank?’ (blz. 236)

KRAG VAN DIE BOEK

Die groot krag van hierdie boek is dat
Krog, soos uit bostaande duidelik is,
nie skroom om die ongemaklikheid
van haar emosies duidelik voelbaar te
maak nie – ook aan haar Nederlandse
lesers vir wie sy hierdie stukke uitgekies het. Haar gepassioneerde prosa
en beswerende poësie bring ook die
magiese Suid-Afrikaanse landskappe
van berge, ruwe oseane, semi-woestyn
en subtropiese klimaat na haar Nederlandse leser, ook die aardsheid en
gulheid en outentisiteit van die mense
van die land (‘Hoe uitgestrekt, hoe radeloos mooi dit land is, en de kracht
waarmee het gewoon zichzelf blijft.’ blz.
19). Maar ook die letsels wat die land
opgeloop het sedert die Kaap gekoloniseer is, slawe ingevoer is en ’n ander taal
en kultuur daarop ingeënt is – hierargieë gebasseer op ras en taal, totstand
gebring deur onderdrukking, vernedering en verontmensliking. Krog laat
niemand vergeet wat gebeur het en wat
nou nog aan die gebeur is nie. Soms is
dit nodig dat die dogter ook die moeder se herinneringe verfris. Is ook dit
’n rede waarom Nederland verknog bly
aan Afrikaans en sy skrywers?
As Krog, op haar beurt verknog
aan die plaas [boerderij] waar sy grootgeword het, na ‘n besoek aan Duitsland
terugvlieg Suid-Afrika toe, kry sy ‘n
konfronterende boodskap.
Terwijl ik me vastgesp aan mijn
vliegtuigstoel licht op mijn
mobieltje een sms’je op van
mijn broer: de staat wil onze
boerderij kopen met het oog op
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de herverdeling van grond. Ja
of nee?
Het kleine vliegtuig stijgt op. Ik
begraaf mijn gezicht in mijn
handen.’ (blz. 8)

Die boodskap tref diep, want die grond
waarop sy gebore is en waar sy groot
geword het, is vergroei met haar siel:
Ik ben er langzaam achter gekomen dat er grond is die zich
hecht in je ziel. Mijn voorouders behoorden tot de eerste
zes Boere-families die zich
langs de Valschrivier vestigden,
lang voor de Grote Trek. Acht
generaties al loopt mijn verhaal
synchroon met dit dorp en deze
rivier. […] Aan die oevers van
deze rivier ben ik gevormd tot
wie ik ben. (blz. 42)

Saam met haar man gaan sy terug na
haar geboortegrond.
Ik heb met hartstocht over deze
boerderij geschreven. Geen ander seizoen kan mijn woorden
helen. […] Mijn hele wezen
hangt ervan af, hangt eraan
vast […]. Met mijn hand maak
ik een spoor in het water. Mijn
man kust mijn hals. ‘Jij brengt
me altijd terug…,’ fluistert hij
en de rimpels in zijn stem zijn
bewegingloos, ‘en van jou genees ik nooit.’ (blz. 22–23)

1		 Antjie Krog, Hoe alles hier verandert, uit het
Afrikaans vertaald door Robert Dorsman,
Podium, Amsterdam, 2018.
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‘De engel van Curaçao’
Over De Rechtvaardigen van Jan Brokken

FORUM

‘Rechtvaardige onder de volkeren’ is een eretitel die de staat
Israël toekent aan niet-Joden
(gojim) die tijdens het Derde
Rijk Joden hebben geholpen
onder te duiken of te vluchten, en zo de nationaalsocialistische Jodenvervolging te
overleven. Toekenning van
deze eretitel geschiedt door de
leiding van Yad Vashem, het
officiële centrum voor de herdenking
van de slachtoffers van de Endlösung
der Judenfrage. Aan een dergelijke toekenning gaat een uitvoerig historisch
onderzoek vooraf: de onderscheiding
wordt, begrijpelijk genoeg, niet lichtzinnig verleend. Inmiddels zijn mensen uit vierenveertig landen erkend
als ‘Rechtvaardige onder de volkeren’,
onder wie ruim vijfduizend met de Nederlandse nationaliteit. Alleen Polen is
met meer namen vertegenwoordigd op
het overzicht. Het grote aantal Nederlanders aan wie de eretitel is toegekend

staat overigens in schril contrast met
het in vergelijking met andere WestEuropese landen buitengewoon hoge
sterftepercentage onder de Joodse gemeenschap in Nederland ten gevolge
van de Jodenvervolging.
Eén van de Nederlanders aan wie
Yad Vashem de eretitel ‘Rechtvaardige
onder de volkeren’ heeft toegekend is
Jan Zwartendijk (1896–1976), die de
hoofdpersoon is in het onlangs verschenen boek De Rechtvaardigen van
de Nederlandse schrijver Jan Brokken (*1949). Zwartendijk was de spil
van een ontsnappingsroute die het
Joden mogelijk maakte uit Litouwen
per trein via Moskou naar Vladivostok
te vluchten, vervolgens per boot naar
Japan, en van daaruit verder. Brokken
stuitte voor het eerst op het verhaal
over deze vluchtroute in het voorjaar
van 1983, toen hij per trein van Peking naar Moskou reisde. Onderweg
ontmoette hij een Australische, die
met haar twee zonen in omgekeerde
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richting de vluchtroute aflegde die zij
Jan Zwartendijk was weliswaar Netijdens de Tweede Wereldoorlog had derlands consul in Kaunas, Litouwen,
genomen om te ontkomen aan de Jo- hij was geen diplomaat van beroep. Hij
denvervolging. In 2007 kwam Brok- was directeur van Philips Litouwen, en
ken meer te weten over deze vlucht- werd in 1940 door Leendert de Decroute, toen hij voor het schrijven van ker (1884–1948), de Nederlandse gezijn boek Baltische zielen (2010) – één zant in Estland, Letland en Litouwen,
van de meest indringende reisboeken gevraagd daarnaast consul te worden.
in de Nederlandse letteren en ver- Dit opdat Nederland in Litouwen forplichte literatuur voor iedereen met meel vertegenwoordigd zou blijven
belangstelling voor de geschiedenis en – de zittende consul was een Duitser
cultuur van de Baltische landen, maar die na het uitbreken van de Tweede
dit terzijde – onder meer in Litouwen Wereldoorlog alleen al vanwege zijn
verbleef. Toen ook werd hem verteld nationaliteit niet kon worden gehanddat de toenmalige consul van Neder- haafd als vertegenwoordiger van de
land in Litouwen degene was geweest Nederlandse regering, die inmiddels
die deze vluchtroute mogelijk had ge- in Londen in ballingschap verbleef. Al
maakt: Jan Zwartendijk. Hoewel nie- werd Zwartendijk voorgespiegeld dat
mand Brokken de precieze details van de werkzaamheden als consul niet al
deze geschiedenis kon vertellen, werd te veel te betekenen hadden – af en
hem al snel duidelijk dat Zwartendijk toe een stempel of een handtekening
duizenden mensen het leven had gered. zetten –, de oorlogsomstandigheden
In 2013 organiseerde de toenmalige Ne- brachten daar al snel verandering in.
derlandse ambassadeur in Litouwen, In de zomer van 1940 werd hij benaBert van der Lingen, een culturele ma- derd door Joodse vluchtelingen met de
nifestatie rond Baltische zielen; bij deze vraag of hij hen kon helpen een veilig
gelegenheid suggereerde hij Brokken heenkomen te vinden. In nauw overeen boek aan Zwartendijk te wijden. leg met De Decker, met wie hij in deze
Vijf jaar later, na uitvoerig onderzoek weken veelvuldig langdurige telefoonen met medewerking van onder ande- gesprekken voerde, bedacht hij een opren de beide nog levende kinderen van lossing. In reisdocumenten van vluchZwartendijk, is er De Rechtvaardigen telingen schreef hij (in het Frans): ‘Het
– een meer dan indrukwekkend eerbe- Consulaat der Nederlanden in Kaunas
toon aan Zwartendijk, diens Japanse verklaart bij dezen dat voor de toelacollega Chiune Sugihara (1900–1986) ting van vreemdelingen tot Suriname,
met wie Zwartendijk bij deze operatie Curaçao en andere bezittingen van Nenauw had samengewerkt, en alle ande- derland in Noord- en Zuid-Amerika
ren die bij de reddingsoperatie waren geen visum vereist is’. Dit opende voor
betrokken. Ook Chiune Sugihara werd, de vluchtelingen de mogelijkheid, door
in 1985, door Israël erkend als ‘Recht- de Sovjet-Unie naar Japan te reizen, en
vaardige onder de volkeren’.
van daar verder; eventuele vluchtrou-
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tes over het Westen waren inmiddels
allemaal hermetisch afgesloten. De
Japanse consul in Litouwen, Sugihara,
werd bereid gevonden aan deze verklaring een doorreisvisum voor Japan
toe te voegen, opdat de vluchtelingen
Japan binnen mochten om daarna
door te reizen. Hoewel de verklaring
van Zwartendijk formeel niet juist was,
werd zij toch door de Russische autoriteiten aanvaard – naar uit later onderzoek bleek niet uit humanitaire overwegingen, maar omdat de Sovjet-Unie
eraan kon verdienen. Niet alleen was
de verklaring van Zwartendijk formeel
niet juist, hij had daarenboven ook niet
de bevoegdheid een dergelijke verklaring te verstrekken. Hetzelfde gold
overigens voor Sugihara, die eveneens zijn bevoegdheden te buiten ging.
Maar dit weerhield hen er niet van in
korte tijd duizenden van deze verklaringen – met de hand! – in te schrijven
in reisdocumenten van Joodse vluchtelingen. Omdat per reisdocument meerdere mensen konden reizen, heeft een
veelvoud aan vluchtelingen langs deze
ontsnappingsroute weten te ontkomen.
In zijn boek probeert Brokken bij herhaling tot een betrouwbare schatting te
komen van het aantal mensen dat zo
heeft weten te vluchten. Maar telkens
stuit hij op nieuwe namen, of zelfs
op hele groepen, die nog niet eerder
waren opgemerkt. Zelfs een conservatieve schatting komt uit op rond de
10.000 geredden. Zwartendijk was zich
ten volle bewust dat hij door deze handelswijze niet alleen zichzelf, maar ook
zijn gezin – zijn vrouw en hun drie kinderen – in gevaar kon brengen. Deson-

danks bleef hij dagen achtereen van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat verklaringen in reisdocumenten inschrijven.
Het leverde hem onder de vluchtelingen de bijnaam ‘de engel van Curaçao’
op – de vluchtweg via de Sovjet-Unie
en Japan stond bekend als de ‘Curaçaoroute’.
Tot hun eigen verbazing slaagden
verreweg de meeste vluchtelingen erin,
zonder veel problemen door de SovjetUnie naar Japan te reizen. Het verblijf
daar bracht zijn eigen problemen met
zich mee, onder meer omdat het door
Sugihara verstrekte doorreisvisum formeel niet langer dan tien dagen geldig
was – maar de vluchtelingen waren er
veilig, ze konden uiteindelijk doorreizen en zich vestigen in landen als de
Verenigde Staten, Canada, Australië en,
toen nog, Palestina. Brokken heeft verschillende van deze vluchtelingen of
hun nabestaanden weten op te sporen,
en vertelt over sommigen in kort bestek
hoe het hen later is vergaan. Zij kwamen op uiteenlopende posities terecht,
in verschillende werelddelen. Zwartendijk zelf maakte, na zijn terugkeer naar
Nederland, verder carrière bij Philips,
en werd na de oorlog uitgezonden naar
Griekenland. Hij sprak nauwelijks of
niet over de tijd in Kaunas. Nog na
zijn pensionering – zoals gebruikelijk
voor iedereen in de top van het Eindhovense bedrijf ging hij op zestigjarige
leeftijd met pensioen – werd hij, in
1964, ontboden op het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding
van berichten uit het buitenland was
door het ministerie onderzoek gedaan
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naar zijn activiteiten als consul tijdens de belangrijke rol die Zwartendijk had
de oorlog. Hem werd, tot zijn verbijste- gespeeld. Ook de echte erkenning van
ring, te verstaan gegeven dat hij in 1940 zijn verdiensten kwam postuum, toen
zijn boekje ver te buiten was gegaan hem in 1997 – merkwaardig veel later
bij zijn poging Joodse vluchtelingen dan Sugihara, met wie hij immers in de
te redden: hij had allerlei regels over- zomer van 1940 zo nauw had samengetreden. Om deze reden zou hij niet in werkt – door de staat Israël de eretitel
aanmerking komen voor een Konink- ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ werd
lijke onderscheiding. Raakte dit laatste toegekend. In Litouwen liet de erkenZwartendijk niet bepaald; dat hij een ning nog veel langer op zich wachten,
reprimande kreeg voor zijn inzet voor en moest ambassadeur Van der LinJoodse vluchtelingen trof hem des te gen herhaaldelijk aandringen op het
meer. Daarenboven verkeerde hij al plaatsen van een gedenkteken voor
sinds de zomer van 1940 in grote on- Jan Zwartendijk. Pas in juni 2018 werd
zekerheid over het lot van degenen die een monument voor hem onthuld in
hadden geprobeerd via ‘zijn’ route te Kaunas, door de Litouwse president
ontsnappen. Hij wist eenvoudig niet Dalia Grybauskaitė en de Nederlandse
of zij zich daadwerkelijk in veiligheid koning Willem-Alexander, tijdens een
hadden weten te brengen, of zijn po- staatsbezoek van de laatstgenoemde
ging hen te redden niet was mislukt, of aan Litouwen. Aan de onthulling was
niet al zijn inspanningen in 1940 te- een lange periode van touwtrekken
vergeefs waren geweest, of hijzelf niet vooraf gegaan, onder meer omdat de
tekort was geschoten. Deze gevoelens huidige eigenaar van het pand waarin
– ontzetting over de reprimande van in 1940 het Nederlandse Consulaat was
Buitenlandse Zaken, onzekerheid over gevestigd, niet wenste mee te werken
het lot van de vluchtelingen – teken- aan het aanbrengen van een plaquette.
den zijn laatste jaren.
Uiteindelijk werd daarom voor een anPas na zijn overlijden begon ge- dersoortig monument gekozen.
leidelijk door te dringen dat zijn redOp zijn beurt heeft Jan Brokken
dingspoging wel degelijk succes had met De Rechtvaardigen een indrukwekgehad, dat hij duizenden vluchtelingen kend monument voor Jan Zwartendijk
daadwerkelijk had weten te helpen te opgericht, waardoor diens inspireontkomen. Vluchtelingen die eerder rende levensverhaal in korte tijd in
hun volle aandacht hadden gericht op veel bredere kringen bekend is geraakt
het opbouwen van een nieuw bestaan, dan voorheen. Zijn boek berust op een
begonnen, nadat zij geleidelijk hun omvattend onderzoek, waarover in een
plaats hadden gevonden in hun nieuwe overzicht van het gebruikte materiaal
omgeving, na te denken over hun ver- verantwoording wordt afgelegd. Maar
leden alsook over degene die hen had de tekst leest in sommige passages
geholpen te ontkomen; geleidelijk sij- – uiteraard niet in de meer beschoupelden zo de verhalen naar buiten over wende of analytische gedeelten – als
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het relaas van een ooggetuige, en juist
dit maakt het boek meeslepend en aangrijpend. Het betoog is dermate krachtig en overtuigend, dat naar aanleiding
daarvan in het Nederlandse parlement
vragen zijn gesteld aan de minister van
Buitenlandse Zaken. Deze heeft in reactie hierop aan de twee nog levende
kinderen van Zwartendijk namens
de regering zijn verontschuldigingen
aangeboden voor de misplaatste reprimande uit 1964.
Brokken sluit zijn boek als volgt
af: ‘Handel als je dat gevraagd wordt,
hield Jan Zwartendijk zijn naasten
voor. Doe je deur niet dicht, wend je
hoofd niet af ’. (blz. 479) Dat Zwartendijk zelf onder de moeilijkste omstandigheden handelde volgens dit devies,
maakt hem tot een lichtend voorbeeld,
misschien wel juist in onze tijd waarin
vluchtelingen als een ‘probleem’ worden omschreven; het maakte hem tot
‘Rechtvaardige onder de volkeren’.

Jan Brokken, De Rechtvaardigen. Hoe
een Nederlandse consul duizenden
joden redde, Atlas Contact,
Amsterdam 2018, paperback,
geïllustreerd, 504 blz., 22,99 euro,
ISBN 9789045036649.

klaas tindemans
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Postkoloniale
melancholie

PODIUM

Lang geleden, in 1983, maakte
de Amerikaanse Wooster Group
de voorstelling Route 1 & 9 (The
Last Act). Vertrekpunt is een radicale bewerking van Our Town,
een populair toneelstuk van
Thornton Wilder uit 1938, waarin dorpelingen in een schijnbaar
idyllische omgeving diepzinnig
mijmeren over persoonlijke drama’s en trauma’s. Maar de Wooster Group maakt dit vredige en melancholische landschap kapot, door er een
provocerende blackface midden in te
plaatsen: een imitatie van de vaudeville-acteur Pigmeat Markham, die, zelf
een zwarte, een (grotendeels) AfroAmerikaans publiek amuseerde met
gore, racistische moppen, ingesmeerd
met zwarte schoensmeer en met witte
lippen – de grofst denkbare stereotypering. Voor regisseur Liz Lecompte
toont dit racistisch cliché de perverse
onderbuik van de dorpelingen, die
hun vermeende zuiverheid angstvallig

koesteren. Our Town, Wilders drama,
is witter dan wit, en enkel blackface kan
die schone schijn ondermijnen. Het
werkt, maar de Wooster Group verliest
wel zijn subsidies van de stad New York.
Wanneer Raven Ruëll in 2003 Het leven
en de werken van Leopold II van Hugo
Claus ‘afstoft’, ontdoet hij zich van de
overdaad aan semi-racistische satire
die in de late jaren 1960 ‘aanvaardbaar’
was, maar er blijft wel een blackface in
rondlopen. In 2003 ergerde niemand
zich daaraan, het kwam in geen recensie ter sprake, maar bij de herneming,
vijftien jaar later, zorgt het voor een fikse rel. Ironie is dan geen excuus meer.
Chokri ben Chikha, die meer dan recht
van spreken heeft inzake het theatraal
gebruik van stereotypering (o.a. in zijn
De Waarheidscommissie, over de ‘tentoonstelling’ van Afrikanen in België),
stelde dat Ruëlls destijds onopgemerkt
gebleven stereotypes – een zwijgende
zwarte, een sprekende blackface – zeker niet racistisch zijn, dat ze mis-
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schien ooit kritisch vermogen hadden,
maar vandaag vooral beledigend werken. De vraag is echter of dit incident
– hoe schokkend ook voor diegenen die,
zeer legitiem, de mediaheisa ontketenden – wel de kern van de zaak raakt.
Heeft dit écht met structureel racisme
te maken – een witte toneelregisseur
die nog niet ‘gedekoloniseerd’ is – of
wordt hier strijdbare energie ingezet
die elders beter zou renderen? Enkele
actuele voorstellingen kunnen dit punt
misschien verduidelijken: Kuzikiliza
van Pitcho Womba Konga (KVS &
ArsenaalLazarus), If there weren’t any
blacks you’d have to invent them van
Aurelie di Marino (de theatermaker &
Beursschouwburg) en Studio Shehrazade van Gorges Ocloo en Haider Al
Timimi (Kloppend Hert & ArsenaalLazarus).
Welke kwestie in het dekolonisatiedebat is essentiëler dan de microagressie zoals die ervaren wordt bij de
Leopold II van Raven Ruëll? Vijftien
jaar geleden wees de Britse socioloog
Paul Gilroy, in het doorwrochte en intense essay After Empire: Melancholia
or Convivial Culture?, op de problematische termen waarin het debat over de
zogenaamde ‘integratie’ van mensen
van niet-Europese afkomst in het Verenigd Koninkrijk, en bij uitbreiding in
heel Europa, gevoerd werd. Hij spreekt
in dit verband over ‘postkoloniale melancholie’. Na de Tweede Wereldoorlog
ontstond de verzorgingsstaat, die de
meest brutale ongelijkheden van het
kapitalisme succesvol bestreed – tot
Margaret Thatcher arriveerde. Maar
na 1945 begon ook de onttakeling van

het Britse Empire, en in de twintig jaar
die volgden werden zowat alle kolonies onafhankelijk, te beginnen met
het meest imperiale van allemaal, Brits
Indië. Waar de eerste hervorming de
klassenstrijd op onscherp moest stellen, in een land waar klassenbewustzijn bijna genetisch bepaald leek en
zeker cultureel onuitroeibaar, zorgde
de tweede grote verandering voor veel
meer ontreddering. Kolonialisme is
een modern verschijnsel, waarvan
het regime – in harde of iets minder
harde vorm – gebaseerd is op de notie
‘ras’. Gilroy benadrukt dat racisme ontstaat vanuit de (pseudo)wetenschappelijke legitimatie, via die notie van
‘ras’, van het koloniale imperialisme.
Het wegkwijnen van een uitgesproken
klassencultuur wordt, behalve in sommige snobistische clubs, door niemand
echt betreurd wordt, (bijna) niemand
klaagt over de weldaden van de welvaartstaat en (bijna) iedereen is bereid
om, tegen een progressief tarief, belastingen te betalen voor de dure sociale
zekerheid. Iedereen die niet over een
familievermogen beschikt kan immers
in een precaire situatie terechtkomen,
en dat herkenbare arbeidersaccent is
eigenlijk meestal Noord-Engels dialect. Die relatieve consensus bestond
ooit. Maar ‘ras’ blijft zichtbaar, zeker
als tijdens de dekolonisering van het
Empire vele inwoners van de voormalige kolonies in het Britse mainland
blijven of ernaar verhuizen – om de
meest uiteenlopende redenen. Eén van
de meest opmerkelijke verhalen is bijvoorbeeld dat van de jonge Stuart Hall,
de cultuursocioloog die de discipline
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van cultural studies zou uitbouwen.
Door genetisch toeval was zijn huidskleur donkerder dan die van de rest
van zijn Jamaicaanse familie. In koloniaal Jamaica was ‘witheid’ een garantie voor opwaartse sociale mobiliteit en
zijn ambitieuze familie leek hem die
donkere ‘afwijking’ kwalijk te nemen.
Hij verhuisde naar Engeland, waar
zichtbare etnische diversiteit, midden
jaren 1950, veel minder een probleem
bleek te zijn. En hij maakte carrière als
‘publieke intellectueel’ in een relatief
harmonische sociale omgeving. Het
racismeprobleem bestaat, maar komt
eigenlijk pas aan de orde in de late jaren 1960, met als iconisch hoogtepunt
de beruchte Rivers of Blood-speech van
de Conservatieve schaduwminister
Enoch Powell, op 20 april 1968, waarin
hij een apocalyptisch beeld schetst van
een immigratievriendelijk Verenigd
Koninkrijk, dat bestrijding van racisme
en discriminatie belangrijker vindt dan
de instandhouding van de ‘beschaving’.
Stuart Hall, samen met enkele collegaonderzoekers, zou in de baanbrekende
studie Policing the Crisis. Mugging, the
State and Law & Order, uitgebreid het
politiek-ideologische verband aantonen tussen de langzame teloorgang van
de naoorlogse verzorgingsstaat – niet
omdat er geen geld meer was, maar
omdat het kapitaal er niet meer voor
wilde betalen – en het geforceerde herstel van law and order, inclusief de raciale stereotypering in de jaren 1970: nog
vóór de komst van Thatcher dus. In
het voorwoord van de heruitgave van
dit boek in 2013 stellen Hall en de zijnen dat deze innige relatie tussen een

197

autoritaire opvatting van het staatsapparaat en de permanente crisis van het
‘sociale vangnet’ onder het kapitalisme
na 1978 alleen maar is versterkt en dat
de ideologische rechtvaardiging daarvan niet veranderd is, ook niet (zeker
niet) met de komst van eerste minister Tony Blair en New Labour in 1997.
Ook Gilroy bevestigt dit, wanneer hij
spreekt over de steun van het Verenigd
Koninkrijk aan George W. Bush’s Golfoorlog, door diezelfde Tony Blair in
termen van ‘imperiale melancholie’.
Met andere woorden, als politieke, culturele én economische (kapitalistische)
argumenten uit het ‘churchilliaanse’
verleden moeten dienen om nieuw
imperialisme te legitimeren, dan is het
ook niet verbazend dat de concrete
sociale verhoudingen, waarvan raciale
perceptie een onderdeel is, niet fundamenteel veranderd blijken. Natuurlijk wijkt het integratiemodel van het
Verenigd Koninkrijk, in de geschiedenis van de voorbije vijftig jaar, af van
de Belgische situatie: de Congolezen
konden na de onafhankelijkheid niet
vrij naar België komen, en racisme, al
dan niet ingegeven door nostalgie naar
een verleden van vermeende politieke
én culturele superioriteit, heeft hier
vooral te maken met andere nieuwkomers: voormalige ‘gastarbeiders’ en
hun nakomelingen, politieke vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Hun
landen behoorden niet tot onze directe koloniale invloedssfeer, maar het op
racisme gebaseerde kolonialisme heeft
wel de hiërarchisering van de ‘beschavingen’ beslissend beïnvloed, zeker ook
ten opzichte van islamitische landen.
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Dat verschijnsel heet ‘oriëntalisme’, een Lumumba over de koloniale ellende,
pijnlijke coalitie tussen racistisch posi- veroorzaakt door de Belgen – waarmee
tivisme in de wetenschap en cultureel hij, zoals niet veel later bleek, zijn eigen
idealisme dat zich beriep op de Ver- doodvonnis tekende – lichamelijk en
lichting, in de negentiende eeuw. Een verbaal te vertalen. Lumumba’s speech
coalitie die in de eerste plaats een pri- is ondertussen bijna zelf een cliché
mair economisch (de economie ís de geworden, is zich gaan nestelen in het
maatschappij) samenlevingsmodel po- collectief bewustzijn van de Congolelitiek overeind moest houden. De bot- zen, zeker in de Brusselse diaspora, en
tomline van het moderne racisme, dat men kan dus niet doen alsof men een
zijn de klassenverhoudingen, om het origineel statement van onder het stof
even simpel marxistisch te formuleren. haalt. Dus koppelen Pitcho, Kalonji en
Lees Terug naar Reims van Didier Eri- Maaskant de rechtlijnige historische
bon, dat bevat een intiem persoonlijk analyse van Lumumba, die retorisch
verhaal, maar het observeert dezelfde is versierd met oprechte emoties, aan
sociale dynamiek.
een theatertaal die veel dubbelzinTheater kan maatschappelijke ver- niger is: de whiteface van Pitcho kan
houdingen tonen, met satire, met iro- dienen om meer spreekrecht op te einie, met dromen, met filosofische ernst, sen – ‘wit’ wordt beter gehoord –, de
maar de kwestie racisme bij Ruëlls Le- electric boogie waar Kalonji’s beweginopold II maakt minstens duidelijk hoe gen naar verwijzen heeft dan weer een
onderhevig dit artistiek discours is aan Amerikaans-industriële achtergrond,
de gevoeligheden van het hier en nu. de ‘witte’ muzikant Maaskant legt een
In Kuzikiliza gebruiken Pitcho Womba opzwepende funky groove neer van
Konga en Karim Kalonji, beiden met achter zijn laptop. Raciale stereotypen
een Congolese achtergrond, white- worden gedeconstrueerd, de clichés
face. Zij gebruiken de ophefmakende van de ‘daders’ worden overgenomen
speech van Patrice Lumumba, bij de – en van betekenis veranderd – door
onafhankelijkheid van Congo op 30 de ‘slachtoffers’. En toch eindigt het
juni 1960, als grondstof voor een soms met een vlammende toespraak van de
subtiele en vaker nog militante perfor- meedogenloze rapper die Pitcho is en
mance over de traumatische erfenis blijft. Zijn vertolking van Lumumba’s
van het koloniaal bewustzijn. Ze huren redevoering is minstens even indrukals het ware een ‘zondebok’ in, acteur wekkend als de legendarische sample
en beatboxer Joost Maaskant, die na van een speech van Malcolm X in No
enkele flauwe moppen, de ironische Sell Out, het nummer van de (witte)
rol van de ‘witte neger’ perfect speelt. hip-hop drummer Keith LeBlanc.
Pitcho en Kalonji, allebei opgegroeid
In If there weren’t any blacks, we
in en getekend door een cultuur van would have to invent them is er ook
street dance en hip-hop, proberen on- sprake van machtsstructuren en radertussen de striemende aanklacht van cistische voordelen, maar niet op een
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manifest-politieke manier. De voorstelling die Aurelie di Marino samen
met een redelijk diverse cast maakte,
is gebaseerd op een script van de Engelse scenarist Johnny Speight. Speight
schreef vooral sitcoms, maar smokkelde daar vaak een antiracistische
boodschap in, vaak ook met blackface
– Spike Milligan als stereotiepe Pakistaan bijvoorbeeld. If there weren’t any
blacks was een korte TV-comedy over
een vrij onschuldige ontmoeting tussen onbekenden, gesitueerd op een
kerkhof. Een blind personage is ervan
overtuigd dat de man die hij ontmoet
zwart is, wat de ander ontkent (want
hij is wit). Dit onnozele misverstand
opent bij alle figuren – vooral mannen,
en allemaal wit – in het oorspronkelijke scenario – de sluizen van een hoop
onderdrukt racisme, het wordt een
verbale beschavingsoorlog. Di Marino
en haar medespelers situeren deze uit
de hand lopende woordenwisseling
op een filmset, en ze respecteren noch
gender noch de etniciteit van hun personages: iedereen lijkt wel opgetrokken uit vooroordelen, nooit écht ranzig
– als je de film uit 1968 bekijkt, klinkt
het behoorlijk smeriger – maar wel op
of net over de rand van actuele gevoeligheden. Door het decor van de filmset, waarin de acteurs soms personage,
soms lid van de crew spelen, wordt een
nog een laag bovenop gelegd: machtsverhoudingen, die bovendien bepaald
zijn door arbitraire ‘artistieke smaak’.
Ook de (echte) technici worden in het
spel betrokken. Wat als indruk overblijft is dat Johnny Speight zich destijds blijkbaar een raciale naïviteit kon
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permitteren, waar elke scenarist vandaag tientallen alarmbellen zou horen
afgaan, bij zichzelf en bij producenten.
Dit klinkt tegelijk verfrissend – geholpen door een semi-amateuristische
mise en scène – én provocerend. Of
de toevoeging van de concrete hiërarchie van de filmproductie – inclusief
het misbruik van machtsposities – de
commentaarloze stereotypering ook
voor een niet-wit publiek ontdoet van
zijn beledigende connotaties, dat kan
ik als witte man moeilijk inschatten.
Behalve dan de zichtbare zekerheid
dat de gekleurde en vrouwelijke spelers zich geweldig amuseren met hun
vondsten die vaak ter plekke ontstaan.
In ieder geval resulteert deze vreemde
vermenging van raciale attitudes (en
het bijbehorende discours) van toen en
nu in een knetterende spektakel, dat de
idee van theatermaken-met-diverseachtergronden uit een normatieve en
zeker uit een boodschapperige sfeer
bevrijdt. En toch wordt er een sterk
statement over machtsposities, op micro- en macroniveau, gemaakt.
De term ‘politiek (in)correct’ verafschuw ik eigenlijk, omdat ze meestal
dient om reëel racisme of seksisme , in
woorden en in houding, te legitimeren,
of, erger nog, tot politiek alternatief op
te blazen. Toch is de verleiding groot
om Studio Shehrazade van Gorges
Ocloo en Haider Al Timimi behoorlijk
‘politiek incorrect’ te noemen. Beiden
zijn performers met een street dance
achtergrond, maar ondertussen hebben ze zich als theatermaker/acteur
al op veel meer terreinen laten gelden.
Vaag gesitueerd in een schimmige foto-
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studio – ze poseren graag – laten Ocloo heiligverklaring van alle seksuele uiten Al Timimi zich verleiden om al hun spattingen en zogenaamde ‘afwijkinzogenaamd incorrecte verlangens te gen’ én van hun puriteinse, bekrompen
uiten en te belichamen, met nadruk tegendeel. Nadat deze spelers anderop de grensoverschrijdingen van hun half uur lang alle vormen van travestie
gender-identiteit. Soms lijkt het op – als dankbare theatervorm, en meer
een burleske sitcom rond een homo- dan dat – verkend hebben, blijf je zitseksueel, zelfs nichterig koppel, soms ten met een ongemakkelijk gevoel. Prewordt het een competitie in lichame- cies omdat ze hun eigen ‘oriëntalisme’
lijke stoerheid en pseudo-acrobatie, en op de hak nemen, is hun satire acceptasoms is het een nostalgische trip naar bel: dat zou de bedenking van de witte
muzikale weemoed – virtuoos gezon- toeschouwer kunnen zijn, die ongegen trouwens. Dat Ocloo van Ghanese lukkig is omdat hij alleen nog grappen
afkomst is en Al Timimi uit Irak komt, kan/mag maken over ‘vendelzwaaien’
is ook een terugkerend thema: niet om en andere Vlaams-identitaire folklore.
authenticiteit te claimen, wel om el- Maar voor hetzelfde geld kijk je naar
kaar te plagen met vooroordelen over een Genkenaar en een Gentenaar die
tribalisme of islamitische vroomheid. ‘profiteren’ van hun hybride culturele
Een typisch oriëntalistisch verschijnsel inbedding, van het comfort om zich
trouwens: het kolonialisme heeft ge- op fel contrasterende culturele clichés
maakt dat ook de slachtoffers de Euro- te kunnen beroepen: ze zetten gewoon
pese vooroordelen over de ‘ander’ – de een ander petje op, naargelang het hen
Afrikaan, de Arabier – zijn gaan over- goed uitkomt. Culturele gelaagdheid
nemen en interioriseren. Dan is het in- als symbolisch kapitaal, was het maar
derdaad vrij ‘politiek incorrect’ om die waar. Maar zo werkt het natuurlijk niet,
perversiteit zo openlijk op te voeren. want Ocloo en Al Timimi maken teHilarisch wordt dit helemaal wanneer gelijk duidelijk dat die vrijplaats klein
ze hun mystieke neigingen, die cul- is, dat het een aangenaam privilege is,
tureel helemaal overbepaald zijn, ter maar slechts beperkt bruikbaar. De
sprake brengen: Al Timimi ontmoet machtsverhoudingen die zij niet bein een hevige trance-scène zijn djinn – paald hebben, maken het voor hen
een mythische geest of demon, die ook mogelijk om te schmieren met stereodoor de Quran als ‘levensvorm’ erkend typen, hoe ‘authentiek’ die er soms ook
is – en Ocloo fabuleert over de anansi, uitzien en misschien echt wel zijn.
de mythische spin die van Ghana tot
Wat deze drie zeer uiteenlopende
de West-Indische kolonies het verzet voorstellingen interessant maakt is dat
tegen slavernij en onderdrukking op ze, met totaal andere middelen, de ene
speelse wijze belichaamt. Deze esoteri- met opgestoken vuist, de tweede met
sche oefeningen – die niet zonder meer gespeelde onhandigheid, de derde
een parodie zijn – monden uit in wat met een roze suikerspin, spreken over
wél schaamteloos blasfemisch is: de machtsverhoudingen die blijvend be-
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paald zijn door een koloniaal – en dus
racistisch – verleden. Maar ze steken
hun energie niet in uitroeiing van de
stereotypen als zodanig, wel bestrijden
deze theatermakers de clichés in de
mate dat deze een bijna onmerkbaar
(toch voor ons, witten) machtsmiddel blijven om sociale onderdrukking
en structurele ongelijkheid als zogenaamd onvermijdelijk in stand te houden. Als de zwarte rapper Kendrick
Lamar zijn witte fans verbiedt om het
n-woord mee te zingen tijdens zijn
concerten, dan is dat perfect verdedigbaar: in dit geval is namelijk niet wat
je zegt/zingt essentieel, maar de positie
van waaruit je het zegt – hoe vrijblijvend dat meezingen ook lijkt. En die
(machts)positie heeft voor ons, witte
mannen, een behoorlijk problematische voorgeschiedenis, waarvan we
ons al te zelden bewust zijn. Daarom
is het werk van Pitcho, Aurelie di Marino en haar bondgenoten en Ocloo &
Al Timimi behoorlijk confronterend,
omdat het mij als witte man, als lid
van een ‘hegemonische’ witte gemeenschap, tot bescheidenheid dwingt. Er
zijn goede redenen om te zwijgen. Tenminste als het over belangrijke dingen
gaat, zoals sociale wanverhoudingen
die met racistische stereotypen structureel goedgepraat worden, al dan niet
ingegeven door postkoloniale verbittering. Dan heeft enkel het slachtoffer
écht recht van spreken. En dan kan hij
daarvoor zelfs blackface gebruiken, als
hij dat nuttig vindt. In ieder geval hebben ze geen behoefte aan safe spaces, ze
weten maar al te goed wat ze uitlokken
en ze doen dat graag.
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ivo de kock

Outsider
Peter Bogdanovich

PODIUM

Film als stukjes tijd

‘From hero to zero’. De Amerikaanse filmkenner en -maker
Peter Bogdanovich (*1939)
is pijnlijk vertrouwd met dit
traject. ‘Peter was enorm beroemd, zelfs ik wist op zesjarige leeftijd wie Peter Bogdanovich was’, zegt regisseur
Quentin Tarantino in Bill
Tecks documentaire One Day
Since Yesterday, ‘hij is heel bekend geworden en daarna zeer diep gevallen’.
Cineast en cinefiel Bogdanovich is en
blijft een outsider. ‘Hij is verwekt in
Europa en werd geboren in Amerika,
dat zegt alles’, grapt zijn lievelingsacteur Jeff Bridges.
De regisseur die zijn Europees getinte non-conformisme koppelt aan
respect (lees: liefde) voor de klassieke
Amerikaanse cinema, kende een chaotische carrière. Hij maakte populaire,
onvergetelijke films maar belandde in
de vergetelheid. Als minst bekende
filmmaker van de New-Hollywood-ge-

neratie die eind jaren zestig de droomfabriek overnam, bleef Bogdanovich in
de schaduw van Francis Coppola, Martin Scorsese, William Friedkin, Brian
De Palma, George Lucas en Steven
Spielberg, om, na enkele commerciële
en artistieke successen, zijn ster te zien
uitdoven in de jaren tachtig – mede
door een emotionele mokerslag, de
dood van zijn geliefde Dorothy Stratten.
Voor jongere generaties is Bogdanovich enkel nog een Droopy-achtig
personage uit de televisie-misdaadreeks The Sopranos en de raciale thriller Get Shorty. Niemand die nog weet
dat na The Last Picture Show grote Hollywoodsterren stonden te springen om
voor Bogdanovich te mogen werken.
Of dat zijn burleske komedie What’s
Up, Doc? 1972 afsloot als nummer 2 op
de box office, na The Godfather. Laat
staan dat iemand ervan op de hoogte
is dat Bruce Springsteen ervoor zorgde
dat twintig jaar na zijn tumultueuze
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Cannespremière (Bogdanovich ging er
openlijk in de clinch met zijn producenten) de Cher-film en cultklassieker
Mask in ere werd hersteld via een director’s cut.
DE TERUGKEER VAN EEN WONDERKIND

het boek Road Movie, USA, en de documentaire We Blew It, waarin Bogdanovich ook figureert) zijn volledige
carrière doorneemt.
De carrière van Bogdanovich was
van bij het begin gedrenkt in nostalgie,
in een einde-van-een-tijdperk-gevoel.
‘Everybody’s dead’, zegt Boris Karloff in
Bogdanovichs debuut Targets (1968), ‘I
feel like a dinosaur’. Even later verzucht
zijn tegenspeler Sammy Michaels (vertolkt door Bogdanovich): ‘All the good
movies have been made’. Van ontgoocheling en bitterheid is er echter geen
sprake. Bogdanovich en zijn personages stellen vast dat alles vloeit, in beweging is, verandert. En veel verdwijnt.
Daardoor is overlevering belangrijk,
het vertellen van verhalen, het vastleggen van getuigenissen en het doorgeven van kennis en visies. ‘Cinema is een
aflossingskoers’, stelt Bogdanovich in
een bonusinterview op de blu-ray van
The Last Picture Show (1971), ‘je loopt
een tijdje en dan geef je de stok door. Ik
had het geluk dat Orson Welles, John
Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock en Jean Renoir me heel genereus
veel van hun tijd schonken. Ik leerde
alles door hun films te bestuderen, hen
aan het werk te zien en te spreken. Dat
cineasten zeggen dat ze iets opstaken
van mijn films is positief. We geven wat
we weten door aan volgende generaties
en dat maakt ons sterker’.

Het afgelopen jaar startte de rehabilitatie van deze vergeten filmmaker. Na
een voorzichtige aanzet met de regiecomeback She’s Funny That Way (2014)
en het documentaire portret One Day
Since Yesterday (2015) was het eind
2018 haast al Peter Bogdanovich wat
de klok sloeg, met de afwerking (dankzij Netflix) van The Other Side of the
Wind, waar hij voor Orson Welles de
rol van Brooks Otterlake speelt, met de
door de Franse verdeler Carlotta Films
georganiseerde bioscoop en blu-rayrelease van zijn meesterwerken (samen met They All Laughed en Mask)
The Last Picture Show en Saint Jack,
met zijn nieuwe Buster-Keaton-documentaire The Great Buster (2018) en de
pre-productie van de in de filmwereld
spelende komedie One Lucky Moon.
Maar zeker ook met de uitgave van
twee sterke boeken. Het eerste, La mise
à mort de la licorne Dorothy Stratten
(Carlotta Films & GM Éditions, Parijs,
2018), is een (vertaalde) heruitgave van
Bogdanovichs uit 1984 daterende autobiografische essayroman The Killing
of a Unicorn: Dorothy Stratten (1960–
1980). Het tweede, Le cinéma comme
BESCHEIDEN ZELFVERTROUWEN
élégie (Carlotta Films & GM Éditions,
Parijs, 2018), is dan weer een inter- ‘Op een dag vroeg ik Orson Welles
viewboek waarin Bogdanovich samen om John Ford en Howards Hawks te
met Jean-Baptiste Thoret (auteur van vergelijken’, vertelt Bogdanovich in Le
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cinéma comme élégie. ‘Zijn antwoord:
‘Hawks, dat is groot proza; Ford, dat is
poëzie’. Een fordiaans cineast is voor
mij iemand met een elegische gevoeligheid, terwijl Hawks een meer directe
stijl en relatie met de wereld heeft. Ik
denk dat ik tussen de twee val’. Men
kan glimlachen bij zoveel namedropping en schijnbare arrogantie van een
cinefiele cineast die aanvankelijk werd
beschouwd als een ‘wonderkind’ à
la Welles maar die net zoals zijn leermeester snel een outsiderstatus verwierf. Maar de uitspraak sluit naadloos
aan bij zijn visie op cinema als een elegie, een melancholische meditatie, geschikt om zowel de erfenis van de klassieke meesters door te geven als vorm
te geven aan een moderne, zelfbewuste
benadering van het medium.
Niet toevallig is Bogdanovich
samen met Martin Scorsese de cineast die zich het meest inspant om de
Amerikaanse filmgeschiedenis levend
te houden. Hij was als acteur, criticus,
regisseur en vertrouweling van regis-

seurs en acteurs aanwezig toen Hollywood zich op een kruispunt bevond
tussen het klassieke studiosysteem en
het meer ‘onafhankelijke’ New Hollywood. Tegelijk als getuige en als
deelnemer. ‘We dachten als cineasten
niet ‘we veranderen de dingen, dit is
het einde van het oude Hollywood, we
nemen over’’, zegt Bogdanovich in de
docu We Blew It, ‘ik vroeg me op een
bepaald moment wèl af waarom John
Fords laatste film, Seven Women, dateerde van 1966 terwijl ik wel werkte’.
Zijn liefde voor cinema zou onveranderd blijven, ondanks een wisselvallige
carrière, en zorgde voor de essayverzameling Pieces of Time (1973) en twee
referentiewerken, de interviewboeken
Who the Devil Made It (1997) en Who
the Hell’s In It (2004).
‘Can’t you do anything but ask
questions?’, kloeg John Ford. Howard
Hawks bevestigde aan zijn vriend net
voor diens dood dat hij dezelfde ‘behandeling’ kreeg van ‘young Peter’.
Die nooit aflatende nieuwsgierigheid

PETER BOGDANOVICH

vloeide voort uit zijn liefde voor de
film, maar werd versterkt door zijn
woede omwille van het feit dat zijn
idolen werden weggezet als ‘has beens’.
Bogdanovich publiceerde hun getuigenissen als correctie en herinnering. Uit
melancholie en als leerstof en inspiratiemateriaal voor wie niet vertrouwd
is met het werk van Fritz Lang, Otto
Preminger, Raoul Walsh en Robert
Aldrich. ‘Ik raad jongeren aan om zoveel mogelijk te lezen over filmmakers’,
zegt Bogdanovich, ‘er is een rijkdom
aan kennis beschikbaar van de beste
filmmakers. Je moet teruggaan naar de
bron wanneer je kennis wil verwerven’.
CINEFIEL EN AUTODIDACT

Zelf liep Bogdanovich nooit filmschool
en leerde hij veel door persoonlijke
contacten met old-school-filmmakers
en dankzij zijn filmdocumentaires
(The Great Professional: Howard Hawks,
Directed by John Ford). Ervaring deed
hij op bij de koning van de B-films
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Roger Corman, die hem voorhield dat
beperkingen de creativiteit stimuleren,
en dankzij zijn low-budget-sniperthriller Targets, waarbij hij advies kreeg
van Sam Fuller. Dit debuut prikkelde
producenten Bert Schneider en Bob
Rafelson. Dankzij hun steun maakte
Bogdanovich een van de meest markante films van de jaren zeventig, de
Larry-McMurtry-adaptatie The Last
Picture Show (1971). Net als het vele
jaren later gedraaide vervolg Texasville
(1990) schetst de film het emotionele
leven van een kleine gemeenschap in
een onooglijk stadje in Texas. Zonder
sentiment of nostalgie wordt de wereld
bekeken vanuit het standpunt van adolescenten.
Na deze enthousiast onthaalde
film, die acteurs Jeff Bridges en Cybill
Shepherd lanceerde (al stelen Cloris
Leachman en Ben Johnson de show)
en de commerciële hits What’s Up,
Doc? (1972) en Paper Moon (1973) werd
Bogdanovich door de Amerikaanse
critici gepromoveerd tot de meest be-
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loftevolle jonge cineast. Maar enkele
flops – Daisy Miller (1974), At Long
Lost Love (1975) en Nickelodeon (1976)
– volstonden voor diezelfde critici om
hem af te schrijven en als ‘verwaand’
af te schilderen. Pas met Saint Jack
(1979) en They All Laughed (1981) leek
hij een comeback te maken. Maar het
noodlot sloeg toe: zijn vriendin en actrice Dorothy Stratten werd vermoord,
de regisseur kreeg tonnen bagger over
zich heen en worstelde met het drama:
‘Na de moord op Dorothy vertrouwde
ik niemand, ik was onaangenaam voor
de mensen met wie ik werkte, ik nam
snelle beslissingen en veranderde niet
van mening. Een daarvan was de film
terugkopen en hem zelf verspreiden.
Grote vergissing. Je kan niet opboksen
tegen grote studio’s. Maar het was gemotiveerd door een oprechte affectie
voor de film en gekleurd door mijn
paranoia’. Een persoonlijk bankroet en
een nieuwe Hollywood-exit volgde.
Met Mask (2005) leek andermaal
een terugkeer in de maak, maar zijn re-

putatie van lastpak hield Bogdanovich
in de onderste schuif van producenten,
waardoor hij veroordeeld was om enkel
nog kleine, weinig persoonlijke films te
maken – onevenwichtige films zoals
de screwball-komedies Illegally Yours
(1988) en Noises Off (1992), het muzikale relatiedrama The Thing Called Love
(1993), de onderwijsfilm To Sir with
Love (1996), de oorlogsdiptiek Rescuers
(1997), de neo-noir Naked City (1998),
de Hollywoodthriller The Cat’s Meow
(2001) en het sportdrama Hustle (2004).
FILMLIEFDE ALS LEVENSWIJZE

The Last Picture Show, tegelijk een
coming-of-age- en een einde-van-eentijdperk-drama, oogt weemoedig maar
wordt gedreven door cinefiele melancholie. Cinefilie is voor Bogdanovich
geen schuilplaats of escapisme maar
een vorm van existentialisme, een levenswijze die tegelijk een subjectieve
kijk op de wereld is. Cinema zag hij als
een elegie, een melancholische medita-
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tie, waarbij hij een spreidstand tussen
classicisme en modernisme uitvoerde.
Enerzijds trachtte hij de erfenis van
de klassieke meesters (Welles, Ford,
Hawks) die hij als criticus interviewde
door te geven, anderzijds maakt zelfbewustzijn zijn regiestijl heel hedendaags.
De laatste bioscoopvertoning in
een desolaat Texaans dorp brengt met
de projectie van Red River de magie en
grandeur van film in beeld, maar niet
om met spijt terug te blikken. Kijken
naar film is voor Bogdanovich en zijn
personages een manier om zich via het
verleden een andere toekomst te dromen. ‘The Last Picture Show bevat een
nieuw gezichtspunt, maar bewaart de
klassieke stijl’, stelt Bogdanovich, ‘het
is een vreemde mix die perfect mijn
ervaring weergeeft’. De zwartwitfilm
is gemaakt in de Hollywoodtraditie
maar sluit met zijn sombere thema’s en
taboedoorbrekende scènes aan bij het
modernisme van New Hollywood.
Een spreidstand, maar Bogdanovich herkende zijn gevoel voor somberheid en afkeer van clichés zowel
bij collega’s als bij idolen: ‘Hawks zei
me: ‘De toeschouwers verwachten
bepaalde sequenties en wanneer je
hen die niet geeft zijn ze zo tevreden’’.
Daarom voerde Bogdanovich in Saint
Jack een Amerikaanse antiheld op die
uiteindelijk alles verliest, maar vrijheid en moraliteit herontdekt. Met een
documentaire somberheid als teken
van de tijd en een link met een ‘fordiaanse melancholie en tristesse’. Deze
Paul-Theroux-adaptatie draaide hij
ver weg van Hollywood, op locatie in
Singapore. Bogdanovich was immers
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toe aan afstand en bezinning. Door de
flops en zijn from-hero-to-zero-traject,
maar ook omwille van zijn worsteling
met bekendheid. Tarantino wijst erop
dat Bogdanovich zo beroemd was dat
de trailers van zijn films draaiden rond
‘Peter maakt een film’ maar zelf ‘besefte
ik niet hoe beroemd ik was. Ik voelde
me vreemd, alsof heel de wereld me
haatte of vreemd bekeek. Terugkijkend
denk ik dat ik gewoon ongemakkelijk
was’. Terugkeren naar zijn roots als
anonieme lowbudgetfilmer was de oplossing. Voor Bogdanovich was Saint
Jack ‘een film over hypocrisie, waarden,
de Amerikaanse betrokkenheid in
Vietnam en politiek’ maar vooral ook
een herbronning. Parels als They All
Laughed en Mask volgden.
TUSSEN ILLUSIE EN REALITEIT

Jean-Baptiste Thoret vergelijkt in Le
cinéma comme élégie They All Laughed met ‘spuitwater. Er zaten frisheid en kleine bubbels in de film’. De
sprankeling is verbonden met cinema
en fantasie want zoals steeds draait
het bij Bogdanovich om het idee van
mensen observeren en een camera die
observeert. Maar ook de via emoties
binnendringende realiteit creëert bubbels. Die spreidstand tussen fictie en
werkelijkheid vormt, samen met die
tussen modernisme en classicisme, de
rode draad van Bogdanovichs oeuvre.
Te beginnen met Targets, waarin we
parallel een uitgerangeerde oude horrorster en een getraumatiseerde jonge
massamoordenaar volgen. Twee zijden
van de Amerikaanse droom.
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Film is vaak verstrengeld met het leven,
de dagelijkse realiteit, van personages.
Zo ontdekken ze in The Last Picture
Show, een film die de brug slaat tussen
een fordiaanse western en de tienerkomedies die de eighties zullen domineren, seksualiteit tijdens een vertoning
van Vincente Minnelli’s Father of the
Bride en sluipt er via Howard Hawks
Red River melancholie in hun onzekere
toekomstdroom. Waarom film belangrijk blijft, illustreert een anekdote die
Bogdanovich vernam van James Stewart. De acteur zei dat een onbekende
hem tijdens filmopnamen feliciteerde
omdat hij ooit in een film een gedicht
had opgedragen. ‘Dat is het mooie van
film’, aldus Stewart, ‘if you’re good, and
God helps you, and you’re lucky enough
to have a personality that comes across,
then what you’re doing is, you’re giving
people little… tiny… pieces of time…
that they never forget’. Bogdanovich
houdt van die ‘stukjes tijd’, van film als

spiegel van verwondering, verbeelding
en het leven.
Niet omdat ze escapisme zouden
bieden maar omdat ze verbonden zijn
met mensen. Daarom wil hij ‘meer
films over mensen en minder over superhelden zien’ en ergert hij zich aan
‘de verdoving van het publiek. Films
bevatten te veel doden en moorden,
kijkers worden daardoor ongevoelig. ‘We brutaliseren het publiek’, zei
Orson Welles me, ‘we eindigen in het
Romeinse Coliseum’. Het respect voor
menselijk leven lijkt te eroderen’. De
link met de gruwelijke wijze waarop
Dorothy Stratten door haar echtgenoot
gemarteld en vermoord werd, ligt voor
de hand. ‘Het gebeuren was zo schokkend omdat het diametraal stond op
mijn levensvisie’, stelt Bogdanovich,
‘veel mensen geloven dat wanneer we
van iemand houden, dat goed voor ons
is. Maar dat zou goed moeten zijn voor
de persoon van wie je houdt. Daarom

PETER BOGDANOVICH

is moord de meest vreselijke misdaad.
Stel je doet dat, iemands leven nemen...
Wie denk je dan wel niet dat je bent?’
Bogdanovich kon het drama, dit
tragische stukje tijd, niet vatten en sukkelde door de pijn en het verdriet in
een depressie. ‘Niemand leeft zonder
pijn’, zegt Saint Jack hoofdacteur Ben
Gazzara, ‘de hoeveelheid pijn die we
aankunnen maakt van ons een artiest.
Niet alleen de pijn maar het plezier, de
woede, de gekheid, het gevoel voor humor’. Hij, andere vrienden zoals John
Cassavetes (die hem op de set van Love
Streams sleurde), en ex-vriendinnen
zoals Patti Hansen en Colleen Camp,
vormden samen met Bogdanovichs
dochters Antonia en Sashy een hechte
familie. Dat hielp. ‘We leidden samen
schipbreuk en klampten ons vast aan
dezelfde stukjes drijfhout’, weet Bogdanovich. Stukjes tijd. Stukjes fantasie ook. ‘Ik ben sinds Dorothy’s dood
constant blijven zoeken naar een plaats
waar het niet gebeurd zou zijn. Desnoods 300 jaar voor Christus. Dan waren er geen films, maar who cares? Ik
zou gelukkig zijn wanneer ze niet gedood zou zijn’. Daarom blijft Bogdanovich stukjes herinnering, stukjes emotie binnensmokkelen in zijn films. Zo
duikt in The Thing Called Love, een film
met de betreurde River Phoenix over
de verzoening van privé- en beroepsleven, via een reclamebord een citaat op
van Robert Graves: ‘You can’t lose something you never had’. Een stukje tijd
(lees: waarheid) dat nazindert.
Foto’s: alle uit The Last Picture Show
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M A AT S C H A P P I J
DE STRIJD OM DE DEMOCRATIE

In tijden waarin populistische
partijen schering en inslag zijn,
is het noodzakelijk na te denken
hoe we de democratie kunnen
beschermen tegen ondemocratische partijen die geneigd zijn
de democratie onderuit te halen.
Om die reden wordt in de verzamelbundel De strijd om de democratie. Essays over democratische zelfverdediging
het begrip van weerbare democratie
toegelicht. De bundel bevat essays die
het thema vanuit filosofisch, politieken rechtswetenschappelijk onderzoek
belichten.
Allereerst wordt de politiek-filosofische theorie van de weerbare democratie besproken. Deze is voornamelijk
op Bastiaan Rijpkema’s recente werk
Weerbare democratie (2015) gebaseerd.
De theorie stelt dat het vermogen tot
zelfcorrectie de democratie constitueert. Dit wil zeggen dat alle besluiten
die binnen een democratie worden
genomen, herroepen kunnen worden,
afgezien van één besluit: het opschorten van de democratie. Om dit laatste
tegen te gaan, en dus het voortbestaan
van de democratie te garanderen, moeten er detectiemechanismen en tegenacties geïnitieerd worden. Die moeten
ervoor zorgen dat een antidemocratische partij er niet in slaagt aan de
macht te komen en vanuit die positie
de democratie als staatsvorm op kan
heffen. In de verschillende bijdragen
van het eerste deel worden enkele
voorstellen voor tegenacties gedaan,

en worden kritische kanttekeningen
bij Rijpkema’s theorie geformuleerd.
Vervolgens wordt in twee artikelen
ingegaan op wat de Europese Unie kan
doen tegen antidemocratische sentimenten die de democratie op nationaal
niveau kunnen bedreigen. De reacties
van de eu, als supranationale instelling,
op de situatie in Polen en Hongarije,
worden vaak gezien als onterechte inmenging in de politieke autonomie van
de staat. Toch pleiten de auteurs van
beide artikelen ervoor, die reacties niet
op deze wijze te interpreteren.
Tot slot wordt ingegaan op de relatie tussen democratie en het recht op
godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting, waarbij de nadruk ligt op het
gevaar van radicaal islamitische organisaties en partijen. Deze vormen
veelal een gevaar voor de democratie
omdat ze in een vorm van politiek geweld kunnen ontaarden. Er wordt wel
uitdrukkelijk genuanceerd dat niet de
islam als dusdanig, maar bepaalde radicale vormen van de islam, een reële
bedreiging voor onze democratie vormen. Om deze radicale organisaties
een halt toe te roepen dient de staat
enerzijds repressief tegen religieus extremistische organisaties op te treden;
anderzijds moet de staat zich weerbaarder maken door doelwitten van
zulke organisaties, zoals bijvoorbeeld
cartoonisten, te beschermen.
Deze lijvige essaybundel bespreekt
de materie op zeer nauwkeurige wijze.
De inleiding biedt tevens een gedegen
samenvatting van iedere bijdrage voor
wie niet de tijd heeft ieder artikel in
alle nauwkeurigheid door te nemen.
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De theorie van de weerbare democratie is meer dan ooit relevant in het
nationale, Europese en internationale
politieke klimaat en doet een warme
oproep aan onze beleidsmakers om na
te denken over de vraag hoe we onze
democratie tegen partijen of organisaties die de democratie slecht gezind
zijn, weerbaar kunnen maken.
Bryan Beeckman
Afshin Ellian, Gelijn Molier en Bastiaan Rijpkema (red.), De strijd om de democratie. Essays over
democratische zelfverdediging, Boom, Amsterdam,
2018, 416 blz., 29,90 euro, ISBN 9789024411634.

KLEINE ANTI-GESCHIEDENIS
VAN HET POPULISME

Met het woord ‘populisme’ wordt kwistig omgesprongen en de begripsbepaling ervan heeft al heel wat inkt doen
vloeien. In de regel wordt de term pejoratief ingekleurd, al zijn er af en toe
tegendraadse publicaties die het populisme in een positiever daglicht stellen.
Zo schreef in Nederlands taalgebied
David Van Reybrouck zijn Pleidooi voor
populisme (2008) en betoogde Ludo
Abicht in Gewoon volk eerst (2012) dat
populisme geenszins synoniem hoeft
te zijn aan demagogie. Ook de aan de
Universiteit van Cambridge verbonden Vlaamse historicus Anton Jäger
(*1994) wenst met zijn boek het begrip
in ere te herstellen, door het te traceren tot zijn oorsprong aan het eind van
de negentiende eeuw in de Verenigde
Staten. Want, constateert Jäger, waar
in Europa populisme voornamelijk
gezien wordt als een bedreiging voor

democratie en rechtsstaat, staat het
woord in de Verenigde Staten veeleer
voor een waarachtig egalitaire politiek.
Hier geldt Trump als een populist en
Bernie Sanders niet. Vele Amerikaanse
politieke commentatoren denken daar
precies andersom over. Om dit te duiden schetst Jäger in zijn boek de bredere historische context van het Amerika
van de negentiende eeuw waarin het
populisme als beweging tot ontwikkeling is gekomen: het Amerika van
de Reconstructie, de industrialisering,
het opgang makende kapitalisme en de
start van een aanhoudende agrarische
depressie aan het begin van de jaren
zeventig die door de overheid aan hun
lot overgelaten blanke en zwarte boeren ertoe noopten zich te verenigen
om een meer democratische controle
over de economie af te dwingen. Uit
deze zogeheten Farmers’ Alliance ontwikkelde zich in 1892 de People’s Party, waar we aan de aanhangers ervan
(Populists) de benaming ‘populisme’
te danken hebben. De partij vormde
enige tijd een te duchten uitdager voor
zowel de republikeinen als de democraten. Een gebrek aan samenwerking
met de arbeidersbeweging en een
noodlottige fusie met de democraten
in 1896 luidden uiteindelijk het einde
in van de populistische beweging. Jäger erkent dat sommige populisten in
bedenkelijk vaarwater kwamen, maar
voor het merendeel van de populisten
waren economische kwesties crucialer dan raciale en was het hen te doen
om solidariteit over de rassengrenzen
heen. Verder toont hij aan dat er in het
klassieke Amerikaanse populisme wel
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degelijk sprake was van uitgekiende
concrete – zelfs voor het heden pertinente – beleidsplannen. Ook kon men
het oorspronkelijke populisme bezwaarlijk anti-pluralisme aanwrijven,
wat vaak als een inherent kenmerk ervan naar voren wordt geschoven.
Voor de kwalijke reputatie die
het woord in Europa zou verkrijgen
moeten we volgens Jäger terug de
plas over. De Amerikaanse historicus
Richard Hofstadter bestempelde in
1955, in het in academische middens
bijzonder invloedrijke boek The Age
of Reform, het negentiende-eeuwse
populisme als een verre voorloper van
het gevaarlijke pseudoconservatisme
(namelijk het mccarthyisme) van zijn
eigen tijd. Een ander kantelpunt in de
verdere betekenisverschuiving van het
woord, stelt Jäger, is 1984, wanneer de
Franse politieke wetenschapper Pierre-André Taguieff de benaming ‘nationaal-populisme’ introduceerde om
er de identiteitspolitiek van het Front
National mee te omschrijven. De term
werd gretig door de media opgepikt en
de neofascistische partij liet het zich
dankbaar welgevallen om salonfähiger
voor de dag te treden. Het populisme
evolueerde langs deze weg van een economische beweging naar een politiek
waarin identiteit en volksconstructie
centraal kwamen te staan. Voeg daarbij nog de groeiende verstrengeling
van politiek, markt en massamedia en
men krijgt een neopopulisme waarin
vooral retoriek, stijl en strategie de
dienst uitmaken.
Jäger maakt aan de hand van de
verschillende omzwervingen van het

woord ‘populisme’ duidelijk dat er in
het populismedebat te veel op één hoop
wordt gegooid. Enerzijds is het voor
extreemrechtse bewegingen en partijen geriefelijk schuilen onder het paraplubegrip ‘populisme’ en anderzijds
zorgt een verkettering van dit veelkoppige fenomeen voor een bestendiging
van het TINA-verhaal – ‘There Is No
Alternative’. Door zijn vertoog over
een, vooral in Europa, onderbelichte
episode in de geschiedenis van het populisme, oppert Jäger een inspirerend
tegenverhaal.
Frederik Polfliet
Anton Jäger, Kleine anti-geschiedenis van het populisme, De Geus, Amsterdam, 2018, 224 blz., 18,99
euro, ISBN 9789044539493.

GESCHIEDENIS
IN AANLOOP NAAR DE GENOCIDE
IN RWANDA

In de vloed aan getuigenissen en studies over de genocide die vijfentwintig
jaar geleden plaatsvond in Rwanda,
blijft het werk van Johan Swinnen opvallen, om twee redenen: zijn focus
op de aanloopperiode 1990–1994 en
zijn directe inkijk als Belgisch Ambassadeur. Zijn verhaal over hardnekkig
geloof in verzoening en hervorming
loopt finaal over in dat over de genocide. Het boek is, behalve een stuk geschiedenis, ook een zelfportret dat om
kanttekeningen vraagt.
De auteur documenteert zijn verhaal aan de hand van zijn voorbereidingsnota’s en verslagen aan ‘Brussel’
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volgens een chronologisch parcours.
Deze wijze van rapporteren vereist
een zeer oplettende lezing omdat veel
bewegingen – van lokale, nationale en
internationale actoren – tegelijk door
elkaar heen lopen, terwijl Rwandese
standpunten voortdurend wisselen en
onderhevig zijn aan interne tegenstellingen. Een tijdlijn (blz. 569–576) en
een namenregister en woordenlijst
(blz. 577–599) helpen om door het bos
de bomen nog te vinden.
Swinnen kenmerkt de Rwandese
politiek in de periode 1990–1994 door
de dubbele uitdaging van een ‘vredesen verzoeningsproces’ en een ‘interne
democratiserings- en hervormingsdynamiek’ (blz. 119). De externe actoren
stonden voor de uitdaging om ‘een coherente, overtuigende en inspirerende
diplomatie’ te ontwikkelen (blz. 392),
maar vooral moesten hun bemoeienissen zich kunnen ‘enten op een stevige
intern-Rwandese consensus’ (blz. 392).
Uiteindelijk volgt de immense mislukking, als gevolg van de onbeheersbare
interne Rwandese tegenstellingen.
Vanuit zijn specifieke positie
portretteert de auteur een hele reeks
mannen en vrouwen die de periode
1990–1994 vorm geven. Hijzelf is toeschouwer en actor, verslaggever en
analist tegelijk. Hoe laat hij zichzelf
kennen? Swinnen toont zich een zeer
betrokken, alerte, vurige en tegelijk
voorzichtige diplomaat, die halsstarrig vasthoudt aan een duidelijke strategische positie, zonder te opdringerig
te willen overkomen bij de Rwandese
autoriteiten. Hij toont zich consequent
voorstander om beide sporen van ver-
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zoening en hervorming evenwichtig
en gelijktijdig te volgen, en hanteert
daarbij een ‘haast obsessionele bekommernis van onpartijdigheid’ (blz. 267).
Hij illustreert ook herhaaldelijk zijn
humanitair engagement. In zijn eindbalans noemt hij zich een ‘believer’:
‘nooit was het uitzicht op een nieuwe
harmonie verdwenen, en nog minder
uit onze dromen en ambities geschrapt’
(blz. 555–556). Tussen droom en werkelijkheid echter...
De echte verantwoordelijkheid
voor de tragedie legt hij in Rwandese
rangen. Het gebrek aan eendracht en
krachtdadigheid van de internationale
gemeenschap noemt hij een gemiste
kans (blz. 562), maar hij stelt tegelijk de
vraag óf die gemeenschap wel doeltreffend had ‘kunnen optreden tegen de
dramatische uitspattingen die voor een
deel veroorzaakt werden door overbevolking, grond- en voedselschaarste,
werkloosheid, uitzichtloze ellende en
onderontwikkeling’ (blz. 563).
De strategische lijn van de ambassadeur is die van zijn broodheer,
de Belgische regering. Hij is haar tolk
om én het Rwandese regime gerust
te stellen over de blijvende steun van
België én de dialoog met de rebellen
te stimuleren én de mensenrechten te
garanderen én de positie van de Belgen te beschermen. Verdeeldheid binnen de regering maakt dat niet altijd
eenvoudig. Ervaringen van een echte
‘conviviale sfeer’ (blz. 317) tussen de
ambassadeur en de top van politiek
Brussel wisselen af met fases van onverbloemde onenigheid.
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Het (zelf)portret heeft ook persoonlijke trekken. Hij noemt zichzelf
‘een jonge ambitieuze diplomaat aan
wie een zekere profileringsdrang niet
helemaal vreemd was’ (blz. 348). Dat
gevoeligheid voor persoonlijke kritiek of een pluim hem niet vreemd
is, kadert hij binnen zijn vraag naar
rechtmatige erkenning voor intense en
consequente inzet voor vaderland en
Rwanda. Het portret wordt zelfs een
stukje emotionele familiekroniek.
Het felste beeld dat na deze evocatie achterblijft, is dat van een ontzettend contrast: de ervaring van abruptheid en van de diepte van de afgrond
in het onmiddellijke zog van de avond
van 6 april 1994 tegenover het verhaal
van een onvoorstelbaar hardnekkige
believer die het voorspel sinds oktober
1990 ellenlang aanziet.
De grote vraag die dit oproept is
of de onpartijdigheid sowieso houdbaar was in een context van radicalisering van de Rwandese actoren én
in de overduidelijke slipstream van de
historische, in casu koloniale en missionaire erfenis. Swinnen ervaart zelf
anti-Belgische gevoelens reeds in oktober 1990 en geen drie jaar later heeft
hij het over een etterende ‘Belgenhaat
bij extremistische stromingen en groeperingen’ (blz. 336). Voor de enen zit
hij op de schoot van Habyarimana,
voor anderen is hij de waterdrager van
de rebellen. Vast staat in elk geval dat
hij de ambassadeur was van een land
dat misschien niet zozeer zonder plan
was maar toch zeker zonder plan B (zie
ook Guy Poppe in www.uitpers.be op
30 november 2016), ondanks het feit

dat hij zelf voldoende voortekenen en
vragen aanbrengt over de historische
erfenis en de sociaaleconomische onderstromen die de Belgische diplomatieke opstelling sterker hadden kunnen
beïnvloeden. In zijn houding lijkt bovendien nog een ander contrast te spelen, namelijk tussen een opstelling die
zich buiten het Rwandese woelwater
wil houden en zijn feitelijk optreden
als influisteraar van Rwandese actoren.
Wellicht is dit een intrinsiek kenmerk
van de diplomatieke magie dat Swinnen zelf aangevoeld moet hebben,
maar niet dieper analyseert.
Merkwaardig zijn een aantal terloopse opmerkingen over ‘de Rwandese cultuur’, meer bepaald over ‘het
beheersen van gevoelens en emoties’
(blz. 189) en het gemis aan zin voor ‘een
gematigd, evenwichtig en genuanceerd
beleid’ (blz. 334). Rond de latere Belgische schuldbekentenis stelt hij de vraag
of in de Afrikaans-Rwandese en Europese culturen de praktijk van het pardon wel dezelfde betekenis heeft (blz.
562). Dit zijn interessante maar ook
controversiële opmerkingen die van
een man met de ervaring van Swinnen
best wat meer toelichting verdienen.
Ook enkele andere passages verdienen
dat, vooral waar hij met betrekking
tot de evacuatie-operatie vanaf 11 april
1994 zeer aan de oppervlakte blijft rond
de nochtans heel pertinente vraag die
hij zelf stelt ‘hoe liberaal we zouden
omgaan met verzoeken van Rwandezen’ (blz. 537).
Het boek bevat ten slotte naast
enkele zetfoutjes ook enkele kleine
inhoudelijke onzorgvuldigheden. Syl-
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vain Bourguet is geen Belgische ‘pater’
(blz. 275) maar seculier priester (fidei
donum). Storender is de tegenstelling
tussen de situering van een schrijven van de Rwandese katholieke bisschoppen: 1992 in de tekst (blz. 179;
blz. 184–185) en 1991 in de tijdlijn (blz.
571). Dit doet echter geen afbreuk aan
de waarde van de informatie die de auteur vrijgeeft en aan zijn moed om dit
verhaal te delen.
William Blondeel
Johan Swinnen, Rwanda, mijn verhaal, Polis,
Kalmthout, 2016, 600 blz., ISBN 9789463100014.
DE DAF VAN MIJN VADER

Mijn moeder had twee ongetrouwde
nichten, zussen, die in hun kleine Brabantse geboortedorp samen een textielwinkel dreven. Af en toe kwamen
ze bij ons thuis op bezoek. Dat was
een hele onderneming, want al was de
te overbruggen afstand bepaald niet
groot, tijdens de busreis moest meerdere keren worden overgestapt. Maar
rond 1970 vond er een ingrijpende verandering plaats: zij haalden het rijbewijs, kochten een Daf, en kwamen in
het vervolg veel vaker. En zij verlieten
hun dorp vaker en reisden verder: de
Daf ontsloot hun buitenwereld.
Hun verhaal past naadloos in de
cultuurgeschiedenis van de Daf zoals
die wordt beschreven in het onlangs
verschenen boek De Daf van mijn vader van de Nederlandse hoogleraar
Moderne letterkunde Thomas Vaessens (*1967). De Daf was een sensationele uitvinding: zonder enige nationale
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traditie op dit gebied bracht een Nederlands bedrijf een personenwagen
op de markt die voor vrijwel iedereen
betaalbaar was, en zich bovendien kenmerkte door een meer dan gemiddeld
bedieningsgemak. Dit laatste bleek
overigens niet onverdeeld gunstig voor
de reputatie van de Daf: menig ‘sportieve rijder’ gaf de voorkeur aan een
ander merk, en de Daf kreeg de reputatie vooral een auto voor vrouwen
te zijn, ofwel, zoals Vaessens aanhaalt,
‘een truttenschudder’. Het aantrekkelijke van dit boek is dat Vaessens de
introductie van de Daf als uitgangspunt neemt, maar met dit uitgangspunt een cultuurgeschiedenis van Nederland vanaf ongeveer 1960 schrijft.
Allerlei aspecten van deze tijd brengt
hij op soms onverwachte, maar steeds
overtuigende wijze in verband met de
Daf. Een voorbeeld is de komst van de
eerste generatie ‘gastarbeiders’ – zoals
zij destijds werden genoemd – die in
de Daf-fabriek werk gingen doen dat
Nederlandse arbeiders niet (meer)
wilden doen. Een ander voorbeeld is
de vrouwenemancipatie: de Daf heeft
hoe dan ook grote betekenis gehad
voor de doorbraak van de vrouwelijke
chauffeur. Kortom, zo laat Vaessens
zien, de Daf mag zonder meer worden beschouwd als een uitzonderlijk
voorbeeld van Nederlands industrieel
erfgoed, met een veel bredere betekenis voor de Nederlandse samenleving
dan vaak wordt beseft. Nederlanders
zijn echter bepaald niet zorgvuldig in
de omgang met industrieel erfgoed.
Het is dan ook geenszins toevallig
dat veel Dafjes uiteindelijk in door de
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TROS georganiseerde achteruitrijraces
volkomen in de vernieling werden gereden, onder luid gejuich van een enthousiaste menigte.
De auteur verwerkt de nodige autobiografische herinneringen in zijn
betoog – zoals in de titel al wordt aangekondigd – die de levendigheid van
zijn tekst nog vergroten. Zo biedt hij
met de geschiedenis van de Daf een
onverwachte invalshoek om de geschiedenis van Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw in een
nieuw licht te plaatsen. Het boek is
fraai geïllustreerd – en zo al met al een
bescheiden meesterwerkje.
Herman Simissen
Thomas Vaessens, De Daf van mijn vader, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam, 2018, 272 blz., 19,99
euro, ISBN 9789045035987.

TENMINSTE DE KINDEREN

Rettet wenigstens die Kinder – red tenminste de kinderen – luidt de titel van
een onlangs verschenen studie naar
Joodse kinderen die na de Kristallnacht in 1938 door hun ouders op een
trein naar het buitenland werden gezet.
Deze soms nog heel jonge kinderen
gingen een onzekere toekomst tegemoet. De wanhoop van hun ouders
over het nationaalsocialistische antisemitisme was echter dermate groot dat
zij de hartverscheurende beslissing namen dat een afscheid van, en een ongewisse toekomst voor die kinderen hoe
dan ook de voorkeur verdiende boven
een langer verblijf in hun geboorteland.

Een soortgelijk hartverscheurend
besluit namen Charles en Catherine
de Jong-Spiero, toen zij in augustus
1942 hun achtjarige dochter Lien lieten onderduiken op een andere plek
dan waar zijzelf onderdoken, in de
hoop daarmee haar overlevingskansen te vergroten. Hun beslissing had
het beoogde resultaat: Lien overleefde
de oorlog, terwijl haar ouders werden
vermoord in Auschwitz. Lien de Jong
verbleef aanvankelijk bij de familie Van
Es in Dordrecht, ontsnapte na verraad
ternauwernood aan arrestatie, en belandde na veel omzwervingen uiteindelijk in Bennekom, waar zij het einde
van de oorlog meemaakte. Naderhand
keerde zij op eigen verzoek terug naar
het gezin Van Es, waar zij verder opgroeide. De kleinzoon van haar pleegouders, Bart van Es – hoogleraar Engelse letterkunde in Oxford – vertelt
het verhaal van Lien de Jong in zijn
soms aangrijpende boek Ver-geet-mijniet. In zijn jeugdjaren had Bart van Es
wel wat vage verhalen gehoord over het
Joodse pleegkind van zijn grootouders,
maar zijn grootmoeder en Lien waren
gebrouilleerd geraakt, het contact was
verwaterd, en wat er tijdens en na de
oorlog nu precies was gebeurd wist hij
niet. In nauwe samenwerking met Lien
de Jong – met wie hij het contact herstelde – reconstrueert hij in dit boek
de toedracht van haar onderduik en
haar naoorlogse jaren. Verweven in dit
levensverhaal zijn beschrijvingen van
zijn eigen ervaringen tijdens bezoeken
aan archieven en plaatsen waar Lien
tijdens de oorlog verbleef, waar hij probeert nadere gegevens of bevestiging
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van al gevonden gegevens te vinden.
Zijn deze beschrijvingen soms wat uitgesponnen, zij bieden de lezer wel een
adempauze tussen de soms onthutsende ervaringen van Lien de Jong.
‘Familie duurt een mensenleven
lang’, schreef Gerrit Achterberg ooit.
Dit geldt wel op een heel bijzondere
wijze voor Lien de Jong, die de oorlog
en de Jodenvervolging overleefde omdat haar ouders het konden opbrengen haar uit handen te geven en toe
te vertrouwen aan onbekenden, in de
hoop dat dit haar een toekomst bood;
en wier relatie met het pleeggezin
waarin zij opgroeide voor het merendeel goed was, maar ook ingewikkeld,
juist vanwege het altijd smeulende
gemis van haar ouders en verdere familie. Ver-geet-mij-niet is zo een meer
dan indrukwekkend boek, en tegelijk
eerbetoon aan degenen die hun leven
waagden om dat van Joodse onderduikers te redden. En Bart van Es verhult
niet, dat aan die hulp aan onderduikers
soms ook zwarte kanten zaten.
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vroege negende eeuw, een vermakelijk
epos over een ezel die een bloedmooie
prins blijkt te zijn, dat rond 1200 door
een anonieme dichter werd geschreven, en een pastoraal klaaglied over de
dood van een intieme vriend van de
hand van de bekende Engelse dichter
John Milton uit de volle zeventiende
eeuw met elkaar gemeen? Meer dan je
op het eerste gezicht zou denken. Alle
drie schreven ze Latijnse verzen – en
dat is veelzeggend: ook na de opkomst
van de volkstalen was en bleef het Latijn dé taal van de literatuur bij uitstek,
vooral wanneer die zich richtte tot een
internationaal, intellectueel ontwikkeld publiek. Daarnaast gingen ze alle
drie een boeiend intertekstueel spel
met de Romeinse dichter Vergilius aan.
Met zijn Bucolica (herderszangen), Georgica (lof van het landleven) en misschien wel vooral met zijn ‘nationale’
heldenepos Aeneis was die al gauw tot
dé Latijnse dichter bij uitstek uitgegroeid, en die status en autoriteit zou
hij eeuwenlang bewaren. In zijn kielzog zouden ettelijke andere literatoren
Herman Simissen
zich aan bucolische, didactische of
epische poëzie wagen, en hem daarbij
Bart van Es, Ver-geet-mij-niet. Over het verborgen expliciet of impliciet tot voorbeeld – óf
leven van een Joods meisje, De Bezige Bij, Amster- tot tegenvoorbeeld – nemen.
dam 2018, paperback, geïllustreerd, 304 blz., 21,99
Zoals de vertalers in hun verzorgeuro, ISBN 9789403118208.
de nawoord laten zien, is Vergilius in
de geschiedenis van de westerse literatuur zonder meer onontkoombaar
L I T E R AT U U R
gebleken. Maar zijn massieve invloed
uitte zich op velerlei wijzen, en daar
legt deze fraaie en bijzonder fraai uitONONTKOOMBAAR
gegeven dichtbundel getuigenis van
Wat hebben een tuingedicht van de af. Vond Strabo voor zijn doorwrochte
vrome pater Walafridus Strabo uit de tuingedicht inspiratie in Vergilius’
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boerenlied, dan leunde de anonieme
dichter met zijn grappige verhaal van
de ezel veeleer aan bij de luchtigere
dichter Ovidius om als het ware een
poëtisch tegenwicht te bieden tegen de
al te zware dramatiek van Rome’s nationale epos. En enkele eeuwen later zal
Milton zijn rouw inkleden in een bucolisch gedicht dat door en door Vergiliaans van sfeer en stijl is. Maar imitatie
betekent nog geen slaafse navolging: de
Engelse dichter slaagt er wonderwel in
het Grieks-Romeinse landleven in een
typisch Engelse setting te plaatsen en
het genre een onmiskenbaar platonische, ja zelfs uitgesproken christelijke
toets mee te geven.
Strabo en Milton pleegden geleerde poëzie, poëzie die barst van de
verwijzingen naar de Oudheid in het
algemeen en naar Vergilius meer in het
bijzonder. Strabo schreef bovendien
een werk dat een sterke, zij het voor de
hedendaagse lezer niet zo makkelijk te
achterhalen mystieke lading en boodschap in zich draagt. Het nawoord en
de sobere, trefzekere noten bij de vertaling helpen hem die relevante aspecten te ontdekken en de elegant vertaalde gedichten zo nog meer naar waarde
te schatten. Al blijken de geselecteerde
gedichten ook zonder die ‘ballast’ best
genietbaar te zijn. En dat is niet in het
minst te danken aan de virtuoze taalen vertaalvaardigheid die de Gentse
Latinisten Stijn Praet en Wim Verbaal
steevast aan de dag leggen. Dankzij
hun literaire talenten weten zij hun
lezers op een gevarieerd en fijnzinnig
poëtisch festijn te vergasten.

Toon Van Houdt
Strabo – Anonymus – Milton, In het spoor
van Vergilius. Vertaling Stijn Praet en Wim Verbaal, Uitgeverij P, Leuven, 2017, 20 euro, ISBN
9789079433773.

RELIGIE
DE ULTIEME WERKELIJKHEID VOORBIJ
RUIMTE EN TIJD

‘Geen enkel ogenblik van mijn
leven, geen enkel ogenblik van
uw leven kan bestaan hebben
zelfs op dit ogenblik, zonder
ondersteund te zijn door het
ultieme principe van alles.
Dit geldt voor ieder van ons
en voor de geschiedenis van
de hele mensheid, zoals voor
die van onze planeet, van ons
zonnestelsel, van alle melkwegstelsels, van alle mogelijke
werelden.’

Aan het woord is Bernard Besret (*1935),
een Frans denker die heel intensief en
gepassioneerd een intellectueel en spiritueel parcours heeft afgelegd dat lijkt
op dat van veel van zijn westerse tijdgenoten, en toch uniek is. Als cisterciënzer en theologiestudent werkte hij mee
aan ‘de vernieuwing van het geestelijke
leven’ tijdens het Tweede Vaticaans
Concilie, maar al gauw ging hij als abt
van de abdij van Bocquen (Bretagne)
een hele stap verder. Net als veel tijdgenoten en geestverwanten keerde hij
zich af van de voor hem leeg geworden
rituelen en, vooral, de machtsdeelna-
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me van de katholieke kerk en vond hij,
hoe kon het anders, aansluiting bij de
utopisten van Mei ’68.
Terwijl veel van zijn toenmalige
strijdgenoten het heil zagen in de constructie van nieuwe en rechtvaardige
collectieven van gelijkwaardige burgers, bleef Besret gefascineerd door de
zorg voor de persoonlijke innerlijkheid
die op termijn zingeeft aan grotere gehelen als de samenleving, de wereld
en de kosmos. Terwijl anderen de vele
dimensies van een open materialisme
ontdekten en verkenden, kwam hij tot
een eerder spirituele boeddhistische
visie op de werkelijkheid van alles, die
hij onder meer ‘de ultieme werkelijkheid voorbij ruimte en tijd’, of ‘de Geest’
(Logos) noemt.
Deze zoektocht, die aan de geestelijke queesten van de mystici doet
denken, leidde hem ten slotte (of
voorlopig?) naar de Qiyun Shan Taoist
Mountain in China, waar hij samen
met zijn vriend Zhu Ping Ping een centrum voor traditionele Chinese cultuur
oprichtte.
De dood licht op als de dag is tegelijkertijd een filosofisch manifest én een
poëtische meditatietekst: Besret verwerpt geen enkele van de verworvenheden van de laatste ontwikkelingen
van de wetenschap, maar vertrekt integendeel vanuit hun eindpunten om,
gesteund door de zekerheden van zijn
intuïtie, een stap verder te zetten. Zo
is de individuele dood voor hem een
transformatie, de overwinning van de
veelheid over de tijdelijke eenheid van
een individueel bestaan:
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‘Intelligentie die de betekenis
van alles opheldert, die elk van
onze levens omvormt en deze
laat schitteren, niet om hun
duur in de tijd, niet om hun
welslagen in de maatschappij,
maar om hun voortgang op die
weg die nergens toe leidt maar
die op zich haar eigen voltooiing is. Vuur dat alles zuivert,
dat alles doorkruist en dat elk
van onze levens als een klein
puntje in een oceaan van licht
openbaart.’

De dood licht op als de dag is een tekst
als een schilderij van Mark Rothko: je
moet hem in alle rust lezen en herlezen
om telkens nieuwe betekenislagen te
ontdekken, want achter de schijnbare
eenvoud van wat er staat, schuilt een
indrukwekkende eruditie en een geëngageerde en dus rijk geschakeerde levenservaring. Dit boek is geen oproep
tot navolging van iemand (bijvoorbeeld een goeroe) die zelf ‘het licht gezien heeft’ en dat nu aan iedereen wil
meedelen, maar eerder een getuigenis
die je even stil doet staan, en dat is
in deze jachtige wereld een bijzonder
kostbaar moment.
Ludo Abicht
Bernard Besret, De dood licht op als de dag. Gedachten over de dood en daarna, Dabar-Luyten,
vertaald naar het Nederlands door Betty De
Wachter, Heeswijk, 2018, 10 euro, 48 blz., ISBN
9789064164415.
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KUNST

GIACOMETTI EN BACON

Vaak wordt het werk van de Iers-Britse
schilder Francis Bacon met dat van de
acht jaar oudere beeldhouwer, tekenaar
en schilder Alberto Giacometti geassocieerd. Ondanks grondige verschillen hebben ze heel wat gemeen. In hun
eerste scheppingsfase ondergingen zij
de invloed van het surrealisme, daarna
kozen zij resoluut voor een figuratieve
kunst, ook toen iedereen begon te geloven dat alleen ‘abstracte kunst’ nog
toekomst had. ‘Figuratief ’ betekende
voor hen echter niet ‘naturalistisch’.
Geen van beiden maakten illustratieve
kunst, zij vervormden, ja, misvormden
de uiterlijke verschijning van hun figuren om iets van de innerlijke beleving
uit te drukken. Beiden probeerden
via beelden iets te vatten van wat het
betekent mens te zijn en met andere
mensen om te gaan in een tijdperk
van vervreemding, verwarring, geestelijke leegte, na twee wereldoorlogen,
te midden van onvoorspelbare maatschappelijke veranderingen. Beiden
waren gefascineerd door Egyptische
beelden en de klassieke meesters, beiden bleven werken in uiterst bescheiden, rommelige ateliers ook toen succes op latere leeftijd hun de financiële
middelen verschafte om wat anders te
zoeken. Kunstenaar zijn en kunst maken hield immers voor beiden een radicale keuze in, die overigens gepaard
ging met een excentrieke levensstijl.
De Zwitserse galerist Ernst Beyeler
heeft Giacometti en Bacon gekend en

beider werken gepromoot. Dat de Fondation Beyeler in Basel, die teruggaat
op de eigen verzameling van de galerist, dit jaar beide kunstenaars in een
grote tentoonstelling samenbracht, ligt
dan ook voor de hand. Bij deze gelegenheid is een bijzonder fraaie catalogus verschenen. De afgebeelde werken
zijn veelal van elders bekend. Maar de
kwaliteit van de illustraties en vooral
het tegenover elkaar plaatsen van
sculpturen of tekeningen van de een en
schilderijen van de ander en van haarscherpe foto’s van hun ateliers, geeft
aan deze publicatie een bijzondere
waarde. Bovendien bevat dit boek enkele uitstekende bijdragen. Catherine
Grenier, voorzitster van de Fondation
Giacometti in Parijs, en Michael Peppiatt, die Bacon jarenlang gekend heeft,
gaan op zoek naar de punten van overeenkomst tussen beide kunstenaars,
zowel wat hun persoon als wat hun
werk betreft. Zij beschrijven hun onderlinge contacten, die vooral tijdens
de laatste levensjaren van Giacometti
tot stand kwamen. Heel origineel is
de bijdrage van Hugo Daniel. Hij wijst
op de invloed van fotografische en filmische beelden op hun perceptie van
de werkelijkheid. Hun werkwijze bleef
echter fundamenteel verschillend: terwijl Bacon zijn portretten doorgaans
op basis van foto’s schilderde, had Giacometti de behoefte zijn modellen (zijn
echtgenote, zijn broer, een handjevol
vrienden en vriendinnen) in levenden
lijve voor zich te hebben. Hij liet zij
urenlang, dagen na elkaar, voor zijn
ogen poseren.
In het oeuvre van Giacometti en
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Bacon staat de mens centraal. Beiden
ontwikkelden een eigen, onnavolgbare
stijl, die gestalte geeft aan een intense,
fysieke, intieme ervaring van toenadering en afstand, passie en onmacht,
schoonheid en ondoorgrondelijkheid.
Dit prachtige boek nodigt de lezer uit
even in het gezelschap van twee grootmeesters van de twintigste-eeuwse
kunst op dit kruispunt en knelpunt te
verwijlen.
Jan Koenot
Catherine Grenier, Ulf Küster en Michael Peppiatt (red.), Bacon – Giacometti, Fondation Beyeler, Basel, en Hatje Cantz, Berlijn, 2018, 240 blz., 58
euro, ISBN 9783775744171 (Engels), 9783775744164
(Duits).
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Samira Atillah is pedagoog van opleiding
en werkte na haar studies in het Genkse
jeugdwerk. Vervolgens ging ze werken in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
voor de fractieleider van de sp.a, Meryame Kitir. Heden staat ze meer bekend als
mensenrechtenactiviste, als publiek spreker.
Ze schreef een boek over mensen op de
vlucht, waarmee ze jaren vrijwilligerswerk
deed. (Zijn naam was Youssef, Houtekiet,
2018). Tot slot is ze vaste columnist bij
MO*magazine en schrijft ze geregeld opinies
voor onder andere De Morgen.
Adres: samiraatillah@hotmail.com
Jan Borremans (*1945) studeerde af aan
de KU Leuven in 1968 als licentiaat in de
economische wetenschappen. Hij was
werkzaam op het vlak van internationale
relaties, handel en ontwikkeling, onder
meer bij de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie, bij KBC-bank en bij Voka-Kamer
van Koophandel Antwerpen-Waasland. Na
zijn pensionering volgde hij aan de KU Leuven
het masterprogramma Wereldreligies, richting
islamitische theologie, met bijzondere interesse
voor het sjiisme.
Adres: jan.borremans@telenet.be

Lieselotte Cortoos (*1989) studeerde piano en
kamermuziek aan de LUCA School of Arts
campus Lemmensinstituut. Ze leerde er dat een
perfect gestemd instrument niet bestaat, dat
reine intervallen getemperd moeten worden, dat
elke piano vals staat om goed te kunnen klinken.
Sindsdien kent ze geen zekerheden meer.
Adres: lieselotte_cortoos@hotmail.com

Annemarie Estor (*1973) is cultuurwetenschapper, dichter, essayist en redacteur bij Streven.
Van haar hand verschenen diverse bekroonde
gedichtenbundels. Planten spelen daarin vaak
een belangrijke rol. Zij tuiniert reeds 35 jaar en
verbouwt sinds 4 jaar tijm, rozemarijn en
amandelen op haar finca in Spanje.
Adres: annemarie.estor@skynet.be
Sanne Huysmans (*1988) studeerde politieke
wetenschappen en later filosofie, opleidingen die
haar natuurlijke belangstelling voor de gemeenschap en de gemeenschappelijkheid van dingen
voedden. In 2017 verscheen haar debuutroman Rafelen, die werd genomineerd voor de
Cutting Edge Awards en de Hypatia-prijs, en
bekroond met de Confituur Publieksprijs. Ze is
columnist, geeft filosofisch-literaire lezingen en
is docent literatuur.
Adres: info@sannehuysmans.be
Bart Loos (*1976) is master in de kunst- en cultuurwetenschappen (Open Universiteit Nederland).
Hij won met Van Bardot tot Beatrice. Gift en
lichamelijkheid in de liefdestheorieën van JeanLuc Marion en Jean-Luc Nancy de Geert Grote
Pen 2014, een prijs voor de beste filosofische
masterscriptie in de Nederlandse taal.
Adres: bartloos@telenet.be

Filip Reyntjens (*1952) is emeritus gewoon hoogleraar Afrikaans recht en politiek aan het Instituut
voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) van
de Universiteit Antwerpen. Hij is sedert meer
dan 40 jaar gespecialiseerd in het recht en de politiek van Sub-Sahara Afrika, en in het bijzonder
de Grote Meren Regio, waarover hij een tiental
boeken en honderden artikelen heeft gepubliIvo De Kock (*1958) is licentiaat communicatieweceerd. Zijn meest recente boeken zijn The Great
tenschappen en zelfstandig filmjournalist. Hij
African War. Congo and Regional Geopolitics,
levert bijdragen aan publicaties in België (Film1996–2006 (Cambridge University Press, 2009),
magie/Film en Televisie, Ons Erfdeel, Rekto:verso,
Political Governance in Post-Genocide Rwanda
Cinemagie, Andere Sinema, Panorama, De
(Cambridge University Press, 2013) en Le genoNieuwe Filmgids, The Movie, Leeswolf, Lektuurcide des Tutsi au Rwanda (Presses Universitaires
gids) en Nederland (De Filmkrant, Skoop, Skrien).
de France, 2017).
Adres: ivo.de.kock@hotmail.com
Adres: filip.reyntjens@uantwerpen.be
Herman Simissen (*1959) studeerde geschiedenis
aan de KU Nijmegen en doctoreerde op een
proefschrift over Theodor Lessing. Sinds 1991
is hij verbonden aan de afdeling cultuurwetenschappen van de Nederlandse Open Universiteit.
Hij is hoofdredacteur van Streven.
Adres: h.simissen1@upcmail.nl
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Klaas Tindemans (*1959) is doctor in de
rechtsgeleerdheid en docent theatertheorie
en dramaturgie aan het RITS/Erasmushogeschool Brussel. Hij is dramaturg bij het
toneelspelerscollectief De Roovers (Antwerpen) en jeugdtheater Bronks (Brussel).
Adres: klaas.tindemans@skynet.be
Nella van den Brandt (*1983) rondde in 2014
haar doctoraat af aan de Universiteit Gent.
Zij is momenteel werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan het departement voor
Filosofie en Religiestudies aan de Universiteit Utrecht.Haar huidig onderzoek richt
zich op religie/seculariteit, gender, media en
cultuur, en bekering.
Adres: redactie
Annemarié Van Niekerk (*1962) was voor haar
verhuizing naar Nederland (in 2004) veertien jaar universitair docent en redacteur
bij uitgeverij Kwela Boeken in Kaapstad. Zij
is samensteller van drie verhalenbundels:
Raising The Blinds - A Century of South African Women’s Stories (1990), Vrouevertellers
1843–1993 (1994) en The Torn Veil. Women’s
Stories from the Continent of Africa (1998).
Nu is zij literatuurcriticus voor Trouw en
voor de Zuid-Afrikaanse pers, medewerker
bij de Afrikaanse Tydskrif vir Letterkunde
en lid van de Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns.
Adres: avnemail@gmail.com
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Het (on)vermogen tot liefde
Michel Houellebecqs onverwachte flirt met de islam
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Erfgenamen van de dood
Een lezing van Tonio

		 Roger Lenaers
Afstamming van de mens van een primatensoort, evolutie en Darwinisme zijn in minder dan een eeuw ook voor wetenschappelijk niet-geschoolde westerlingen gangbare
begrippen geworden. Dat zij de problemen niet zien die met een onkritische beaming
van de evolutietheorie samenhangen, kan men hun nog vergeven. Maar zelfs wetenschappelijk hoog ontwikkelde gelovigen zien die in de regel niet, en zien die minder dan
ooit sinds paus Johannes-Paulus II op onvoldoende kritische wijze de kerkelijke deuren
voor de evolutietheorie heeft opengezet. Dit essay toont de vragen die de evolutietheorie
aan een nadenkend gelovige stelt, en het verrijkende, al dan niet kerkelijk gezegende
antwoord dat een moderne gelovigheid daar op kan hebben.

		 Jonathan Lambaerts
Michel Houellebecq staat bekend als het enfant terrible van de Franse literatuur dat geen
heilig huisje overeind laat. Zijn romans worden gekenmerkt door een striemende cultuurkritiek en scherpe uithalen naar religie, in het bijzonder naar de islam. Toch gaat er
achter de harde bewoordingen een subtiele cultuuranalyse schuil en getuigt zijn denken
van een grotere welwillendheid ten aanzien van religie dan wordt vermoed. Dit artikel
verkent die welwillendheid en de redenen ervoor.

		 Ilse Geerinck
Het boek Tonio verhaalt de worsteling van een vader met de dood van zijn zoon Tonio
en de ondraaglijkheid van de gapende leegte die de jongen achterlaat. In deze bijdrage
geeft de auteur aan dat we door het levend houden van iemand, erfgenaam van de dood
worden. Het ‘geklede leven’, filosoof Giorgio Agamben volgend, is immers niet de tegenpool van de dood, maar van het leven dat zich reeds heeft gedeeld en uit handen heeft
gegeven.
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De tegenhangers

Begin september 2018 deden filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer en cultureel
maatschappelijk tijdschrift Streven een speciale oproep, omdat wij samen op zoek wilden
gaan naar jonge en diverse stemmen die op literaire of poëtische
wijze filosofisch kunnen reflecteren. Elf jonge schrijvers werden
geselecteerd en Sanne Huysmans, jongste teamlid van Het zoekend hert, werd gevraagd om als twaalfde maar eerste een intro
te schrijven. Wij noemden deze creatieve denkers en schrijvers
‘De Tegenhangers’ omdat we van hen nieuwe, aparte, eventueel
eigenzinnige perspectieven verwachtten. De opdracht aan de
geselecteerde auteurs was en is bovendien expliciet dat zij elk
reflecteren over een van de lezingen in het filosofische programma ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’ van Het
zoekend hert (zie: www.hetzoekendhert.be). De teksten zullen, voorzien van een samenvatting van de lezingen waar zij een link mee hebben, gaandeweg ook verschijnen op
www.streventijdschrift.be. Veel leesplezier met de vierde en de vijfde bijdrage van de
reeks! De eerste drie zijn te vinden in het vorige nummer, dat via onze site los bestelbaar is.

263		
‘Doch glücklich bin ich nicht’
		 De ijzingwekkende afgrond van het moderne subject

		 Simon Marijsse
Simon Marijsse aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Marc De
Kesel: ‘Meister Eckhart en de fascinatie voor de zelfloosheid’.

273		

Engagement en reflectie in het dichterlijke denken

		 Bert Leysen
Bert Leysen aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Jan Papy:
‘Francesco Petrarca en de combinatie van engagement en reflectie’.

285		tweeluik democratie
285		

Hoe redden we de democratie?

		 Guido Vanheeswijck
Red de democratie, het recente boek van Manu Claeys, is een aanstekelijk, boeiend, inspirerend boek, meeslepend geschreven door een gedreven activist en erudiete essayist. Het
is een verslag van een stuk hedendaagse geschiedenis, waarin de auteur in hoogst eigen
persoon een bepalende rol heeft gespeeld. Claeys wil de oude bestuurscultuur, verweven
met de representatieve democratie, transformeren tot een deliberatieve en participatieve
variant van de democratie, aangestuurd door toegewijde burgers die samen met de verschillende overheden zelf politieke actoren worden. In deze alternatieve benadering van
de democratie vallen drie punten op die tot verdere reflectie aanzetten en voer zijn voor
debat: de klemtoon op de rol van procedures, de afkeer van identiteitspolitiek en een
daarmee corresponderende visie op wat ‘redelijke deliberatie’ inhoudt.
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298		

De vergissing van Robespierre

		 Paul Pelckmans
Het recente essay van Marcel Gauchet over Robespierre herneemt een gedachtegoed dat
in zijn vorige werk al geregeld aan bod kwam. De casus past perfect in het vertrouwde
beeld: we vernemen hier opnieuw dat de Franse Revolutie de bakens uitzette voor de
moderne democratie, maar tegelijk en nagenoeg onvermijdelijk terechtkwam op een
dwaalspoor dat haar erfgenamen pas generaties later afdoend zouden leren vermijden.

311		FORUM
311		
		

Een nieuw ik

Harold Polis

320		PODIUM
320		
		

Grand Hotel Europa

Jeroen Vanheste

324		BOEKEN

Meindert Dijkstra, Palestina en Israël. Een verzwegen geschiedenis · Victor Hugo, 1793
· Luuk van Middelaar, De nieuwe politiek van Europa · Koen Geens, Wat ik ervan
begrijp · Olivier Hekster en Corjo Jansen (red.), Diocletianus. Tussen eenheid en versnippering · Gerlinde Gruber, Jochen Sander, e.a., Rubens. Kraft der Verwandlung.
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In memoriam
Elianne Muller

Op 1 februari jongstleden is onze voormalige redacteur Elianne Muller na
een langdurig ziekbed overleden.
Elianne Muller schreef haar eerste bijdrage in Streven in 1999, over het
werk van de Nederlandse schrijver G.L. Durlacher, overlevende van de
Holocaust. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de
Jodenvervolging, in literaire teksten was het onderwerp dat haar bijzondere
aandacht had. Het onderwerp ook, waarin haar beide studies – Nederlandse
taal- en letterkunde en filosofie, met name ethiek – bij elkaar kwamen, en
het onderwerp waarover zij nog enkele bijdragen in Streven zou publiceren.
De laatste van haar bijdragen aan Streven verscheen in 2015.
In de loop van 2000 trad Elianne Muller toe tot de redactie van Streven.
Zij was daarin een zeer gewaardeerde, want heel betrokken en actieve
redacteur. Dit niet alleen als auteur van haar eigen bijdragen: zij las ook alle
ingekomen stukken zorgvuldig en gaf daarbij vaak uitgebreid commentaar.
En bovendien beschikte zij, doordat zij twee studies had afgerond, over
een uitgebreid netwerk van mogelijke auteurs die zij doorgaans met succes
wist te benaderen voor een artikel. Haar meest opmerkelijke wapenfeit in
dezen was toch wel, dat zij van de vermaarde Hongaarse schrijver Gyorgy
Konrad toestemming wist te krijgen voor het plaatsen van een tekst van
zijn hand in Streven, uiteraard in vertaling. Ook vond zij de Nederlandse
kunstenares Marlieke Overmeer bereid, voor een van onze jaargangen de
kaft te verzorgen.
Toen Elianne Muller de eerste problemen met haar gezondheid kreeg,
schreef zij daarover in enkele Forumartikelen in Streven. Zij droeg haar
ziekte met buitengewone dapperheid, en bleef zo lang het maar enigszins
kon redactievergaderingen bezoeken. Toen reizen echt te bezwaarlijk
werd, bleef zij haar beoordelingen van ingekomen teksten trouw per email
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doorsturen, zoals zij ook nog altijd bereid was mogelijke auteurs uit haar
netwerk te benaderen. Noemenswaardig is ook het plezier waarmee zij in
2014 bijzonder veel inspanningen verrichtte voor het themanummer over
‘Het Kind’, waarvan zij medesamensteller was.
Voor mijzelf – net als zij woonachtig in Nijmegen – was Elianne Muller
de redacteur met wie ik jarenlang maandelijks voor redactievergaderingen
per trein heen en weer naar Antwerpen reisde. We hadden allebei altijd ten
minste één boek voor onderweg bij ons. Maar we lazen er zelden in: er viel
veel te veel te bepraten, niet alleen over Streven, maar ook over onze familie
(– zij was getrouwd met mijn neef –) en tal van andere onderwerpen, van
literatuur tot filosofie, van muziek tot politiek. Ik denk met dankbaarheid,
en nu ook met weemoed, terug aan deze reizen.
Streven is Elianne veel dank verschuldigd voor haar jarenlange inzet
voor ons blad – moge zij rusten in vrede.
Herman Simissen
Hoofdredacteur

walter weyns
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Klimaatparadoxen

Ik zou het graag hebben over het klimaat als een logisch probleem. Er
zitten namelijk nogal wat paradoxale kantjes aan de klimaatkwestie.
Dat is niet het eerste waaraan klimaatrealisten, -activisten of
-sceptici denken als ze met mekaar bekvechten. Maar nadenken
over logische kwesties stemt tot sereniteit, en dat kan het debat
goed gebruiken. Bovendien werpt het een licht op de klimaatzaak
die kan bijdragen tot de oplossing ervan.
De twee volgende paradoxen – er zijn er meer – duiken vaak op
als het klimaat ter sprake komt.

DE PARADOX VAN GIDDENS

Bescheiden als hij is, noemde de socioloog Anthony Giddens de eerste
klimaatparadox naar zichzelf. De Giddens-paradox luidt dat aangezien de
effecten van klimaatverandering pas op langere termijn echt merkbaar zijn,
heel wat mensen maatregelen niet nodig vinden. Pas als de catastrofale
feiten zich opstapelen zullen ze beseffen dat er iets moet worden gedaan.
Maar dan is het te laat. De Giddens-paradox komt er dus op neer dat
men simulaties en prognoses van klimaatmodellen als reëler moet leren
beschouwen dan wat je met je eigen ogen ziet. Of nog: dat je de huidige
(precatastrofale) beleefde realiteit moet leren zien als schijn en gesimuleerde
catastrofes als werkelijk. Het valt sommigen heel moeilijk om die sprong in
de ‘klimaatrealiteit’ te maken. En dat is ook begrijpelijk. Wie gelooft wat de
ogen (nog) niet zien? Maar de sprong niet maken zal nog lastiger zijn – al
zal de last wellicht niet meer voor hen zijn.
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DE PARADOX VAN DOEN EN NIETS-DOEN

De tweede paradox luidt dat niets-doen geen optie is, maar doen-zoalswe-altijd-al-bezig-waren evenmin. Deze paradox lijkt op het eerste gezicht
een lachertje. Van een schijnbare tegenstrijdigheid gesproken! Natuurlijk
moeten we niet bij de pakken blijven zitten, en we moeten al helemaal
niet onverantwoord blijven voortproduceren. We moeten anders gaan
produceren en leven. Daar is toch niets paradoxaals aan!
Neen, oké, maar hoe moeten we anders gaan produceren? Met kennis van
zaken natuurlijk, ons ten volle bewust van de sociale en ecologische effecten
van wat we uitrichten. Juist, maar wat zou ‘kennis van zaken’ vandaag anders
kunnen betekenen dan dat je de ecologische voetafdruk meet van alles en
nog wat? Wat kan het anders betekenen dan dat je een regime installeert van
alziende observatie, en monitoring, en intelligente terugkoppeling? Vang
je zo de wereld niet in een gigantisch net van – liefst geautomatiseerde –
controlerende, (bij)sturende en bestraffende mechanismen? En is, zo bekeken,
het nieuwe klimaatregime geen variant van het moderne beheersingsproject
dat de wereld aan zich wilde onderwerpen? Is het, om met Adorno te spreken,
geen ‘verwaltete Welt’ in het kwadraat? Is de waan om het klimaat te willen
beheersen niet het broertje van de waan om de wereld volgens eigen wil in
te richten – een variant van moderne almachtswaan? Is het recept hier niet,
paradoxaal genoeg, verwant aan de kwaal?
Deze paradox werd in een andere gedaante uitgewerkt door Ulrich Beck.
Hij wees erop dat wetenschap en techniek, naast enorme mogelijkheden,
ook enorme problemen voor de mens in het leven riepen, en, o paradox,
dat de problemen zó groot zijn dat ze alleen door wetenschap en techniek
kunnen worden opgelost. Het is heel goed mogelijk dat we allang in een
eindeloze spiraal zijn terechtgekomen van wetenschap en techniek die
rotzooi voortbrengen die ze alleen zelf kunnen opruimen, en wel op een
manier die nieuwe problemen met zich mee brengt, die dan op hun beurt,
enzovoort.
Dat is voor sommigen een bron van nostalgie – hoe zalig was het toch
om onbezorgd over de aarde te huppelen – maar het hoeft geen reden tot
paniek te zijn. Wat is de klimaatcrisis immers anders dan een zoveelste
variant van de conditie van de mens, dit instinctarm wezen dat zich
voortdurend problemen op de hals haalt die het door eigen inventiviteit
moet zien op te lossen? Maar tegelijk heeft het ook iets van een zondeval.
Nooit zullen we nog over deze globe kunnen struinen in de onbezorgde
overtuiging dat wat een boeltje we er ook van maken, onze Moeder Aarde
wel voor ons zal zorgen. Helaas kan ze dat niet meer. Ze te is te oud en haar
krachten nemen af. Nu is het aan ons om voor haar te zorgen. Wellicht heeft
ze iets aan wetenschap en techniek – al is dat nog niet helemaal zeker. Maar
ze zal zeker iets hebben aan onze soberheid. En wij ook.
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roger lenaers

De menswording
van het dier

Op 27 december 1831 zeilde een schip van de Britse marine, de Beagle,
voor een wereldreis met geografische en natuurkundige bedoelingen de
haven van Plymouth uit. Aan boord bevond zich ook een jonge Engelsman
die opgeleid was in de natuurlijke theologie, en die vanaf het begin van
de reis met een nooit aflatende interesse en een onuitputtelijke energie
aantekeningen maakte over de natuur en op systematische wijze materiaal
verzamelde. Na meer dan vijf jaar, in oktober 1837, meerde de Beagle eindelijk
weer in Plymouth aan en deze jongeman, Charles Darwin genaamd, ging
van boord met een koffer vol aantekeningen en documenten. In de loop
van de volgende twintig jaar publiceerde hij met behulp van dat materiaal
een aantal wetenschappelijke artikelen, tot hij eindelijk in 1859 de synthese
van zijn ontdekkingen en nieuwe inzichten publiceerde in een boek: On
the Origin of Species by Means of Natural Selection [Over de oorsprong van
soorten door middel van natuurlijke selectie].
Dit boek, waarmee hij de door collega’s reeds vluchtig voorgestelde –
maar gebrekkig onderbouwde – evolutietheorie een wetenschappelijke
basis gaf, had in het gelovige Engeland en ver daarbuiten het effect van
een aardschok, want het weersprak op betrouwbare wetenschappelijke
gronden het Bijbelse verhaal over de schepping van de levende wezens
door God. Maar die schok was niets in vergelijking met de schok die zijn
tweede grote werk, The Descent of Man [De afkomst van de mens] in 1871
zou veroorzaken. Ook de mens zou namelijk een evolutionair product
zijn, de verdere ontwikkeling van een al bestaand levend wezen. En het
enige levende wezen dat daarvoor in aanmerking kwam, was de mensaap,
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waarvan men in de tijd van Darwin maar drie soorten kende: de orangoetang, de gorilla en de chimpansee. Voor zijn stelling beschikte Darwin niet
over harde bewijzen, zoals skeletten van overgangsvormen tussen mensaap
en mens. Hij kon er zich alleen op beroepen dat de evolutie van alle levende
soorten zo verlopen was en dat dit dus ook voor de mens moest gelden.
Darwin, die zelf een gelovig man was, raakte met zijn moderne inzichten in
zware geloofsproblemen: hij zag niet hoe hij zijn Bijbelse scheppingsgeloof
in eenklank kon brengen met zijn wetenschappelijke evidenties.
We moeten het Godsprobleem waarvoor de evolutie Darwin
stelde, ernstig nemen. Wij beamen namelijk de evolutietheorie als iets
vanzelfsprekends. En we blijven blind voor de bedreiging die daarvan
uitgaat voor een eerlijk gelovig denken. Dat Rome tot diep in de twintigste
eeuw nog van geen evolutietheorie wilde weten, en bijvoorbeeld nog in 1910
de vorming van Eva uit een rib van Adam als geloofsgoed voorhield, zou
ook kunnen duiden op een instinctief aanvoelen van dat gevaar.
MENS EN DIER

We zijn het er bijna allemaal over eens dat eens dat mens en dier tot twee
verschillende niveaus van de werkelijkheid behoren. Concreet openbaart
zich dit verschil bijvoorbeeld daarin, dat men op dieren mag jagen, ze mag
vangen, opsluiten, kopen en verkopen, lasten doen slepen, slaan, slachten,
opeten, maar niets daarvan met mensen mag doen. Hoe zou de mens dan
gewoon een continu verder ontwikkeld stadium van de mensaap kunnen
zijn? Ook de continue groei van beginnende menselijke vaardigheden bij
mensapen, zoals verstand, gevoelens, sociale ordening, kan niet tot het discontinue resultaat voeren dat een menselijk wezen is, evenmin als een continue reeks van even getallen ooit een oneven getal kan voortbrengen. Wie
kritiekloos Darwins stelling over onze oorsprong aanneemt, moet dan ook
aannemen dat we niet meer zijn dan een hoger ontwikkelde soort mensaap,
met niet meer rechten dan de andere mensapen en de dieren in het algemeen. En van verlossing en genade en eeuwig leven en de hele christelijke
boodschap blijft dan niets over. Hoe lossen we dat probleem op? Ergens
moet er in die evolutie toch iets gebeurd zijn dat die discontinuïteit verklaart?
De christelijke traditie meende het antwoord op die vraag te kennen:
een ingrijpen van God-in-den-hoge, die op zeker ogenblik in één of
meerdere mensapenparen (volgens de encycliek van Pius XII Humani
generis in slechts één paar!) een onsterfelijke ziel ingestort heeft en daarmee
de animale ziel vervangen, waarna de evolutie een nieuwe start nam. Om
misverstanden te voorkomen: ‘ziel’ is een andere naam voor ‘levensbeginsel’.
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Al wat leeft, is be-zield, heeft een ziel. Daarom het spreken over een animale
ziel bij de dieren. Maar voor het moderne denken, dat het bij de autonomie
van de kosmos houdt, is een beroep op een buitenkosmische Heer Godin-den-hoge, die naar believen in de kosmos zou ingrijpen, inhoudsloos
gepraat. Met dat christelijke antwoord op die vraag kan de moderniteit
dus niets aanvangen. En ook wij niet, in zoverre ook wij modern zijn gaan
denken en de autonomie van de kosmos zijn gaan erkennen.
Een voorlopig antwoord kunnen we vinden (wees niet verbaasd!) bij de
middeleeuwer Thomas van Aquino, al wist die natuurlijk van een evolutieleer
absoluut niets af. Maar van een overgang van een animale ziel naar een
geestelijke ziel wist hij wel iets. Om zijn denken te volgen moeten we dan
wel zijn middeleeuwse voorstelling van de conceptie kennen. En die ziet er
als volgt uit: bij de paring stort de man zijn sperma als een slijmprop in de
schede van de vrouw. Die koestert dat sperma in haar warme schoot en dan
is het wachten. Wachten waarop? Tot dit sperma door de geborgenheid in
die warme schoot ver genoeg verrijkt en verlevendigd is om een menselijke
foetus te worden, in de taal van Thomas: tot de materia rijp geworden is voor
het aannemen van een andere en rijkere forma, namelijk een geestelijke ziel,
een anima spiritualis. Let wel: dat sperma was iets levends, had dus een
anima, maar slechts een anima animalis, het was een levend deeltje van een
man, zoals zijn ogen of zijn nieren, maar het was nog geen mens. Dat zou
een tijd duren, wist Thomas, maar dat het voor een jongen veertig dagen
zou duren en voor een meisje tachtig, is een idee van Aristoteles, waarvan
hij zich uitdrukkelijk distantieert. In elk geval kunnen de tegenstanders
van de abortus zich niet op Thomas beroepen, als ze van elke abortus een
moord maken.
Thomas’ opvatting van de conceptie was de gangbare tot 1830, en kenmerkte zich in feite daardoor dat de vrouw bij de voortplanting geen enkele
actieve rol speelt: alles kwam van de vader en zijn spermaprop. Dat verklaart mede het overwicht van de mannelijke sekse en de secundaire rol van
de vrouw in de hele cultuurgeschiedenis. Maar in 1834 ontdekte Hermann
von Baer, een Letlandse fysioloog – maar Letland behoorde toen tot Rusland en Rusland haalde al zijn geleerdheid bij de Duitse wetenschap − dat de
vrouw eicellen produceert (tussendoor gezegd: die eicellen zijn de grootste
van alle menselijke cellen, de zaadcellen van de man daarentegen de kleinste), en dat de conceptie wezenlijk bestaat in de versmelting van eentje van
de miljoenen zaadcelletjes die bij de paring vrijkomen, met een eicel. Plots
werd duidelijk dat de vrouw, tegen een duizendjarige overtuiging van de
mensheid in, bij de procreatie dus minstens evenveel bijdraagt als de man.
Is dan de eicel bevrucht, is ze een zogenaamde zygoot geworden,
dan komt een verbijsterend vermenigvuldigingsproces op gang. Die ene
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cel wordt 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 cellen, enzovoort, en binnen die
steeds verder groeiende massa beginnen zich na een tijdje onderscheiden
functies te profileren. Daarvan wist Thomas natuurlijk niets. Hij kende
alleen de animale spermaprop aan het begin en de menselijke foetus aan
het einde. En zijn denkcategorieën van materia en forma zijn niet meer
de onze. Maar met zijn denkschema is het wel mogelijk de evolutie van
dier tot mens na te tekenen. Het grote verschil met die evolutie is wel dat
het menswordingsproces van de zygoot zich duizenden malen per dag
in ons midden voltrekt, namelijk bij elke zwangerschap, maar zich in de
evolutie van mensaap tot mens slechts één keer in de evolutiegeschiedenis
voltrokken heeft, naar de inzichten van de moderne wetenschap ergens
twee miljoen jaar geleden. Wanneer exact, onder welke invloeden en bij
hoeveel individuen dat proces zich voltrokken heeft, weten we niet.
ONTSTAAN VAN DE PALEONTOLOGIE

Zoals gezegd had Darwin zijn visie ontwikkeld zonder harde bewijzen te
kunnen voorleggen, en dat zou zo blijven tot na zijn dood in 1882. Een halve
eeuw na zijn dood ontdekte men echter in Ethiopië en in Zuid-Afrika echter
fossiele resten van wezens die men niet meer tot een van de vier toen bekende soorten mensapen kon rekenen – vier, want bij de al vroeger bekende
drie had men intussen ook in de bonobo een eigen mensapensoort herkend.
Gezien de ouderdom van de geologische lagen waarin men ze gevonden
had, moesten die fossielen minstens twee miljoen jaar oud zijn en wegens
hun al grotere verwantschap met de mens gaf men de leden van die soort de
naam hominiden, dus mensachtigen, of ook pithecanthropus, van pithekos:
Grieks voor aap, en anthropos: Grieks voor mens.
Men vond steeds meer van zulke fossielen en de bestudering ervan
bracht een nieuwe wetenschap voort: de paleontologie, van palaios, Grieks
voor oeroud en onta: Grieks voor wezens. En omdat de eerste exemplaren
daarvan aan het licht gekomen waren in Zuid-Afrika en Ethiopië, kregen
die hominiden ook de naam australopithecus, want het Latijnse australis
betekent zuidelijk. Maar naarmate de geologische lagen waarin men fossielen
van de australopithecus vond, jonger waren, vertoonden die fossielen hoe
langer hoe duidelijker menselijke kenmerken, vooral een steeds groter
hersenvolume, afleesbaar aan de grootte van de schedel, zodat men op den
duur moest spreken van een vijfde species in de mensapenfamilie, de species
homo, mens. Omdat die soort in tegenstelling tot de andere mensapen
klaarblijkelijk op twee benen liep, dus rechtop, sprak men van homo erectus,
en toen men bij die fossielen ook werktuigen vond, werd de homo erectus
de homo ergaster, Latijn voor werkmens. Uiteindelijk verschenen ook de
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eerste fossielen van de species waartoe ook wij behoren: de homo sapiens,
de intelligente mens. Intussen had de species homo zich verder vertakt, en
had de paleontologie ook de fossiele resten van andere soorten mens aan
het licht gebracht, zoals van de Neanderthaler en de homo denisova, een
soort uit Siberië. In elk geval is de homo sapiens het enige lid van de species
homo dat overleefd heeft. In ons DNA bevindt zich wel een of twee procent
van het DNA van de Neanderthaler, wat op seksueel contact tussen de twee
soorten wijst, zodat de verdwijning van de Neanderthaler niet op uitroeiing
van de zwakkere groep door de sterkere hoeft te duiden.
De verklaring van Thomas, die van evolutie niets wist, is wel typisch
middeleeuws, maar niet zinloos. Want een van de boegbeelden van de
paleontologie en de evolutietheorie, Pierre Teilhard de Chardin, redeneert in
de twintigste eeuw op een eigenlijk analoge wijze, wel met andere begrippen
en dan ook een ander vocabularium. Evolutie betekent namelijk voor hem
een groei van de complexiteit, gepaard aan een groei van de interioriteit.
Wat bedoelt hij daarmee? Groeiende complexiteit is licht te vatten: het is
de constante vermenigvuldiging niet alleen van het aantal samenstellende
elementen van een geheel, maar tegelijk ook van het aantal verbindingen
ertussen. Een modelvoorbeeld van complexiteit is ons hersenweefsel: een
geheel van zes miljard zenuwcellen en honderden miljarden synapsen, dus
van verbindingen tussen die cellen. Maar wat is interioriteit? Teilhard duidt
daarmee op de innerlijke eenheid van een geheel. Als men een steen in
tweeën hakt, heeft men als resultaat twee stenen, maar als men een muis in
tweeën hakt, heeft men niet twee muizen, maar helemaal geen muis meer.
De innerlijke eenheid van de muis (en dat geldt voor elk levend wezen) is
zo hecht dat ze een zaak is van to be or not to be.
Groeit de complexiteit verder en verder, dan kan op zeker ogenblik
de interioriteit, die de complexe veelheid één maakt en samenhoudt, haar
grens bereiken. Teilhard spreekt daar van een drempel. Wordt die drempel
overschreden, dan eist die zozeer gegroeide complexiteit een nieuw type
interioriteit. Bij Thomas heette dat: de materia eist en krijgt op zeker ogenblik
een nieuwe forma. Het overschrijden van die drempel noemt Teilhard
émergence. In de evolutiegeschiedenis betekent het ontstaan van het leven
uit de nog-niet-levende materie een eerste émergence. Het ontstaan van
het bewustzijn in de levende wezens is dan een tweede émergence en de
overgang van dier naar mens een derde.
GEEN BUITENKOSMISCHE GOD

Het neodarwinisme, waarvan de grote propagandist Richard Dawkins is,
heeft daartegen niets in te brengen, zolang men in die theorie niet een in-
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grijpende buitenkosmische macht, God genaamd, binnensluist en men dus
trouw blijft aan de grondprincipes van de evolutietheorie, namelijk puur
toevallige gunstige mutaties van het animale erfgoed, − het begrip ‘mutatie’
is in 1920 ingevoerd door de Nederlander Hugo de Vries − als gevolg van
kosmische stralingen of andere blinde invloeden, welke mutaties dan overgeërfd worden en de nakomelingen in de strijd om het bestaan een voorsprong geven op de niet-begunstigde en deze dan ook geleidelijk verdringen, waarna telkens nieuwe, steeds toevallige, gunstige mutaties in de loop
van miljoenen jaren het proces van verbetering bij de nakomelingen verder
voeren. Zo gezien is het resultaat, dus de levende natuur in haar oneindige
gevarieerdheid, louter de vrucht van toeval en noodzaak. Van toeval omdat
die mutaties puur toeval zijn; en van noodzaak omdat als gevolg van de
celdeling die verbeteringen noodzakelijkerwijze aan het nageslacht worden
doorgegeven. Wel veronderstelt dit proces astronomisch lange tijdperken,
zodat men de juistheid van die theorie niet, zoals het geval is bij de andere
wetenschappen, met proeven kan bewijzen of weerleggen. Ze is dus niet
verifieerbaar en dan ook niet falsifieerbaar, weerlegbaar. Daarom is het ook
beter van evolutietheorie te spreken dan van evolutieleer, Een theorie is
namelijk alleen een mogelijke verklaring, die altijd voor een betere plaats
kan maken, dus verifieerbaar of falsifieerbaar is, terwijl een leer veeleer een
als min of meer definitief geldend systematisch antwoord is op onze vragen.
Maar als alles louter de vrucht van toeval en noodzaak is, heeft niet
alleen het Bijbelse scheppingsverhaal uitgediend, maar elk geloof aan een
scheppende God,1 en elk religieus geloof zonder meer. Dat bevrijdt de mens
volgens Dawkins van zijn vele vormen van bijgeloof, die het gevolg zijn van
zijn weigering zuiver te denken, en van alle vormen van verdeeldheid en
strijd die uit de religies voortvloeien. In elk geval steekt achter de evolutie
geen planning of doel. We maken deel uit van een zin-ledige werkelijkheid.
Wie de evolutietheorie onderschrijft, moet zich bewust zijn van deze
schrikwekkende consequentie. Zoals boven al gezegd, is waarschijnlijk een
onbewust aanvoelen daarvan mede de reden waarom Rome die theorie zo
lang bestreden heeft.
DE ZWAKKE PLEKKEN VAN HET DARWINISME

De evolutietheorie is, zoals gezegd, niet falsifieerbaar of weerlegbaar.
Maar toch vertoont ze grote zwakheden. Ze laat bepaalde zeer belangrijke
fenomenen onverklaard, wat een zware hypotheek op deze theorie legt.
Waar alleen toeval en noodzaak werkzaam zijn, is er namelijk geen plaats
voor ordenende intelligentie. Maar de levende natuur is nu eenmaal een
verbijsterend vuurwerk van intelligente processen en producten. Geregeld
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hoort men in commentaren bij natuurprogramma’s op de televisie zinnen
als: ‘Voor dat probleem heeft de natuur een geniale oplossing bedacht’.
De natuur zou dan de actor zijn, niet het toeval. Dat het toeval geniale
oplossingen zou bedenken, klinkt bovendien al te gek. Waar we dan een
proces of product als intelligent erkennen, moeten we ook erkennen dat
daar intelligentie aan het werk is. Tegen alle neodarwinisme in wordt de
levende natuur dus spontaan opgevat als een van intelligentie doordrongen
realiteit.
Juist daarop heeft het gelovige darwinisme de theorie van de Intelligent
Design gebouwd, met de bedoeling om ondanks alles toch van schepping
en een scheppende God te kunnen blijven spreken: God grijpt wel nergens
in het hele evolutieproces in − in zoverre neemt de theorie van de Intelligent Design de autonomie van de kosmos, dus het grondprincipe van de
moderniteit, aan − en het hele evolutieproces wikkelt zich autonoom af,
zonder goddelijke ingrepen, maar wel volgens een door God sinds altijd
in de kosmos ingeschreven plan, dat zich richt naar de door Darwin en De
Vries blootgelegde wetten. Daarmee zijn we al dicht bij de Grand Architecte
de l’Univers beland, de God van het achttiende-eeuwse deïsme, die in de
grond een rationalistische gedaante is van de buitenkosmische theos van de
traditie. Het deïsme probeerde toen op die manier de tegenspraak tussen de
goede Schepper van het geloof en het mateloze leed en kwaad in zijn schepping te ontkrachten. God zou zich namelijk met de gang van zaken in de
wereld niet bezighouden. Vanzelfsprekend en met recht heeft dat deïsme in
de ogen van Rome geen genade gevonden. Intussen blijft het probleem van
de intelligentie in de natuur in het neodarwinisme onopgelost.
Dawkins’ neodarwinisme biedt ook geen verklaring voor de wonderlijke
schoonheid van zo veel levensvormen in de natuur. Schoonheid en harmonie
kan men moeilijk verzoenen met toeval. De Grieken spraken niet zonder
reden van kosmos, wat juist opsmuk en schoonheid betekent. Een neodarwinist
zou daarom alleen maar van universum of heelal mogen spreken, niet van
kosmos. Van schepping kan hij natuurlijk überhaupt niet spreken.
Ook op een derde vraag weet het neodarwinisme geen echt bevredigend
antwoord, namelijk hoe de toevallige mutatie van een gen of zelfs een
eindeloze reeks ervan zulke hypercomplexe sociale structuren als die van
bijvoorbeeld een mierenhoop tot stand kan brengen.
EEN ANDER UITGANGSPUNT

Het neodarwinisme vertoont nog meer van zulke blinde vlekken. Maar
die verdwijnen als men de evoluerende kosmos anders ziet, namelijk als
de groeiende zelfuitdrukking van een onkenbaar, ultiem, alles omvattend
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Mysterie, de voortschrijdende zelfopenbaring van een ‘Ultimate Reality’,
om in de taal van de Belgische wetenschapper Christian de Duve (1917–
2013) te spreken. Die Ultimate Reality moet dan uiteraard geestelijk zijn.
Als zelfopenbaring van die geest is de kosmos dan vanzelfsprekend ook
doordrongen van geest, dus van intelligentie, en in de loop van miljarden
jaren heeft die verborgen intelligentie de steeds verder gaande kosmische
ontwikkelingsprocessen geleid, tot de kosmos de drempel van het
zelfbewustzijn heeft bereikt. Met het overschrijden van die drempel begint de
hominisering. De mens, elke mens, is in dat licht een bescheiden participatie
aan de zelfuitdrukking van die geestelijke en op zich onkenbare Ultimate
Reality. Het is dan ook niet te verbazen dat de mens in zijn zelfbewustzijn, dat
hem als mens kenmerkt, tegelijk een zeer impliciet bewustzijn heeft tot dat
transcendente geheel te behoren. Want zijn wezenlijke zelf participeert aan
dat Oergeheim. En dit heel diep verborgen transcendentiebesef verklaart
waarom religie een vanzelfsprekend bestanddeel is van de menselijke
cultuur, en niet verdwijnen kan.
Dat is het antwoord op de al in de Oudheid door Lucretius geformuleerde godsdienstkritiek, die door de Verlichting weer tot leven is
gewekt. Volgens deze zijn de godsdiensten het resultaat van een gebrek aan
inzicht in de gang van zaken in de natuur. Ervaringen met beangstigende
natuurfenomenen hebben in de nog niet verlichte psyche van de primitieve
mens de gestalte opgeroepen van onzichtbare superieure machten die men
duchten moest. Deze uit de menselijke angst geboren goden probeerde
men dan te vriend te houden op dezelfde manier waarop men de sociale
machten waarvan men afhankelijk was, te vriend trachtte te houden: met
eerbetoon, gehoorzaamheid, geschenken, en erkenning van de eigen schuld.
Men herkent een aantal typische elementen van alle religies. Naarmate de
mens tot inzicht komt in de binnenwereldse werkelijkheid en haar wetten,
moet de godsdienst dan ook vanzelf verdwijnen. En dat lijkt bevestigd te
worden door de ervaring: de doorbraak van het wetenschappelijk denken
sinds de Aufklärung gaat namelijk gepaard met een overeenkomstig snelle
teruggang van de tot dan toe alles overheersende godsdienst. En deze
teruggang is nog lang niet afgelopen. Uiteindelijk zal van de georganiseerde
vorm van verering van een buitenkosmisch Opperwezen hoogstens nog
een onbelangrijk restbestand overblijven.
De godsdienstkritiek bevat zo gezien dus wel een groot stuk
waarheid. Maar ze is blind voor de werkzaamheid van dat uiterst vage
transcendentiebesef, dat in het zelfbewustzijn is meegegeven. Dat besef is ook
de ultieme verklaring van het bestaan van religies. Zelfs bij de intelligentste
mensapen vindt men niets dat van religie getuigt. Op beangstigende
ervaringen met natuurfenomenen reageren ze louter door te vluchten. De
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primitieve mens doet dat niet louter door te vluchten, maar tevens met
religie. Het beslissende onderscheid tussen mens en dier is daarom niet zijn
intelligentie. Bij de intelligentie gaat het alleen om een graadverschil. Het
wezenlijke verschil ligt in het transcendentiebesef, dat de mens kenmerkt
en dat bij het dier ontbreekt.
VIER REACTIES OP HET SYSTEEM VAN DARWIN-DE VRIES

Men kan dus vier soorten reacties op het darwinisme onderscheiden. De
eerste is het neodarwinisme, dat alles wil reduceren tot het resultaat van
toeval en noodzaak, tot stand gekomen in de loop van astronomisch lange
tijdperken. Maar met de intelligentie en de schoonheid die men overal in
de kosmos ontmoet, weet het neodarwinisme geen raad. Dat bewijst zijn
ontoereikendheid.
De tweede reactie is de weigering van de evolutietheorie, gewoon
omdat die in tegenspraak is met wat te lezen staat in als heilig en onfeilbaar
geldende boeken. Evolutie en schepping zijn in die visie water en vuur. Dat
is de reactie van de hele islam, van het orthodoxe jodendom en van de
conservatief denkende christenen van elke strekking, denk bijvoorbeeld
aan de grote massa bijbelgetrouwe protestanten in de Verenigde Staten. Die
reactie is niet vreemd. Want de evolutietheorie is pas met de Verlichting,
dus na millennia van magisch denken, geboren, en het kan het niet anders
of het gewicht van die traditie moet ons denken telkens weer doen afglijden
naar de voorstellingen van vroeger.
Een derde reactie is een onkritische beaming van de evolutietheorie. Die
is kenmerkend voor het moderne Westen, dus ook voor de meesten onder
ons en sinds het einde van de twintigste eeuw zelfs voor de kerkleiding, die
tot dan toe van geen evolutietheorie wilde weten. Maar zonder het te merken
weerspreekt men met die beaming het grondprincipe van de moderniteit:
de autonomie van de kosmos. Ze veronderstelt immers toch ergens een
scheppende god, desnoods in de vorm van een intelligente planner, onder
meer om de overgang van dier naar mens te verklaren. Want een steeds
verder ontwikkelde chimpansee of bonobo is nog geen mens. Het gaat dus
bij de gelovige belijders van de evolutietheorie om een hybride reactie, die
wegens haar innerlijke tweespalt niet het juiste antwoord kan zijn.
De vierde reactie is de hierboven geschetste beaming van het darwinisme,
maar met opgave van het traditionele beeld van een God-in-den-hoge en
van de kosmos als zijn scheppingsproduct. In dat nieuwe Godsbeeld is
de evoluerende kosmos de groeiende zelfuitdrukking, dus de openbaring,
van een onkenbare geestelijke Oerwerkelijkheid, waarvan we dankzij die
zelfuitdrukking toch iets kennen. Dat is de meest bevredigende reactie van
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de vier. Ze rekent af met een in de grond antropomorfe God-in-den-hoge en
maakt desondanks bevattelijk waarom de kosmos vol is van intelligentie en
schoonheid: omdat hij ons een glimp laat zien van de wonderlijke Ultimate
Reality. Hij is er immers de zelfuitdrukking van.
Zonder de autonomie van de kosmos tekort te doen, kan men dan als
moderne gelovige ook van ‘schepping’ spreken. Wel niet in de zin van het
maken van iets (al dan niet uit niets) zoals de traditie ze verstaat, maar als
zelfuitdrukking − want schepping is wezenlijk dát. In tegenstelling tot het
neodarwinisme, waarin alles een zaak is van blind toeval en noodzakelijkheid, zonder richting of zin, is de evolutie dus wel doelgericht, heeft ze richting en zin. En heeft daardoor ook ons bestaan richting en zin. God zij dank.
Hierop sluit ook de christelijke geloofsboodschap moeiteloos aan.
Ze erkent in Jezus van Nazareth een toppunt van zelfexpressie van de
onkenbare Oerwerkelijkheid. We noemen die Oerwerkelijkheid wel God,
maar alleen bij gebrek aan beter en met het risico dat men daarbij weer aan
de buitenkosmische theos gaat denken, waarvan de Verlichting ons afscheid
heeft doen nemen. Die zelfexpressie in Jezus van Nazareth openbaart dat het
wezen van het Oermysterie niet benaderbaar is met begrippen als ‘almacht’
en ‘heerschappij’, maar wel met een begrip als ‘liefde’, dan niet verstaan als
al het al te menselijke dat we met dat begrip verbinden, maar verstaan als
de wil zich steeds verder mee te delen. Juist die wil verklaart uiteindelijk
waarom de kosmos voortdurend in evolutie is. Alleen zo, lijkt mij, kan men
als christen de evolutietheorie eerlijk onderschrijven en er zijn vreugde in
vinden.

1		Noot van de auteur: Geloven in God is iets heel anders dan geloven aan God.
‘Geloven aan’ is het bestaan aannemen van …, en dat engageert tot niets,
en in de context waarin ik het in de tekst gebruik, gaat het duidelijk om dat nietgeëngageerde geloven. Geloven in is zich met hart en ziel toewenden tot, zich
overgeven aan, zich inzetten voor… Ons credo begint daarom met
‘Ik geloof in God’.
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Het (on)vermogen
tot liefde

Michel Houellebecqs onverwachte flirt met de islam

In januari 2015 verscheen van de befaamde auteur Michel Houellebecq de
roman Soumission (vertaald als Onderworpen). Het boek bracht bij zijn publicatie heel wat deining teweeg. Het zou met zijn grim toekomstbeeld, waar
Frankrijk onder leiding van een islamitische president komt te staan, onbeschaamd inspelen op de heersende angst voor de islam. Zo zou de roman de
spanningen tussen bevolkingsgroepen onnodig opvoeren. ‘Vileiner dan islamkritiek’, schreef Christiaan Weijts destijds in De Groene Amsterdammer.1
Ook andere recensenten beschouwden het boek als een gemakzuchtige
manier van Houellebecq om zijn reputatie van provocateur te versterken.2
Nadat het eerst maanden dienst had gedaan als presse-papier, nam ik
het boek uiteindelijk ter hand en tijdens het lezen verbaasde ik me over
die felle reacties. Deze leken mij vooral te getuigen van een oppervlakkige lezing. Soumission is allesbehalve islamofoob. Het boek is zelfs geen
waarschuwing voor een eventuele toename van invloed van de islam op de
Europese cultuur of in de Franse politiek. De kritiek die in Houellebecqs
roman doorschemert, richt zich eerder op die Europese cultuur. Als de islam een grotere invloed verwerft, dan is dit niet te wijten aan demografische
veranderingen, maar aan de afkalvende wervingskracht van het Europese
waardenverhaal. In dat opzicht schuilt er in Soumission zelfs een verdoken
compliment aan de islam, die volgens Houellebecq nog weet te verleiden.
Houellebecq speelt in Soumission met die verleidingskracht en daagt
zijn lezer ermee uit. Inderdaad, hij provoceert, maar wel met een fundamentele vraag. Kan het Europese waardenverhaal ons eigenlijk nog bekoren? Weet het ons nog te verwarmen? De ervaren ongemakkelijkheid met
Soumission laat zich verklaren door de afwezigheid van een eenduidig positief antwoord op deze vragen. In plaats van de geloofscrisis omtrent de
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Europese cultuur die Houellebecq blootlegt onder ogen te zien, lijken vele
lezers en vooral critici liever de blik af te wenden.
Zo blijft de waarde van Soumission in het geheel van Houellebecqs oeuvre onderbelicht. Dit is jammer, want het is meer dan een vluchtig geschreven schotschrift. De cultuurkritiek in deze roman ligt in het verlengde van
de gedachtegang die Houellebecq tot ontwikkeling bracht doorheen zijn
werk. Met zijn flirt met religie (zowel het katholicisme als de islam) lijkt
Houellebecq een volgende en meer optimistische stap in zijn cultuuranalyse te zetten. Of deze op zijn minst te verkennen.3 Een stap die velen lijkt te
zijn ontgaan. Deze bijdrage wenst hierbij stil te staan en zo de volle rijkdom
van Soumission te ontginnen. Hiervoor zullen eerst de contouren worden
geschetst van de cultuuranalyse en -kritiek die Houellebecq doorheen zijn
eerder werk ontwikkelde. Dit laat toe om aan te tonen wat Soumission hier
juist aan toevoegt.
OPGELET VOOR DE SIRENEZANG VAN DE INTERPRETATOR

Maar eerst een waarschuwing! De beschouwingen die hier worden aangereikt, zijn niet de ideeën van Houellebecq, maar een interpretatie ervan. Dit
lijkt een triviale opmerking, want sinds Nietzsche is geweten dat er alleen
interpretaties zijn.4 Toch is het in het geval van Houellebecq geen overbodige luxe om dit in herinnering te brengen. Eens te meer omdat hijzelf
beweert geen persoonlijke overtuiging in zijn romans naar voren te laten
treden.
In een gesprek met Martin de Haan reageert Houellebecq op de vraag
naar zijn persoonlijke opvattingen droogjes: ‘O, dat wisselt. Ik heb een tegenstrijdige kijk op het leven.’5 Een onverholen waarschuwing aan iedereen
die in zijn romans speurt naar Houellebecqs eigen opvattingen. Zijn personages vertolken niets van wat hij denkt. Wie vertrouwd is met Houellebecqs
werk zal het inderdaad niet zijn ontgaan dat het zich vaak laat kenmerken
door tegenspraak. In Les particules élémentaire bijvoorbeeld wordt de islam bij monde van het hoofdpersonage omschreven als ongevaarlijk want
ten dode opgeschreven.6 In Plateforme wordt de islam verketterd als een
gevaarlijke doch ‘onzinnige religie’,7 terwijl in Soumission een ander, meer
waarderend geluid te horen is.
Houellebecqs werk draagt geen boodschap uit (of dat is toch wat hij wil
doen geloven), maar dat betekent niet dat het er geen probeert te bewerkstelligen. Ondanks de provocatieve aard van zijn romans is Houellebecq
een auteur die op een uiterst subtiele manier te werk gaat. In een verdere
toelichting op het uitgesproken karakter van zijn personages en zijn verhalen, stelt Houellebecq in het gesprek met De Haan dat het hem om het
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effect ervan draait.8 Wat dit beoogde effect dan juist is, laat hij in het midden, maar de meest voor de hand liggende optie is dat hij zijn lezer uit zijn
passieve rol als toeschouwer wil halen. Houellebecq daagt hen uit om een
standpunt in te nemen.
Om die reden is behoedzaamheid aangewezen in de omgang met Houellebecqs teksten; zeker omdat hij graag met gevoelige thema’s uit het maatschappelijk debat speelt. Houellebecq neemt geen standpunt in, maar lokt
er een uit. Een reactie op zijn boude stellingen zegt daarom meer over wie
reageert dan over de Franse auteur zelf. In relatie tot Houellebecqs werk is
het dus goed om in het achterhoofd te houden dat iedere interpretatie in
wezen een eigen positiebepaling is. Dit geldt ook voor deze bijdrage. De
lezing die hier wordt voorgesteld, kan wellicht worden weerlegd met een
even rechtmatig beroep op het werk van Houellebecq.
Dit helpt de gegeven waarschuwing tegelijk af te zwakken. Er is altijd
meer dan interpretatie. Het referentiepunt is en blijft het eigenlijke werk
van Houellebecq. In dat werk duiken sommige ideeën zo nadrukkelijk op of
keren ze zo vaak terug, dat zij terecht als kerngedachten kunnen worden beschouwd. Dit laat overigens nog steeds in het midden of de auteur met die
gedachten speelt of ze werkelijk onderschrijft. Het zijn deze kerngedachten
in Houellebecqs werk die als puzzelstukken worden gebruikt voor de hier
aangereikte redenering. De kwaliteit van de puzzel die uiteindelijk wordt
gelegd, mag de schrijver van dit stuk worden aangerekend.
HOUELLEBECQS ATOMAIRE INDIVIDU

Wie ook maar een beetje vertrouwd is met het werk van Houellebecq, weet
dat zijn hoofdpersonages steevast zijn getekend door neerslachtigheid. De
lezer wordt telkens tot stille getuige gemaakt van de worsteling van de protagonist met de intens beleefde zinloosheid van zijn bestaan. In dat opzicht
toont Houellebecq een groot verwantschap met de Franse literatuur en filosofie aan het begin van de twintigste eeuw. Er moet maar gedacht worden
aan iconen zoals Jean-Paul Sartre en Albert Camus. Hun werk wordt eveneens gekenmerkt (en in het bijzonder hun romans) door het bewustzijn
van de inherente zinloosheid van het bestaan. Dit inzicht deed Camus in Le
mythe de Sisyphus9 zelfs stellen dat zelfmoord de enige relevante vraag van
de filosofie is. Als het leven geen zin heeft, waarom er dan in volharden? Een
vraag die in het oeuvre van Houellebecq vaak existentieel wordt vertaald.
De zinledigheid van het bestaan stemde Sartre noch Camus pessimistisch. Voor Sartre was het de waarborg voor de menselijke vrijheid en Camus meende dat de absurditeit van een door toeval geregeerd bestaan een
bewust en zingevend handelen bij de mens ontlokte. Hij verdrijft de zin-
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loosheid door zelf betekenis te scheppen. Houellebecq laat zijn personages
niet delen in dat optimisme. Zij zijn allemaal doordrongen van het besef dat
het leven zonder zin is en worstelen met die leegte. Dit toont zich in diverse
vormen van escapisme: alcoholisme, consumentisme, seksuele escapades,
workaholisme, … maar ook in schijnbaar meer onschuldige vormen zoals
reizen. Alle vluchtwegen worden aangegrepen om aan de ledigheid van het
bestaan te ontkomen. Tevergeefs.
Houellebecqs romans hebben telkens een moment waarop de protagonist zich bewust wordt van het onontkoombare van de leegte waarin hij
zich bevindt. Vaak laat Houellebecq dit inzicht doordringen bij zowel het
personage als bij de lezer in de zogenaamde walking-ghost phase.10 Op dit
punt in het verhaal is het hoofdpersonage letterlijk alleen (op een verlaten
autosnelweg zonder enig bereik, verscholen in een afgeschermd landhuis
op de boerenbuiten, teruggetrokken in een hotelkamer, …), afgesneden van
anderen en de wereld. Deze momenten van alleen-zijn lijken kenschetsend
voor de wijze waarop Houellebecq de zijnstoestand van de mens begrijpt:
solitair dolend in een betekenisloos bestaan. Dit beeld wordt treffend gevat
in de titel van de roman waarmee hij destijds doorbrak bij het grote publiek:
Les particules élémentaires. Iedere mens staat, als een elementair deeltje, op
zichzelf.
Onder impuls van het neoliberalisme groeide dit beeld uit tot het ideaal van de Europese cultuur: het autonome individu als maatstaf voor het
goede leven. Alle personages in Houellebecqs romans zijn kleurrijke verpersoonlijkingen van dit ideaal. Hun overgave aan zinnelijke genot (drank,
drugs, seks, …) en materiële luxe, alsook hun streven naar aanzien lijken
dit ideaal als het hoogste goed te bekrachtigen. Ook hun terughoudendheid
tegenover iedere vorm van engagement (in het bijzonder in liefdesrelaties)
kan worden begrepen als het willen vrijwaren van de individuele bewegingsvrijheid. Het atomaire individu eist een ongehinderd zeggenschap op
over zijn bestaan.
DE ONVERVULDE DROOM VAN RAPHAËL TISSERAND

Toch lezen Houellebecqs romans met hun grimmige ondertoon niet bepaald als een verheerlijking van dit individualisme of als een lofzang op het
neoliberalisme dat dit ideaal voedt. Ze lijken dit waardenverhaal eerder aan
te klagen. In romans zoals Extensions du domaine de la lutte doorprikt Houellebecq dit kapitalistische droombeeld. Het individu kan verlangen wat het
wil, maar de inwilliging blijft veelal afhankelijk van factoren buiten hem.
Dit wordt op prachtige wijze geïllustreerd door het verhaal van Raphaël
Tisserand, een nevenpersonage uit het net aangehaalde boek. Niet langer

245

246

STREVEN MEI-JUNI 2019

gehinderd door sociale conventies streeft dit kleurloze figuur een schaamteloze bevrediging van zijn seksuele verlangens na. Alleen is niemand in hem
geïnteresseerd omwille van zijn lelijkheid. Een pijnlijk humoristische onthulling van hoe illusoir de gehuldigde vrijheid van het neoliberale verhaal
wel niet is. Die vrijheid is steeds gebonden aan de bereidheid van anderen
om het individu niet te hinderen. Meer zelfs, zij is afhankelijk van hun bereidheid om ons in ons verlangen tegemoet te komen.
Een kritische lezer bedenkt nu wellicht dat Tisserand toch ook gewoon
kan betalen voor de bevrediging van zijn verlangens? Deze bedenking zet
Houellebecq niet vast. De marktlogica is hem niet vreemd. De seksindustrie evenmin; er draven met regelmaat escortes en prostituees op in zijn
verhalen (Plateforme speelt zelfs met de vraag welke positieve kanten sekstoerisme heeft). Alleen is Houellebecqs kritiek op het neoliberalisme, de
vrije markt en het mensbeeld dat erop werd gestoeld subtieler dan op het
eerste gezicht lijkt. Het individu kan inderdaad kopen wat het wil, maar de
vrijheid die voortvloeit uit die koopkracht is voorwaardelijk. Zij reikt maar
zo ver als de reikwijdte van die koopkracht en de mate waarin de consument
in het aanbod vindt wat hij zoekt. Hiermee legt Houellebecq de vinger op
de wonde. Alle mogelijkheden van de markt ten spijt, niet alles is te koop.
Dat wat Tisserand wenst (‘een erotische droom voor een meisje vertegenwoordigen’11), kan hij niet kopen. De vrije markt en de neoliberale droom
bieden uiteindelijk dus niets meer dan de illusie van vrijheid. Het atomaire
individu is een keizer zonder kleren.
HET ONVERMOGEN VAN DE ATOMAIRE MENS

De kritiek van Houellebecq snijdt nog dieper. Niet alleen kan het neoliberale marktverhaal zijn beloftes niet waarmaken; het verhindert de Europese
mens zelfs om te ontsnappen aan zijn ongeluk. Door het bewustzijn van
de eigen individualiteit zo aan te scherpen en te cultiveren, werd het voor
het individu onmogelijk om een andere denkwijze aan te nemen dan deze
egocentrische. Zichzelf uit handen geven lijkt onwenselijk, want niet de ander, de anderen of de relatie tot hen maar het eigen ‘ik’ wordt beleefd als
het hoogste goed. Dit (zelf)bewustzijn onderscheidt het individu telkens
weer van al het andere. Zo ontstaat er een onoverbrugbare ruimte tussen de
mens en de wereld. ‘Te midden van hun mentale ruimte ontstaan isolement,
de verwijdering en het lijden.’12, zo noteert Michel Djerzinski, één van de
hoofdpersonages uit Les particules élémentaires. De ervaring geïsoleerd te
staan in een zinledig bestaan is dus niet meer dan een idee dat het individu
gevangen houdt, maar ingekleed als ideaal, wel een bijzonder krachtig idee.
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Het lijden dat door dit atomaire zelfbegrip wordt teweeggebracht, wijst
erop (of daar lijkt Houellebecq toch op te zinspelen) dat het niet overeenstemt met het wezen van de mens. Eerder dan zich in zichzelf te willen nestelen, willen Houellebecqs personages aan zichzelf voorbijgaan en deel uit
maken van iets groters. Zoals ook de hitsige Tisserand veeleer iets voor een
ander wou betekenen, dan louter bevrediging zocht. De hedendaagse mens
wordt hierin echter gehinderd door het individualisme, waar het neoliberalisme op gedijt en waarop de Europese cultuur zich heeft geënt.
Alles staat vandaag in het teken van het individu en zijn zelfontplooiing
(door studies, het uitbouwen van een carrière, het vergaren van rijkdom
die vrijheid biedt, …) en zelfverwennerij (seks gericht op genot, consumentisme, …). Zelfs het nagestreefde ideaal van het onverstoorde leven (nagejaagd door yoga- en meditatiesessies) verraadt eigenbelang. Het draait immers om het bekomen van innerlijke rust. Of anders gesteld, het vermogen
om onaangedaan te blijven door al wat van buitenaf komt.
Een vermogen dat een onvermogen werd doordat de mens niet langer
tot de omgekeerde beweging in staat is. Hierin schuilt voor Houellebecq
de tragedie van de atomaire mens. De mens verlangt ernaar om buiten de
oevers van het eigen ik te treden, maar kan dit niet langer. De illusie van het
individu is te sterk geworden.13 Het individu kan zichzelf niet langer meer
uit handen geven, omdat hij dit ervaart als het uit handen geven van het
allerhoogste goed. Zo is het niet langer bij machte om zijn eigen geluk te
bewerkstelligen. Of om het vast te houden…
EEN HERNIEUWD LIEFDESBEGRIP ALS VERLOSSING

Ook het kwijtspelen van dit gevonden geluk is een wederkerend thema in
Houellebecqs romans. Alle hoofdpersonages hadden eens, of bemachtigen
tijdens het verhaal voor even, die gelukzalige ervaring opgetild te worden
uit de eigen individualiteit. Opvallend is dat Houellebecq deze belevingen
telkens in een liefdesrelatie laat ontstaan. De romantische ziel in deze zwartgallige auteur ziet in de liefde en vooral in de relatie waarin deze tot stand
komt, een manier waarop het individu aan zichzelf en zo aan zijn ongeluk
kan ontkomen. Deze bevrijdende ervaring is altijd slechts tijdelijk. Omwille
van het geschetste onvermogen van de personages om in de liefde te blijven
staan en hun relatie te behouden, is een terugkeer naar het grauwe, individuele bestaan onafwendbaar (ook al slaat het noodlot soms ook gewoon
toe, zoals in Plateforme). De grootste schade die de mentale gevangenis van
het individualisme de eigentijdse mens toebracht, is dus het onvermogen
tot liefde.
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Ondanks de romantische ondertoon, mag Houellebecq niet begrepen
worden als een soort eigentijdse Aristophanes.14 Zijn personages zijn geen
deel van een gebroken geheel, die ernaar streven om zichzelf met en door
de ander te vervolledigen. Houellebecq onderschrijft geenszins het Disneyideaal van de zielsverwant of de ware, zoals Aristophanes’ beeld vandaag
wordt vertaald. Eerder lijkt hij in te stemmen met de notie dat ieder individu (zoals een elementair deeltje) op zichzelf staat. Om die reden kan
Houellebecq dan ook diepgewortelde culturele opvattingen over liefdesrelaties (begrepen als een levenslang en monogaam partnerschap) van de hand
wijzen. Al schemert zijn waardering hiervoor tussen de lijnen wel door.
Houellebecq koestert een meer gesofisticeerde opvatting over de liefde.
Hij ontkoppelt haar van het verlangen naar vervolmaking. Hiermee bewerkstelligt hij een breuk met zowel de Antieke als de joods-christelijke
traditie, maar ook met het marktideaal van de levenspartner die het best
tegemoetkomt aan onze noden. Houellebecq lijkt in te zien dat zolang de
liefde in het licht van de begeerte blijft staan, zij nooit een afdoend antwoord kan bieden op de door het individu ervaren malaise. Het verlangen
heeft immers het individu als referentiepunt. Het gaat over dat wat hem
ontbreekt. Zo trekt het verlangen het individu steeds weg uit de relatie met
de ander en terug in zichzelf. Om hier aan te ontkomen moet de band tussen liefde en verlangen doorgeknipt worden.
Het concept van de liefde waar Houellebecq mee lijkt te spelen heeft iets
meer prozaïsch. Het gaat om de bereidheid zichzelf uit handen te geven en
de wilskracht om dit daadwerkelijk te doen. Liefde is het aangaan van een
verbintenis en hierin willen (kunnen) volharden. Het gaat veeleer om een
besluit, dan om een bevlieging. Daarom schrikt de idee van koppelbureaus
of verstandshuwelijken Houellebecq niet af. Ook deze verbintenissen kunnen de beoogde opname in een groter geheel bewerkstelligen (misschien
zelfs beter). Iedere duurzame verbintenis kan tot liefde leiden die als ‘operationele kracht’15 aan haar uitwerking wordt herkend en niet aan haar vorm.
Zo laat het werk van Houellebecq toe om een ruimer en meer verstandelijk begrip van een (liefdes)relatie te ontwikkelen. Een gedachte die hij tot
rijping laat komen in Soumission, want in tegenstelling tot wat zijn critici
stellen, lijkt dit boek niet zozeer over de islam te gaan als wel over de liefde.
Een thema waar Houellebecq al zijn hele oeuvre lang op reflecteert.
HOUELLEBECQS ONVERWACHTE FLIRT MET DE ISLAM

Houellebecq laat in Soumission zijn kritiek op het neoliberalisme de vrije
loop. De overwinning van Mohammed Ben Abbes, de presidentskandidaat
voor het Moslimbroederschap bij de verkiezingen van 2020, en de hervor-
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mingen die de kersverse president doorvoert, zijn slechts de achtergrond
waartegen het verhaal zich afspeelt. Deze politieke omwentelingen en de
gevolgen ervan op zijn leven kunnen François, de antiheld uit Soumission,
geen moer schelen16 (en Houellebecq mogelijks evenmin17).
Integendeel; zij lijken de liberale droom voor François waar te maken:
zijn ontslag als hoogleraar aan de universiteit bevrijdt hem van de professionele verplichting studenten te moeten onderwijzen die hij beneden zijn
niveau acht; het bevrijdt hem van de sociale verplichting te moeten omgaan
met collega’s die hij als carrièrejagers en windbuilen ervaart; en het royale
pensioen dat hem wordt toegewezen, stelt hem in staat om de rest van zijn
leven onbezorgd diepvriesmaaltijden door te spoelen met goedkope wijnen
in zijn flat in de Parijse wijk Chinatown.
Alleen het verlies van Myriam, zijn maîtresse die besluit Frankrijk te
ontvluchten, treft hem. ‘Ik wist dat ik nu voortaan echt eenzaam zou zijn’,
merkt François op tegen de hem omringende leegte.18 Hiermee lijkt het recept voor een klassiek Houellebecqiaans verhaal geleverd. Maar dan verrast
hij de lezer door een heel andere weg in te slaan. In plaats van zijn protagonist zich in zijn eenzaamheid te laten wentelen (zoals in zijn eerdere
romans), laat Houellebecq hem deze keer rebelleren. Dit gebeurt in Soumission wanneer François tijdens een verblijf in de abdij Ligugé in een tekst van
dom Jean-Pierre Longeat leest: ‘Het leven zou een voortdurende uitwisseling van liefde moeten zijn, of je nu in tijden van beproeving of van vreugde
verkeert’.19 Deze zin doet François in woede ontsteken en uitschreeuwen: ‘Je
zit er finaal naast, Klootmans, ik ben alléén in mijn kamer’.20 De dag erop
laat François de abdij achter zich alsook de christelijke traditie, die met haar
cultuur van individueel gewetensonderzoek de mentale gevangenis van het
individualisme eertijds voorbereidde en vandaag alleen nog maar versterkt.
Tijdens een gesprek met Robert Rediger, een oud-collega aan de universiteit die bekeerd is tot de islam, raakt François geïntrigeerd door dit geloof.
Rediger licht op erudiete wijze toe waarom het christendom en daarom ook
het Europese waardenverhaal aan hun einde zijn. De islam heeft daarentegen wel nog toekomst, en heeft er ook een te bieden. François luistert. De
kracht van de islam ligt – volgens Rediger, die Nietzsche citeert – erin dat
het de ‘de aarde trouw bleef ’.21 Deze religie blijft trouw aan dat waar de mens
van nature behoefte aan heeft, namelijk deel uit te maken van iets dat de
persoon overstijgt. Zij werpt het individu niet terug op zichzelf, maar neemt
het op in een groter geheel. Hierin schuilt dan ook haar verleidingskracht.
De islam biedt de eigentijdse mens wat hij zoekt.
François’ bekering wenkt. Het vooruitzicht gekoppeld te worden aan
een vrouw (of meerdere) brengt hem tot rust. Langzaamaan komt hij in te
zien dat een gelukkig leven besloten ligt in een relatie tot een ander, niet in
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de vrijwaring van zijn autonomie. Zijn bekering tot de islam zou ook zijn
heraanstelling als professor mogelijk maken (enkel moslims mogen doceren aan de universiteit sinds de verkiezing van Mohammed Ben Abbes) en
dus een heropname in zijn beroepsgemeenschap betekenen. Het zou hem
terug integreren in de Franse samenleving en hem tegelijk opnemen in een
mondiale gemeenschap van geloofsbroeders. Het enige dat tussen hem en
zijn geluk staat, is zijn onderwerping aan het islamitisch geloof. Zelfs voor
de uitgebluste François een ongemakkelijke gedachte. Hij worstelt met het
idee zichzelf en zijn autonomie te moeten opgeven. De illusie van het individu blijft sterk. Nochtans is het in deze onderworpenheid ‘dat het summum van het menselijk geluk’22 schuilt, stelt Rediger. De keuze ligt nu bij
François en wordt ook ons voorgehouden. Houden we vast aan het ongeluk
van ons ideaalbeeld? Of durven we dat ideaal los te laten en te kijken of het
geluk elders wel kan worden gevonden? Houellebecq laat het in het midden
en Soumission eindigt in een mogelijkheid… Toch is de keuze voor net die
mogelijkheid op zijn minst spraakmakend.
HOUELLEBECQS HULDE AAN HET MENSELIJKE GELUK

Dat Soumission bij verschijnen zo veel teweegbracht, heeft vermoedelijk
hier mee te maken. Daar waar zijn vorige werken een grim beeld schetsten
van het Europese waardenverhaal, leek het hier toch nog altijd de voorkeur
aan te geven. De weg uit ‘de hel van het ik’23 zou nog wel in de Europese cultuur kunnen worden gevonden. Soumission zou in oorsprong ook over een
bekering tot het katholicisme gaan.24 ‘Dat het nu eindigt met een bekering
tot de islam […] komt puur doordat de personages met mij aan de haal zijn
gegaan’,25 oppert Houellebecq. Of anders gesteld, de dynamiek van zijn analyse leidde hem weg van het christelijke geloofsverhaal en naar het islamitische. In Soumission geeft Houellebecq hier zelf een verklaring voor.26 Het
christelijk geloofsverhaal deed te veel toegevingen aan het individualisme.
Het biedt er geen uitweg meer voor.
De islam lijkt het enig overgebleven cultuurverhaal in Europa te zijn dat
een natuurlijk tegengif biedt voor dat van het individualisme. Het leek dan
ook onvermijdelijk dat Houellebecqs analyse uiteindelijk wel moest uitkomen bij de islam. Dat zijn flirt met de islam niets negatiefs inhoudt, mag nu
duidelijk zijn. Het is echter ook geen lofzang. Soumission gaat niet over de
onderwerping aan het geloofsverhaal van de islam, maar over de erkenning
dat in de onderwerping (en de bijhorende verwerping van de eigen individualiteit als hoogste goed) de sleutel ligt tot menselijk geluk. De vraag die
Houellebecq zijn lezers stelt, is of zij nog in staat zijn om te breken met het
ideaal van het individualisme en dus of zij nog in staat zijn om zichzelf uit
de weg te gaan.
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In plaats van deze vraag te beantwoorden, proberen recensenten Houellebecq weg te zetten als provocateur. Het is veelzeggend dat er weinig tot
geen inhoudelijke reflecties zijn verschenen naar aanleiding van Soumission,
enkel maar veroordelingen in de felste bewoordingen. Misschien zijn deze
reacties wel een antwoord? Scherpe columns waarin een boek of auteur
worden afgekraakt, komen vooral de reputatie en de eigenwaarde van de
columnist ten goede. Kortom, het individualisme blijkt de bovenhand te
behouden. Houellebecqs provocatie lijkt deze eerder versterkt dan verzwakt
te hebben.
En toch is Soumission meer dan een aanklacht die in dovemans oren
viel. Het boek biedt een nieuw perspectief. Niet dat van de onderwerping
(iets waar het Houellebecq nooit om te doen leek),27 maar dat van een omkering van waarden. Houellebecq plaatst het ideaal van het geluk boven dat
van de autonomie. Hiermee breekt hij definitief met de heersende neoliberale cultuur die het boven al het andere plaatst. Hij (of toch zijn hoofdpersonage in Soumission) lijkt uiteindelijk bereid om zijn autonomie op te offeren
en zo zijn geluk te heroveren. Met die keuze buigt hij zijn onvermogen terug
om tot een vermogen. En laat hij de liefde toe, want deze bestaat volgens de
eerder al aangehaalde Michel Djerzinski uit verbinding.28 En alleen ‘religie
kan mensen samenbinden’29 in een alomvattend perspectief, lijkt Houellebecq aan te vullen.
Zo durft Houellebecq verder te gaan in zijn (zij het louter fictieve)
zoektocht dan menig hedendaags schrijver. Tegen de tijdsgeest in flirt hij
schaamteloos met de islam, aftoetsend of in dit geloof het geluk te vinden
is dat zijn personages zo vurig zoeken. Soumission is geen schotschrift. Het
is een manifest waarin wordt gesteld dat het menselijk geluk hoort te primeren op eender welk ideaal. En dat is best een provocerende gedachte…
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ilse geerinck

Erfgenamen
van de dood
Een lezing van Tonio

In het inmiddels zes jaar geleden gepubliceerde en in 2016 verfilmde boek
Tonio verhaalt de Nederlandse schrijver A. F. Th. van der Heijden het plotse
verlies van zijn bijna 22-jarige zoon Tonio die is omgekomen in een verkeersongeval op de eerste Pinksterdag.1 Dat de dood van een kind een gruwelijke gebeurtenis is waartegen we als mens niet zijn gewapend, laat hij
de lezer voelen in zijn meer dan zeshonderd pagina’s lange requiemroman.
Op het overlijdensbericht van Tonio schrijven de ouders: ‘Hij laat ons
kapot achter’. Kapot, gebroken, in twee of meerdere stukken. Een gebroken
hart symboliseert het verdriet.
Verscheurd door woede, angst, eenzaamheid, ontgoocheling en misschien nog het meest - gevoelens van mislukking en schuld. Steeds opnieuw
raast de vraag door het hoofd bij wie achterblijven: ‘Wat als ik dit of dat had
gedaan… had het dan ook zo geweest?’, ‘Had ik maar dit gedaan, dan…’,
maar ook…. ‘Was ik maar een betere ouder, echtgenoot, vriend, enzoverder
geweest, dan had het misschien niet zo ver gekomen’. Vragen als ‘Wat als…’
wijzen erop dat we de tijd willen terugdraaien, het gebeuren – de dood –
ongedaan willen maken. We voelen ons schuldig, we zijn kwaad ‘omdat hij
of zij het leven niet heeft mogen afmaken’. Opnieuw wakker willen worden.
Eender wat er maar nodig is om dat ene moment – die vijf minuten, dat uur,
die namiddag, die dag – ongedaan te maken. Machteloosheid steekt zijn
kop op en verteert ons van binnen.

253

254

STREVEN MEI-JUNI 2019

De dood choqueert, grijpt ons onverwacht bij de keel en kwetst ons in
het aller-diepste van ons zijn, in het bijzonder: in ons eigen zijn. Want een
kind, een ouder, een naaste, een vriend… is een deel van onszelf geworden.
De dood laat zich dan ook in de eerste plaats lichamelijk en fysiek voelen:
we hebben pijn: steken in onze borst, misselijkheid – walgelijk – onpasselijk… de dood zit in ons, borrelt steeds opnieuw op… kokhalzend.
DE ONGRIJPBARE DOOD

Onbegrip, on-begrip, on-grijpbaar, on-oplosbaar… want de dood is niet
te vatten. Geen enkele logische verklaring komt ook maar in de buurt van
wat ons helpt om vat te krijgen op het gebeuren. En toch willen we steeds
weer begrijpen… Waarom overkomt dat mij? Wat heb ik verkeerd gedaan?
Vanwaar deze straf? Steeds opnieuw denken we dat er een oorzakelijkheid is
die we kunnen verklaren en dat we om één of andere reden daar een schuld
aan hebben. Steeds opnieuw vragen we ons af wat we zouden kunnen doen
om wat is gebeurd, ongedaan te maken. We voelen ons schuldig, schuldig
aan de dood van een overledene: ‘ik had er moeten zijn, ik had hem kunnen
waarschuwen. Nee, ik had hem niet mogen laten gaan… thuishouden en
thuisblijven, dan was er niets gebeurd.’
Maar ook: wiens schuld is het? Wie heeft me dit aangedaan?… Wat we
ervaren, is een mengsel van woede en opstandigheid en de nood aan een
instantie waar we ons beklag kunnen doen.
We willen zo graag begrijpen en verklaren als pogingen om onze ziel tot
rust te brengen. Het ‘willen vatten en begrijpen’ verschijnt voor de achtergeblevenen als ‘het één en ander kunnen verklaren’. Want voor de Moderne
en Verlichte mens is één ding zeker: niets gebeurt zomaar, alles heeft een
reden én een oorzaak. Bovenal gaan we ervan uit dat alles te verklaren, te
begrijpen en uit te leggen is – dat we iets of iemand ter verantwoording kunnen roepen. De tragiek van het gebeuren is nu net dat het hele onderzoek
geen bewijzen noch verklaringen heeft gegeven… er is geen schuldige, geen
oorzaak, geen verklaring: er is niets of niemand die men verantwoordelijk
kan stellen. Wat rest: dom toeval.
En zo was het ook met de dood van Tonio.
Was Tonio’s dood nou maar een probleem geweest waar we ons na
zijn abrupt verdwijnen over konden buigen om het tot een oplossing te brengen… Er was geen oplossing voor, dus was zijn dood
misschien wel geen probleem, strikt genomen. […] Het was van
alle tijden: viel er een dierbare weg, dan wilden de achterblijvers
heel precies weten wat er gebeurd was, alsof de verworven kennis ze
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dichter bij de gestorvene kon brengen. Naarmate de dood van een
geliefde zich onder mysterieuzer of gewelddadiger omstandigheden
had voorgedaan, leek de behoefte aan details groter. Ook zonder
enige aanwijzingen van geweld kon die behoefte bij ons niet groter
zijn. (blz. 309)

Als we de dood niet (op een empirisch en rationele wijze) kunnen verklaren en ons aards bestaan geen bewijzen biedt, dan kunnen we nog met ons
hoofd naar boven kijken: er zal dan ergens toch één of andere God zijn die
een be-doel-ing heeft met de wereld en dit heeft gewild. Een God die een
bepaalde bedoeling heeft met ons als mens… of als het dan geen God is,
dan wel het Noodlot of één of andere demiurg die dood en leven beheerst
volgens een plan dat ten uitvoer dient te worden gebracht… dat daarboven
dan iets is waar we ons beklag kunnen doen.
Wie dit aanvaardt en gelooft, gaat ervan uit dat de mens niet vrij is
maar dat diens leven in handen is van een grotere macht of kracht. Wie dit
gelooft, legt meteen elke zin en betekenis van het leven in de handen van
die grotere Ander. De mens is in dit verhaal niets anders dan een poppetje
in een marionettenspel dat wordt bediend door de grote goden hierboven.
Maar wat als er nu geen instantie is waar men zich kan beklagen? Wat
als we niets of niemand ter verantwoording kunnen roepen? Wat als de
dood niet te verantwoorden (en verklaren) is en God er helemaal niets mee
doen heeft? Dat betekent dat noch God noch ons verstand – onze rationele
capaciteiten in het zoeken naar oorzakelijkheid of verklaringen – ons verder
kan helpen. En ook al zijn er in sommige gevallen van verlies een aantal
‘verklaringen’ te geven, dan nog ervaren we dat die verklaringen ons niet
(helemaal) troosten. De dood overstijgt elke rationaliteit, elk begrip, elke
verklaring.
Dat God er niets mee van doen heeft, werpt ons nog radicaler op het
gemis van de overledene:
De vrees voor een toekomst die geen vrede brengt, geen aanvaarding,
geen berusting, geen antwoord op de pijn. Een toekomst die het
verlies alleen maar tot groter, meedogenlozer helderheid zal kneden
en houwen. (blz. 371)

Er is geen instantie waarbij men zich kan beklagen of die men ter verantwoording kan roepen: geen God, geen schuldige, een rechter, geen dokter…
Op dat moment slaat de opstandigheid van de overgeblevene naar binnen
en keert zich tot de ziel om aldaar de vernieling aan te richten (blz. 372).
Ook het Bijbelverhaal van Job maakt dat ons duidelijk.
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DE DOOD ROEPT OP TOT NIETS

De dood weegt zo zwaar dat men verdoving zoekt, dat men de hersencellen
die alsmaar vragen en doormalen naar verklaringen en begrip (Waarom?
Waarom? Waarom?…) even wil stilleggen. We willen het leven dat zoekt
naar zin en betekenis in onszelf uitdoven… precies omdat dat wat zin en
betekenis gaf, er niet meer is.
Aan Tonio’s vernietiging te gronde gaan: het blijft in heel z’n wanhopige wrangheid een aantrekkelijke gedachte. (blz. 451)

Zij onder de pillen, samen aan de drank en nog net in staat om voor de dagelijkse benodigdheden te zorgen: eten halen en klaarmaken, rouwkaartjes
beantwoorden, praktische zaken afhandelen met het oog op over-leven. Dat
is wat rest voor wie achterblijft: de gapende leegte tussen wat is geweest en
wat nog moet komen en wat niets anders dan angst inboezemt. Deze leegte
confronteert de nabestaanden met het leven zelf – met hun eigen leven in
die zin dat het leven van de overledene ook steeds verbonden is met hun
leven. De akelige confrontatie met de pijn… pijn omdat een deel van het
eigen leven is weggesneden en dat leven nu opnieuw moet worden uitgevonden.
Met zelfredzaamheid krijgen we Tonio niet terug, en met ten onder
gaan evenmin. Levend was Tonio de moeite waard om uit alle macht
voor te overleven. Juist omdat we hem zo springlevend mee hebben
gemaakt, is het verleidelijk om aan de gestorven Tonio kapot te gaan.
(blz. 451)

Dit laat ons nogmaals voelen dat ons leven nooit op zichtzelf staat: dat leven
steeds leven door en met anderen is – samenleven. In de absurditeit van
het bestaan worden mensen verbonden, om het in de woorden van Albert
Camus te stellen. Zelfs een mens of een kluizenaar mag dan wel op zichzelf
leven; eenzaam zal hij pas zijn als hij geen verbindingen kan maken met een
buiten. De dood van de ander is ook altijd een stukje dood van ‘een eigen
zijn’. Want we worden maar mens in, door en met de ander.
LEVEN MET DE DOOD

De dood heeft geen betekenis. De dood van een dierbare is geen teken dat
verwijst naar iets anders, of iets anders aanwezig stelt. De dood is geen voorbode van een beter of gesterkt leven. De dood is de on-zin bij uitstek. Sterker nog: de termen ‘zin’ en ‘onzin’ schieten tekort als het over de dood gaat.

TONIO

Op de vraag: ‘Wat is (er na) de dood?’ is er maar één antwoord: het
leven.
Dood en leven hangen samen. Wie het leven ten volle leeft, doet dat
door de dood erin mee te nemen. Nog sterker, doet dat vanuit de ervaring
dat we sterfelijk zijn. Onze eigen sterfelijkheid roept ons als het ware op om
te leven – meer correct: om dat gekregen leven vorm te geven. En laat dit
nu de kern wezen van het christelijk geloof.
Wie vertrouwd is met de boeken of filmreeks Twilight begrijpt dan ook
waarom Edward Cullen niet geneigd is om zijn vriendin Bella (‘Isabella
Swan’) te bijten zodat zij net als hij een vampier wordt. Als vampier weet
Edward dat hij nooit in staat is tot leven als een mens. Vampiers zijn bij uitstek ‘onsterfelijk’; precies hun onsterfelijkheid betekent dat ze niet in staat
zijn tot liefde en leven. Vampiers leven niet – ze zijn deze vreemde wezens
die zich begeven tussen leven en dood maar aan beide ontsnappen. Bella
daarentegen is jaloers op Edward: zij wil wat hij heeft, met name het onsterfelijke leven. Maar Edward waarschuwt haar: zijn leven is een leven zonder
de dood. Leven en dood zijn de twee kanten van dezelfde medaille. En die
medaille is de Mens. Edward is jaloers op de Mens want als vampier beseft
hij dat hij onsterfelijk is – een leven leidt dat de dood niet impliceert –, maar
dat dit hem precies uitsluit van de liefde en het leven. Niet kunnen sterven
betekent ook niet ten volle kunnen leven. Leven met de dood daarentegen,
is ten volle uit kunnen leven.
De dood zit in het leven, aldus de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben.
Agamben maakt een onderscheid tussen het ‘naakte leven’ en het ‘geklede
leven’. De dood wordt een tegenpool van het leven als het leven zich verengt
tot het ‘naakte leven’. De naaktheid weerspiegelt een oerinstinct tot de wil
en de lust tot leven. Eigenlijk gaat het hier om het biologische leven: leven
om te overleven (eten en drinken, voortplanting en genot). Het naakte leven of een biologisch leven is het leven beschouwd als een opsomming van
feiten en gebeurtenissen. Zoals een kind dat zegt: en toen ben ik naar mijn
mama gegaan, en toen heb ik mijn mama vastgepakt en toen heb ik tegen
mijn mama gezegd dat mijn zus mij pijn doet, en toen, en toen, en toen… .
Maar dit ‘en toen’ geeft geen betekenis aan ons leven want het is slechts een
opsomming van wat we gedaan hebben, wat we bezitten, hoe we eruit zien,
etc. Dit naakte leven is, aldus Agamben, een tegenpool van de dood. De
confrontatie met de dood leidt dan ook tot niets: de dood is het einde van
het naakte of biologische leven. En toen was ik er en toen was ik er niet. Op
het ene moment leef je, op het andere moment ben je dood. Leven en dood,
twee tegenpolen. Maar ook, de twee uitersten van ons biologisch leven.
Het ‘geklede leven’ daarentegen is geen tegenpool van de dood, maar de
dood is in hem ingesloten. Het geklede leven impliceert de dood: in dit leven
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gaat het er niet om ‘wat’ we zijn (en hebben), maar wel om ‘wie’ we zijn. Het
‘geklede leven’ impliceert de dood in die zin dat we betekenis en zin geven
aan wat ons overkomt en aan ons bestaan op aarde. Het geklede leven is het
leven steken in een kleedje of levensvorm die ons (en mijn leven bij uitstek)
mens-zijn zin en betekenis geeft. Of laat me een andere vergelijking maken:
we lopen niet (graag) naakt de straat op, maar we dragen kleren. Nu kan
men wel zeggen dat die kleren functioneel zijn, met name als bescherming
tegen de natuur, de regen en zon. Mocht enkel dat de reden zijn dat we
gekleed gaan, dan zouden we enkel winkels hebben met slechts één soort
en één kleur regenjas, één model badpak en broek. Kortom, mochten enkel
deze biologische condities opgaan voor ons, dan zouden we allemaal in een
uniform rondlopen. Het feit dàt we ons verschillend kleden en we deze andersheid ook mogelijk maken heeft mijn inziens daarmee te maken dat ‘de
kleren de man maken’: dat de manier waarop we ons kleden iets zegt ‘over
ons leven’ en dus niet het naakte leven toont. Het geklede leven is dus de
(symbolische) uitdrukking voor onze levensvorm (forme-de-vie), dit is de
vorm waarin we dit naakte of biologische leven kneden. Het geklede leven
is een leven dat zo onlosmakelijk is verbonden met zijn vorm: een leven
van potentialiteit of mogelijkheden (une vie de la puissance). Wat de mens
kenmerkt, is de levens-vorm omdat het leven van een mens niet bestaat
uit feiten maar uit mogelijkheden. Mensen zijn niet van nature gedetermineerd tot een bepaald leven, hun levensvorm is altijd, ondanks conventies
en sociale druk, pure potentialiteit of mogelijkheid. Met de term ‘potentialiteit’ verwijst Agamben naar de mens als fundamenteel open of gericht op
toekomst.
Het geklede leven is leven met de dood: het is de mogelijkheden grijpen
om iets van het leven te maken. Het geklede leven impliceert dan ook het
naakte leven – we zijn naakt gekleed – maar is op zich geen tegenpool van
de dood. Of anders gesteld, het geklede leven of de manier waarop we het
leven en mens-zijn betekenis en vorm geven ‘overstijgt’ de tegenpolen leven
en dood. Het is dan ook in het overstijgen van de tegenpolen leven en dood
dat we ten volle leven en mens-zijn.
Leven met de dood werpt ons op het leven zelf: het dwingt ons om elke
mens naar het leven te staan; het vraagt van ons het gekregen leven tot een
levensvorm te maken, in schoonheid te gaan.
De dood verschijnt als een tegenpool wanneer we ons leven ervaren als
een functioneel geheel of natuurlijk leven – een opsomming van feiten. In
concreto, wanneer we ons er tegen blijven verzetten en het willen grijpen
en beheersen zoals we doen met elk natuurlijk fenomeen. Zo nu en dan,
hoor je over iemand die zichzelf laat invriezen voor het geval dat er ooit
een middel wordt gevonden om onze sterfelijkheid te overstijgen, en we uit
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de dood kunnen terugkeren. De vraag die dan altijd in me opkomt, is hoe
gruwelijk dat moet zijn: terugkeren in een leven waarin er niemand van je
naasten meer is. Dat moet pas eenzaamheid zijn.
Dat we het als moderne mens steeds moeilijker hebben met de dood –
en dus vooral gericht zijn op het naakte leven waar de dood de tegenpool
vormt van het leven – blijkt ook uit de manier waarop men vandaag omgaat
met afscheidsrituelen. Steeds meer mensen geven vóór hun dood aan op
welke manier ze begraven willen worden. Eigenlijk komt het er op neer
dat de overledene zelf beslist hoe zijn naasten afscheid van hem dienen te
nemen. Niet de naasten herdenken de overledenen, maar de overledene
bereidt voor hoe hij wenst te worden herdacht. Sommigen herkennen in
deze daad de moderne mens als een narcistisch wezen bij uitstek. Voor mij
getuigt dit fenomeen van de manier waarop we vandaag omgaan met het
leven: we ervaren het leven (en lichamelijkheid) steeds meer in zijn naaktheid, als een object van feiten waaraan ikzelf zin en betekenis geef (ongeacht het toedoen van de ander). Of laat me het omkeren: de groeiende
vanzelfsprekendheid om ons eigen afscheidsmoment voor te bereiden en
te regisseren, impliceert de ervaring dat we controle willen hebben over
het leven en zijn productiviteit en dus het leven als potentialiteit niet meer
(kunnen?) ervaren, een ervaring die de voorwaarde vormt voor een gekleed
leven. De moderne mens is opgeroepen om zelf zin en betekenis te geven
aan dat leven – dit betekent: geroepen om voortdurend te tonen waarin hij
of zij productief en competitief in was. De moderne mens is bij uitstek de
mens die voortdurend bewijzen en feiten dient aan te leveren die laten zien
dat zijn of haar leven van betekenis is. En een begrafenisritueel vormt voor
deze mens het bewijs bij uitstek van deze productiviteit: steeds vaker horen
voorgangers de vraag klinken of het mogelijk is om een scherm te hangen
waar men de film kan draaien van het leven waarvan men afscheid neemt.
Een film die helaas vaak niets anders is, dan een opsomming van feiten
(X in Berlijn, X aan de zee, X met zijn eerste vrouw, X bij de geboorte van
zijn tweede kind, …). En waar een grafmonument vroeger verwees naar de
sociale positie van de overledene, verwijst het vandaag naar het vermogen
om een eigen plek te kopen, dan wel om die plek af te kopen en de dierbare
mee naar huis te nemen.
Is het omdat we het leven niet meer kunnen of willen leven, dat we onze
eigen dood willen beheersen door te beslissen op welke manier van ons
afscheid moet worden genomen?
Wie kan leven met de dood (het geklede leven) heeft geen nood aan
het regisseren van zijn of haar eigen afscheid. Wie het leven ten volle viert,
is niet bang om zijn leven uit handen te geven. Of beter: heeft zijn of haar
leven al uit handen gegeven, wat precies de dood is! De dood deel laten uit-
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maken van het leven betekent dat men zijn leven deelt en dat precies in het
delen van het leven zin en betekenis ligt. Precies dit gedeelde leven is waar
het om te doen is in het Christelijke afscheidsritueel: het is samenkomen
rond een gekleed leven – en dit is belangrijk – dat steeds een gedeeld leven
is. We nemen geen afscheid van iemand maar van een naam of een verhaal
waaraan we (ten goede of ten kwade) mee hebben geschreven. Rouwen en
dankbaarheid zijn voor Christenen nauw met elkaar verbonden. Rouwen
om het leven van iemand dat verbonden is met het eigen leven maar ook
dankbaarheid dat het eigen leven heeft mogen deelnemen aan dat leven.
VERRIJZENIS: HET GODDELIJKE LEVEND HOUDEN

De dood is enorm. De dood leidt tot niets, de dood brengt niets voort. De
dood is te gruwelijk, te groots en we kunnen dat als mens niet aan. Ergens
ligt dat gestorvene en ontbindende lichaam daar onder de grond, onder die
steen.
Niet denken nu aan zijn ontbindende lichaam daar onder het grind.
Zijn beweeglijke lijf was hier bij mij, in mij, bezield en aangestuurd
door mijn kennis van elk aspect ervan. Zijn motoriek zat in mijn
spieren. (blz. 559)

Zoals de gewezen opera-intendant Gerard Mortier het stelde, de dood is
dood. ‘Dat wil niet zeggen dat er niets meer is, ieder leven leeft ergens verder. Mijn vader en mijn moeder leven in mij. En ik in wat ik gerealiseerd
heb. Dat betekent verrijzenis voor mij.’ Wat Mortier en ook vele christenen
verrijzenis noemen, is precies het levend houden van iemand – van een ‘gekleed leven’. Dezelfde gedachte lees ik in Tonio:
We hebben tot aan onze dood de taak – nee, niet om de herinnering
aan hem levend te houden, maar om hemzelf warm en levend te houden. Daar heb ik jou voor nodig. En jij mij. Wij zijn de erfgenamen
van de persoon die hij was. De executeurs-testamentair van zijn leven,
zijn werken, zijn woorden … Maar het belangrijkste is dat we hem
voor altijd tussen ons in blijven klemmen.(blz. 463)

Ook christenen ervaren zich als de erfgenamen van Christus. Ze zijn de
testamentuitvoerders: degene die het testament ten uitvoer brengen nadat
Jezus is overleden. Als erflaters hebben christenen de taak om de levensvorm van Jezus van Nazareth levend te houden. En dit is belangrijk: niet de
herinnering aan hem levend te houden, maar zijn woorden, zijn daden ten
uitvoer te brengen en te verlevendigen. Christenen ervaren zich als erfgenamen van Christus en voelen zich geroepen om Christus of de mensgeworden God in leven te houden.

TONIO

TOT SLOT: EEUWIG LEVEN

Het eeuwige leven is verbonden met het geklede leven: enkel het leven dat
in een jasje of in een kleedje is gestoken en in schoonheid en waarheid heeft
geleefd kan vereeuwigd worden (in tegenstelling tot een feitelijk leven). En
over een leven in waarheid schrijft Donna Tartt ‘Als we een waardevol leven
willen leiden, kunnen we geen leven lang in het gareel lopen’. Wat verder
leeft over de generaties heen en anderen tot leven kan brengen is de vorm
die we aan het leven geven. Elk leven is dan ook onlosmakelijk verbonden
met een levensvorm: we worden gevormd door, met en in de ander. Of
anders gesteld, in de ont-moeting met de ander kom ik zelf pas tot leven.
Wanneer we niet bezig zijn met wat we moeten en onze functionaliteit, pas
dan ontstaan die ‘lege momenten’ waarin we elkaar onvoorwaardelijk kunnen spreken en ontmoeten. Dit is een moment waarin niets moet of dient
maar precies alles kan gebeuren. Hier ervaart de mens zijn leven als puur
open en toekomst.
Voor christenen horen het scheppingsgeloof en het verrijzenisgeloof samen: in een wereld geworpen worden en deze geworpenheid of ‘nataliteit’
(om het met de woorden van de filosofe Hannah Arendt te zeggen), ervaren
als een verschuldigd zijn: als een opdracht of een taak om dat gekregen
(naakte) leven vorm te geven. In het Hebreeuws staat er: ‘God zei: Laat Ons
een mens maken naar Ons beeld, op Ons gelijkend.’ (Genesis 1) Het is dit
geklede of vormgegeven leven – het leven in waarheid – waarin de dood
is ingesloten en als zodanig dus kan verrijzen. Want wat we levend willen
houden zijn mensen die een mooi leven hebben geleefd: van die mensen
zeggen we dat ze inspirerend en goddelijk waren. Zij zetten ons in beweging,
hun geest leeft in ons verder, in hun geest leven wij verder.

1		Verwijzingen naar dit boek staan tussen haakjes in de tekst.

Literatuur
A.F.Th. van der Heijden, Tonio. Een requiemroman, De Bezige Bij,
Amsterdam, 2011.
Anke Snoek, Wat rest de mens? Over Agambens naakte leven van de homo
sacer, Academia, Utrecht, 2006.

261

262

STREVEN MEI-JUNI 2019

Albert Camus, De mythe van Sisyphus. Een essay over het absurde,
IJzer,Utrecht, 2013.
Donna Tartt, Het puttertje, De Bezige Bij, Amsterdam, 2013.
Giorgio Agamben, Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven,
Boom, Antwerpen, 2002.
Hannah Arendt, Vita activa. De mens: bestaan en bestemming, Boom,
Antwerpen, 1999.
Rik Van Puymbroeck, ‘“Paradijzen interesseren mij niet”’, interview met
Gerard Mortier in De Morgen, 21 december 2013.

simon marijsse

‘Doch glücklich
bin ich nicht’
De ijzingwekkende afgrond
van het moderne subject

In 2013 riep de VN op tot een jaarlijkse dag van het geluk, veertig jaar eerder
echter was er al de koning van Bhutan die in 1972 het begrip ‘bruto nationaal
geluk’ introduceerde om de subjectieve levenskwaliteit van de bevolking te
meten. In de tussentijd kwam Coca-Cola met een eigen gelukscampagne. In
2006 afficheerde het bedrijf een drankautomaat als een zogenaamde geluksfabriek (The Happiness Factory). In 2015 paste het deze campagne aan. Geluk
werd gereduceerd tot een keuze in #ChooseHappiness, een slogan die je via
de sociale media kon delen en die de daaropvolgende zomer gepaard ging
met een Happiness Meter. Coca-Cola heeft vervolgens het geluksniveau van
verschillende regio’s gemeten op basis van het aantal hashtags en het aantal
negatieve en positieve mood words op Twitter. Uit deze enquête blijkt dat
74% van de respondenten gelooft dat geluk een keuze is, en geen resultante
van chance of ‘geluk’ – nogal self-fulfilling lijkt me dat allemaal.
Maar als we grasduinen in de wat ruimere westerse filosofie, dan blijkt
dat geluk eigenlijk nooit echt werd gezien als een groot wijsgerig probleem.
Het was hoogstens een vage en ondetermineerbare categorie die de ene
keer opduikt bij Aristoteles aan het einde van zijn Ethica Nicomachea, onder de noemer van eudaimonia, het goede leven, dan weer bij Spinoza aan
het einde van zijn Ethica. Soms klopt het geluksbegrip dan weer aan bij
denkers zoals Johann Wolfgang von Goethe en Jean-Jacques Rousseau die
nadachten over geluk als iets dat niet per se te maken heeft met passies of
euforische uitschieters, maar eerder met een vorm van rust en stasis. En wat
vulgariserend kunnen we stellen dat waar het paganisme het geluk inbedt
in dit leven, het christendom dat eerder aan het hiernamaals voorbehoudt.1
En toch, de jongste decennia maakt deze term opnieuw een opmars, en
dat niet enkel binnen een reeds vermeld consumentisme, maar ook binnen
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een populairwetenschappelijk discours. Zo heeft het magazine Psychology
Today het over de Neurochemicals of Happiness.
Maar hebben we het nog wel over hetzelfde concept, en moeten we niet
ergens toegeven dat geluk enerzijds een vorm is van lichamelijke euforie of
collectieve vrolijkheid die onze media en maatschappij en verwachtingspatroon domineert, en anderzijds een vorm van welbehagen op basis van enkele al dan niet ‘objectief ’ meetbare ‘subjectieve’ parameters? Wat de jongste
decennia centraal kwam te staan, is dat geluk gaat om iets dat wij ‘zelf ’ in
de hand hebben, waarvoor we bewust en autonoom kiezen, waarbij we het
lichaam zien als iets dat we volledig onder controle hebben. Een huidige
trend bestaat erin zichzelf zo (expressief of excessief) gelukkig mogelijk te
uiten, alsof het gaat om iets zichtbaars, waarbij we zelf kunnen beslissen om
minder productieve geestestoestanden uit ons leven weg te bannen. Maar
hoe ziet ‘geluk’ er überhaupt uit? Volgend citaat uit een van Mascha Kaléko’s
gedichten toont ons de wrange spanning. In het gedicht Der kleine Unterschied stelt een Duitse immigrant over zijn aankomst in de VS: ‘Gewiß, ich
bin sehr happy: Doch glücklich bin ich nicht.’2
Via zijn onderzoek naar de mystieke traditie trekt Marc De Kesel in zijn
boek Zelfloos3 de lijn door naar onze huidige ik-gerichtheid en naar wat die
tendens historisch vooronderstelt. Het gaat hierbij om een spanning tussen
ik en ik-loos waarbij iedere ontkenning van dat ik uitgroeit tot een historisch steeds krachtiger bevestigen van het ik in de moderniteit.
Naar mijn mening is deze spanning evenzeer terug te vinden in onze
zoektocht naar geluk. Om dit aan te tonen grijp ik terug op enkele essays
van Judith Butler en Giorgio Agamben, twee auteurs die volgens mij de
huidige cultus van de vrije wil en autonomie in een ruimer, kritisch perspectief wensen te plaatsen. Ik geef hierbij geen dieptelezing (filosofen die
dit lezen, vergeef het mij), maar ik neem de vrijheid om via hun ideeën het
huidige choose happiness-sentiment op de korrel te nemen. Dit essay wenst
een kleine asterisk toe te voegen aan het laatste hoofdstuk van Marc De
Kesels boek Zelfloos.
ARRIVING NOWHERE

De opkomst van een wetenschappelijk wereld- en mensbeeld leidde al snel
tot een onttovering van het menselijk lichaam tot een vat van neurochemische en biologische processen. Geluk is dan een simpele formule waarbij
het slechts de vraag is hoe het peil van serotonine, dopamine, endorfine,
en oxytocine in balans te houden. Dit is emblematisch voor een tendens
waarbij men alle subjectieve patronen wil herleiden tot het ‘objectief ’ lichamelijke. Ik vermeldde daarnet al Coca-Cola’s Happiness Factory. Welnu,
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wat als we de mens zelf neigen te zien als een soort geluksfabriek? Geef
iemand genoeg neurale stimuli en we ‘produceren’ geluk. Maar het is evenzeer interessant om op te merken dat deze populaire reductie niet per se
leidt tot een uitschakeling van het zelf. Men zou kunnen stellen dat het zelf
dan niets meer uitmaakt. Dan verzeilen we in Huxley’s Brave New World
waarbij emoties en het zelf niet langer een bestaansreden hebben. Het ik is
dan een randeffect.
Het tegendeel lijkt echter meer het geval te zijn. De uitwissing van het
subjectieve lijkt eigenaardig genoeg samen te gaan met een ik dat zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn persoonlijk geluk. En dat is allesbehalve
een zwak ik te noemen. Integendeel, het ik staat opnieuw voorop. Dit lijkt
enorm paradoxaal, maar het gaat erom dat een ontkenning altijd een positie vooronderstelt van waaruit die ontkenning kan plaatsvinden. Neem
bijvoorbeeld de stoïcijnse traditie, waarvan de starets [‘ouderling’ of ‘geestelijk vader’] Zosima uit Dostojevski’s Gebroeders Karamazov een mooi voorbeeld is. Zelf-weigering en ascese vooronderstellen steeds een sterk ik, een
ik dat zichzelf in handen heeft, zich disciplineert, en zich bepaalde dingen
ontzegt. Maar de uiteindelijke imperatief van die levenswijze is tegelijkertijd ook een ontkenning van dat zelf en dat bestaan. Met andere woorden,
hoe sterker de ontkenning, hoe krachtiger deze een antithese katapulteert.
Hieraan gekoppeld kunnen we vaststellen dat geluk binnen een kapitalistische setting steeds vaker geafficheerd wordt als iets waarvoor we zelf
borg staan. Of we geluk dan in een bepaald doel of object nastreven, dat
maakt weinig uit. Cruciaal is dat we in beide gevallen erkennen dat geluk op
die manier buiten het subject wordt gezocht, dat we geloven dat geluk objectief kan worden nagestreefd, en dat het nastreven en het bereiken ervan
is gegrond in een wilsbesluit, een vrije keuze. Het resultaat is dat we onszelf
vaak voorhouden dat bepaalde zaken of doelen ons gelukkig zullen maken,
zaken die we in principe niet echt verlangen, maar waarbij we evenmin
onszelf de vraag stellen waarom we net die zaken of doelen nastreefden, en
waarbij het uiteindelijk bereiken van de dingen die we zogezegd verlangden,
ons steeds vaker met een gevoel van onbehagen achterlaat. Choose Happiness is verlangen naar zaken die we wel zelf kiezen, maar eigenlijk niet
wensen.
Zoals gesteld, dat het subjectieve ‘geobjectiveerd’ wordt in een bepaald
wetenschappelijk discours leidt niet tot een uitschakeling van dat ik, maar
eerder tot een krachtigere accentuering van de autonomie ervan. Dat we dit
zo sterk aantreffen binnen ons consumentisme is dus geenszins toevallig,
maar eerder de keerzijde van eenzelfde cultuur. Het wordt echter problematisch als we een dergelijk geluksbegrip hanteren als maatstaf voor een
geslaagd leven. In Happier waarschuwt Tal Ben-Sahar, Harvards positive
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psychologist, voor de arrival fallacy. Het gaat hier om een beeld dat we vaak
aantreffen bij topsporters. Er wordt vaak lang uitgekeken naar een doel,
maar hoe dichter het effectief bereiken van dat doel nadert, hoe meer we
beseffen dat het ons waarschijnlijk niet gelukkig zal maken. Bij het daadwerkelijk bereiken ervan worden we overspoeld door een gevoel van leegte.
Wat maakte het immers allemaal uit? Het is een gevoel waarmee we ons
allemaal wel eens geconfronteerd voelen. Maar waarom is net deze dwaling
zo eigentijds? En welke vorm van subjectiviteit vooronderstelt dat?
Recent nam ik Judith Butlers The Psychic Life of Power opnieuw ter
hand.4 Daarin stelt deze filosofe de vraag naar de productie van het subject
centraal. Die term begrijpt ze vanuit het Frans als assujettissement. Enerzijds betekent subjectivering hierdoor het aan het oppervlak treden van
zoiets als een ‘subject’, dat is, iets wat vervolgens aan inwerkende krachten
onderhevig is (of wat we vanuit het Grieks hypokeimenon begrijpen als het
onderliggend substratum). Aan de andere kant impliceert Butler hiermee
dat net dit verschijnen van het subject een resultante is van a priori inwerkende krachten; van krachten die aan een subject ten grondslag liggen. Dat
we over iets als een subject spreken impliceert voor haar dus altijd al een
vorm van subordinatie.
Als auteurs het in de moderniteit zo vaak hebben over autonomie, agens,
en eigenaarschap van het zelf, dan voegt Judith Butler daar met andere
woorden een belangrijke voetnoot aan toe. Meer bepaald: dat vrije subject
waar een persoon prat op kan gaan, is op zich pas mogelijk door a priori
onderdrukkende krachten. Dit betekent dat de autonomie waarop velen de
dag van vandaag zo zijn gericht slechts is gestoeld op een eerdere onderwerping die zich tot een afhankelijkheidsrelatie tussen onderwerping en
subjectiviteit ontwikkelt. Of we het nu willen of niet, we hangen immers
vast aan wat ons bepaalt. Voor Butler is het echter wel cruciaal om in te zien
dat noch de inwerkende krachten kunnen worden herleid tot het subject dat
verschijnt, noch dat de autonomie en vrijheid die vanuit het subject naar voren treden te herleiden zijn tot de krachten die het subject in eerste instantie
produceerden. De spanning luidt hier als volgt: is onze hang naar vrijheid
en autonomie geen effect van de ketens die ons maakten tot wat we zijn? Is
het geen ijzingwekkende confrontatie te merken dat het een oorspronkelijke onderdrukking was die ten grondslag ligt aan een subject dat zijn eigen
vrijheid bejubelt? Het is precies deze confrontatie die het moderne subject
wil vermijden, maar waarmee het steeds opnieuw, tegen wil en dank, in
aanraking komt. Dat ik de drang heb om mezelf als eigenaar van mijn ik te
bevestigen ligt niet per se in mijn ik besloten.
In het eerste hoofdstuk van The Psychic Life of Power geeft Butler een
lezing van een passage uit Hegels Fenomenologie van de Geest, genaamd ‘het
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ongelukkige bewustzijn’, en biedt de lezer hiermee een interessante sleutel
om de huidige ik-gerichtheid te begrijpen. Zoals gezegd, haar these is dat
we niet van een subject kunnen spreken zonder dat we daarbij een intieme
verbinding met hetgeen wat het subject vormde in ogenschouw nemen.
Spreken over een subject vooraf aan subjectivering is in dat opzicht nonsens. De ruimere implicatie van dit idee is dat bijvoorbeeld identiteit steeds
wordt bepaald door iets wat voorafgaat aan of buiten dat subject ligt, maar
wat erna niet volledig door dat subject kan worden opgeslorpt of beheerst.
De autonomie van het subject en de macht die het subject tevoorschijn
bracht mogen we dus niet als hermetische antipolen begrijpen, noch als
elementen die elkaar volledig uitputten. Dat we autonomie claimen heft
niet het eerdere bolwerk van krachten op. En dat het autonome subject een
effect is van a priori onderwerpende krachten, wil nog niet zeggen dat die
vrijheidsclaim te herleiden is tot die krachten. Er ligt dus een kwalitatief
onderscheid tussen wat het mogelijk maakt dat we überhaupt spreken over
een ik, de machten die het ik vormden, en een ik dat zichzelf een eigen
autonomie toeschrijft. Welnu, het is precies die eerste stap die het moderne
subject wenst te vergeten.
Wanneer spreken we nu over een ongelukkig bewustzijn? Volgens Butler is dit juist het onaangename eindpunt van Hegels parabel van de meester
en de slaaf. Die eindigt namelijk tragischerwijs in een reflexieve onderwerping van het zelf aan zichzelf, en dus in een vorm van zelfslavernij. Wat is
er precies aan de hand? Op het punt dat de slaaf gelooft zich van de ketens
van de meester te bevrijden, voelt de slaaf zich in deze zogenaamde vrijheid angstig. Om dit tegen te gaan, legt de slaaf zichzelf als reactie bepaalde
ethische normen en doelen op. De parabel eindigt dus met een gespletenheid binnen het subject. Bang om de vrijheid in de ogen te kijken, vormt
zich in het subject een hernieuwde onderdrukking waarbij de slaaf zichzelf
bepaalde idealen oplegt en waarbij hij zichzelf zowel als oorzaak, maatstaf
en behartiger van die normen bevestigt.
Naderen we het einde van de passage over de meester en de slaaf bij
Hegel dan lezen we hoe de slaaf op repetitieve wijze de objecten bewerkt
die toebehoren aan de heer. En hoewel het weldegelijk de slaaf is die het
werk verricht, de objecten vallen dus nog altijd buiten zijn eigenlijke bezit.
Toch is het precies in dat werk dat de slaaf zijn eigenwaarde en dus zichzelf
herkent. In het bewerken van de objecten van de meester herkent de slaaf de
stempel van zijn eigen bestaan. En ook al behoren de objecten in principe
toe aan de meester, toch leest de slaaf in zijn arbeid zijn nalatenschap. Het
gaat hier dus om een vorm van zelfreflectie die gegrond is en uitmondt in
een ontkenning van de heerschappij van de meester. Maar waarom boezemt
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net dat besef zoveel angst in? Welnu, het gaat erom dat de slaaf in de erkenning van zijn eigenheid tegelijkertijd wordt geconfronteerd met een zelf
dat steeds verloren gaat. Telkens als de slaaf zijn eigen zelf bevestigt in het
object waarop het zelf zijn arbeid richt, komt die tot de steeds weerkerende
conclusie dat net die eigenheid niet aan hem ‘eigen’ is, maar afhankelijk is
van iets buiten zijn zelf. De angst gaat dus gepaard met een zichzelf steeds
herhalend, ontgoochelend, en opdringend zelfverlies. Weerstand biedend
aan die angst verschijnt het ongelukkige bewustzijn, waarbij de slaaf zichzelf als ankerpunt van een ethische norm ontdekt. Het gaat hierbij om een
emancipatoire keuze, een vrij wilsbesluit, waarbij de ‘onderwerping van het
verlangen’ omslaat in een ‘verlangen tot onderwerping’ dat zich uitdrukt in
een zogezegd vrijgevochten subject.
Wat kan dit ons leren over de arrival fallacy? Waar ik de aandacht op
wil vestigen is dat we in het erkennen van wat onze eigen stempel draagt,
tegelijkertijd worden geconfronteerd met het gevoel dat het ons niet toebehoort. Wat we ook mogen nastreven, het wordt telkens opnieuw uitgewist.
Cynisch gesteld, geen enkele van onze verwezenlijkingen maakt eigenlijk
wat uit en dat weerspiegelt zich in een gevoel van continu zelfverlies. Dat
is de ijzingwekkende afgrond van het moderne subject. Wanneer we onze
stempel in iets herkennen, een doel of prestatie bijvoorbeeld, erkennen we
dat tegelijkertijd als symbool van iets wat ons niet toebehoort. De ethische
autonomie van het zelf blijft dus fundamenteel vastgeknoopt aan een vergeten van wat die autonomie in eerste instantie mogelijk maakte, en impliceert een hernieuwde onderwerping, maar dan aan onze eigen ketens. In de
betreffende passage heeft Hegel het over een bepaalde vorm van koppigheid
(Eigensinnigkeit). Zoals gesteld gaat het niet langer om een vorm van externe onderwerping maar om een gespletenheid binnen het subject, tussen
een deel van het zelf dat een norm oplegt, en een deel dat aan die norm wil
voldoen. Het subject is onderworpen aan normen die het zichzelf oplegt, en
de normen onderwerpen het subject op zijn beurt, aldus Judith Butler. Hoe
meer we koppig en krampachtig vasthouden aan een eigengereid ethisch
imperatief, hoe meer we de afgrond van onszelf toedekken, en die afgrond
er tegelijkertijd net meer door bevestigen.
Iedere zelfrealisatie staat hierdoor in een onoplosbare spanning tot het
uitwissen van dat zelf. In de belevingspatronen van de moderniteit zien we
onszelf als oorsprong en grond van onze eigen keuzes en hoe we daarmee
omgaan is onze eigen verantwoordelijkheid. Het klinkt wat bruut, maar een
dergelijke denkpiste leidt er tegelijkertijd toe dat we steeds vaker met een
gevoel worden geconfronteerd dat het ‘weer’ niet gelukt is en dat geen enkel
doel of object dat mateloos verlangen ooit zal kunnen bevredigen. Het is net
in de aanblik van de objecten en doelen waarvan we dachten dat die ons
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gelukkig zouden maken, dat we worden geconfronteerd met de niet toeeigenbare grond van ons verlangen, van wat ons bepaalt, maar wat steeds
‘buiten’ ons valt. Dat ‘buiten’ is niet te begrijpen als een object of intrinsieke
doelmatigheid, maar betreft de idee dat het ik nooit samensmelt met wat
dat ik bepaalt.
ONEIGENLIJK GELUK

Mag ik iets opbiechten? Een klein geheim. Ik vond Mozarts muziek altijd
wat te vrolijk. Het was naar mijn smaak allemaal wat te euforisch. En dat
strookte voor mij dan weer niet met de tragische situatie aan het einde van
zijn leven. Die tragiek zag ik bevestigd in een essay Magia e Felicità van de
Italiaanse filosoof Giorgio Agamben toen ik het volgende citaat van Mozart
aan abt en theoloog Joseph Bullinger vermeld zag: ‘Respectabel leven en
gelukkig leven zijn twee heel verschillende dingen, en het laatste zal niet
mogelijk zijn voor mij zonder een vorm van magie; daarvoor moet er echt
iets bovennatuurlijks gebeuren.’5
De laatste jaren vormt geluk steeds vaker een imperatief. We moeten
ons gelukkig voelen. En dat mogen we nastreven in verschillende inwisselbare objecten of roepingen om ons leven compleet te maken. Voor Agamben
is een dergelijk perspectief het product van een cultuur waarbij hetgeen een
mens is of moet zijn vasthangt aan een bepaalde doelmatigheid die we onszelf opleggen, hetzij in een vorm van werk, een plicht of norm. Als we dit
terugkaatsen, dan past het hedendaagse geluk hier perfect in. Je kiest er toch
voor om gelukkig te zijn, of niet? Dit alles valt te begrijpen onder de noemer
van een utilitair mensbeeld waarbij geluk verschijnt als een beloning aan
het einde van een reeks succesvolle realisaties. Zoals gesteld wordt op deze
manier geluk iets dat meetbaar is, iets dat je zelf objectief kunt evalueren. En
precies dat idee impliceert de mogelijkheid om een positie in te nemen buiten je eigen leven, waarbij een afstand tot je eigen leven het mogelijk maakt
om je verlangens in handen te nemen en naar wens te veranderen.
Als Agamben het af en toe over een andere vorm van geluk heeft, dan is
dat gebaseerd op een mensbeeld dat zich radicaal distantieert van het utilitaire. Hij zet zich tegen een dergelijke tendens af omdat het geluk reduceert
tot iets wat we zelf zouden kiezen, zoals uitdrukkelijk het geval is in de arrival fallacy van #ChooseHappiness. Geluk valt voor Agamben in geen geval
samen met een autonome wilsuitdrukking, het is geen keuze. Zo merkt hij
in datzelfde essay op ‘hoe saai’ het zou zijn om ‘geluk te ontvangen als de
beloning van een goed werk.’ Maar de vraag blijft natuurlijk hoe we een
vorm van subjectiviteit en vrijheid kunnen denken zonder te belanden bij
een angstig zelfverlies, of bij een zichzelf onderwerpend en bevestigend ik.
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Voor Agamben komt het erop neer om wat ons bepaalt niet te verdonkeremanen, maar op ons te nemen. Vanuit zijn standpunt zijn mensen wezens die fundamenteel zonder doel op deze aardbol rondwandelen.6 Mensen dienen helemaal niets te verwezenlijken of zich eigen te maken, maar
zijn wezens van pure mogelijkheid. Doorheen zijn teksten vertaalt zich deze
idee in zijn ijver om voorbij het concept van de vrije wil te kijken en een
blik te werpen op het werkwoord ‘kunnen’, wat vanuit het Italiaans potere
gekoppeld is aan een begrip van kracht of capaciteit. Wat staat hierbij op het
spel? Welnu, het is een interessante denkoefening om op te merken dat in
het werkwoord ‘kunnen’ er niet noodzakelijk een realiseren van dat kunnen
ligt besloten. Integendeel, iedere effectieve realisatie van een mogelijkheid
blijkt samen te gaan met de mogelijkheid dat het ook niet ‘kon’ of niet noodzakelijk verwezenlijkt diende te worden. Bijvoorbeeld, een poëet, ook al
dicht deze niet, blijft een poëet. Op deze manier heeft iedere mogelijkheid,
en iedere effectieve verwezenlijking van een mogelijkheid, een ontologische
grond in de niet-realisatie van die mogelijkheid.
Agamben verwijst hierbij vaak naar het voorbeeld van de dichter Anna
Akhmatova.7 Tijdens de Goelag in de toenmalige Sovjet-Unie bevond Anna
zich maandenlang te midden van andere moeders buiten de gevangenis
van Leningrad, terwijl zij wachtten op een bericht van hun opgesloten zonen. Toen Anna terug naar huis wandelde vroeg een van de ouders haar:
‘Kan je hierover spreken?’ Akhmatova wachtte even en antwoordde: ‘Ja, ik
kan’. Dit zou gemakkelijk opgevat kunnen worden als een vrije keuze of een
vorm van onverschilligheid. Maar we kunnen haar uitspraak ook anders
lezen. We kunnen ook opmerken dat Anna haar agency oftewel handelingsbekwaamheid niet uitdrukt in de vorm van een verwerkelijking; ze had immers inderdaad ter plaatse een gedicht kunnen schrijven om de mensonterende toestanden aan te klagen – of die verzetswens kunnen uitdrukken
als ‘ik wil’, ‘ik zal’, of ‘ik moet’ spreken. Door simpelweg te stellen dat ze
‘kan’ stelt ze de loutere, maar noodzakelijke capaciteit tot spreken voorop.
Met andere woorden, Anna behoudt haar eigenheid binnen een autoritaire
staat door de noodzaak tot effectief spreken te ontkennen. Hierdoor laat
ze in de uitdrukking ‘ik kan’ de onuitgeputte mogelijkheid tot spreken op
de voorgrond treden. Ironisch genoeg resulteert dit in een heel krachtig
moment van verzet.
Wat heeft dit moment nu met geluk te maken? Welnu, alles. Het op zich
nemen van de mogelijkheid om tegelijkertijd ook niet te realiseren toont
voor Agamben iets fundamenteel menselijks. Eerder dan dat geluk iets zou
betekenen dat we moeten verwezenlijken of verkrijgen, laat Agamben ons
via het voorbeeld nadenken over hetgeen wat nog on-geleefd, on-eigen, en
verborgen blijft in ons leven, zonder het te ‘willen’ toe-eigenen. Een derge-
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lijk eigenaarschap zou immers opnieuw uitmonden in nieuwe vormen van
onderwerping van het zelf aan zichzelf. Het gaat er hierbij om dat de drang
naar betekenis in het leven niet is gekoppeld aan een specifieke realisatie,
aan hetgeen we volbrachten in ons leven, maar eerder aan wat nooit geweest
is – en wat ons net daardoor bepaalt.
Op deze manier weekt Agamben geluk los van het begrip van een vrije
keuze. Men verdient of kiest geen geluk en men kan het zich ook niet toeeigenen. Dit vindt men uitgedrukt in de paradoxale idee dat ‘wie zich realiseert dat hij gelukkig is, dat al niet langer is.’ Anders gesteld, geluk zoeken
in accumulatie en realisatie is strijdig met het begrip ‘zelf ’, omdat geluk net
vastkleeft aan de idee dat het ‘enkel op ons wacht op het punt waar het niet
voor ons voorbestemd was’. In de paradoxale relatie met het ik verschijnt
het geluk net daar waar dat ik zich terugtrekt, op een moment wanneer
we er niet op gericht zijn. Coca-Cola’s #ChooseHappiness blijkt dus niets
anders te zijn dan een logische dwaling. Onszelf het geluk waardig achten,
zo schrijft Agamben, is dan een vorm van hybris, ‘het is de resultante van
arrogantie en exces.’ En zoals ik eerder via Butler aantoonde, telkens als we
ons ik voorstellen als iets dat we kunnen beteugelen of kiezen, impliceert
dat ook steeds een onderwerping van onszelf aan iets dat we moeten zijn of
doen en een vergeten wat een dergelijke ‘autonome’ keuze vooronderstelt.
In het aforisme Idea della felicità stelt Agamben de gedachte centraal dat
het veeleer de mogelijkheden zijn die nog niet tot uitdrukking of verwerkelijking kwamen, maar wel degelijk in ons leven besloten liggen, die een ander idee van geluk kunnen grondvesten.8 Op een andere manier nadenken
over geluk begint wanneer we beseffen dat we bepaald worden door zaken
die ons niet toebehoren. Een intieme kwetsbaarheid opent zich in het besef
van wie we zijn of net niet. Binnen dat opzicht kleeft er aan het tragische van
de arrival fallacy ook iets heel grappigs. Ik denk hierbij altijd aan een essay
van de schrijver David Foster Wallace over het komische aspect in de verhalen van Franz Kafka. Aan het einde van dat essay stelt Wallace dat we ons
Kafka’s verhalen moeten voorstellen alsof ze over een soort van deur gaan.9
Op de wijze dat we ons kunnen voorstellen dat mensen met bloed, zweet en
tranen hun geluksdoelen nastreven, kunnen we ons dat streven makkelijk
voorstellen als een koppig personage dat koste wat kost wil bereiken wat
aan gene zijde van een deur ligt. Steeds harder bonkend en kloppend om
binnen te geraken, begint de persoon op die deur in te hameren, te beuken
en te schoppen. Met een volledige overgave werpt de persoon zijn hele lijf
tegen de deur, tot deze uiteindelijk opent ‘… en ze opent buitenwaarts — we
bevonden ons altijd al in de ruimte die we wilden bereiken. Das ist komisch.’
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Deze tekst kwam tot stand in het kader van De Tegenhangers,
een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer
en tijdschrift Streven, met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren
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bert leysen

Engagement en
reflectie in het
dichterlijke denken

Als huisarts in het Belgische dorpje Broechem, onderzoeker palliatieve zorg
aan de Universiteit Antwerpen en stichtend bestuurslid van de eerstelijnszone Pallieterland begeef ik mij constant in het dynamische veld tussen engagement en reflectie.
Van kinds af aan trok ik mijzelf al graag terug om te lezen en na te
denken over van alles. Deze waardering van de stilte trek ik graag door
naar mijn contact met anderen. Als student heb ik destijds twee prachtige
reizen gemaakt die tot reflectie leidden en mij tot vandaag beïnvloeden: een
inleefreis van vijf weken in Nicaragua en een buitenlandse stage van twee
maanden in Zuid-Afrika. In mijn huisartsenpraktijk nu ervaar ik dat stilte
creëren en luisteren het mogelijk maakt om problemen onder woorden te
brengen en naar inzichten toe te groeien.
In de palliatieve zorg bevinden zich stiltes die toelaten te groeien naar
meer aanvaarding van de situatie – iets dat je niet met je hoofd, zelfs niet
met je hart, maar alleen vanuit je buik kan voelen, als er genoeg ruimte
en ook stilte voor is. De eerstelijnszones1 worden momenteel opgericht en
vergen veel acties. Deze acties moeten goed onderbouwd worden vanuit
een gemeenschappelijk groeiende visie. De balans vinden tussen sturen en
spontaan laten groeien vraagt zowel engagement als reflectie.
Als huisarts is reflectie een engagement. Bijblijven is een opdracht, niet
alleen vakinhoudelijk, maar ook wat betreft de moderne communicatie-
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middelen en de moderne praktijkorganisatie. Solo-artsen krijgen het alsmaar moeilijker en vormen groepspraktijken of netwerkpraktijken, net om
de ruimte te krijgen om te ‘ademen’, inspiratie te krijgen om geëngageerd
bezig te kunnen blijven. Het risico op burn-out vergroot wanneer de balans
tussen engagement en tijd voor reflectie wordt verwaarloosd. Reflecteren
doe je ook in je dromen en je dagdromen. Wie aan time management doet,
moet buffers inbouwen, perioden waarin dagdromen toegelaten is. Want de
zogenaamde ‘dode momenten’ doen juist leven.
Reflectie zonder engagement is het bouwen van een ivoren toren vol
droge boekenkennis; engagement zonder reflectie is een kasteel bouwen op
drijfzand, en dan verbaasd zijn dat er een muur instort.
Omdat ik in mijn eigen leven ervaren heb dat engagement en reflectie
elkaar voortstuwen, ben ik enthousiast dankbaar dat ik als ‘Tegenhanger’
dit stuk mag schrijven naar aanleiding van de lezing van Jan Papy over
Francesco Petrarca en de combinatie van engagement en reflectie.
PETRARCA, EEN PRIESTER MET ZOWEL POËTISCHE ALS POLITIEKE AMBITIES

Jan Papy maakte ons van in het begin van zijn lezing reeds duidelijk dat
Francesco Petrarca (1304–1374) niet enkel een dichter was, maar ook een
vooruitstrevend intellectueel met twee grootse doelen voor ogen.
Ten eerste wou hij de drie machten van Rome terughalen uit het buitenland. De paus was verbannen naar Avignon, het intellectuele (theologische)
leven was verhuisd naar de Sorbonne in Parijs en de keizer van het Heilige
Roomse Rijk, met zijn troon in Praag, werd niet langer in Rome gekroond
door de paus. Zijn hele leven lang heeft Petrarca zich ervoor ingezet om
Rome terug op de kaart te zetten. Hiervoor heeft hij, als prominent lid van
het pauselijk hof van Avignon, veel brieven geschreven en diplomatieke
missies uitgevoerd.
Ten tweede wilde Petrarca beroemd worden om zijn literaire kwaliteiten. Zijn hele leven lang was hij op schattenjacht naar antieke teksten. Hij
heeft ook daadwerkelijk mooie vondsten gedaan, Cicero’s brieven aan Atticus, Quintus en Brutus, bijvoorbeeld. De bibliofiel schreef zelf ook graag
en goed. Zijn serieuze teksten, waarin hij vaak pleitte om de christelijke
leer te verzoenen met de wijsheden van de antieken, schreef hij in verfijnd
Latijn. Zijn tot vandaag meest gekende teksten, zijn gedichten, schreef hij
in de volkstaal, het Toscaans.
In de verzameling gedichten met de titel Canzoniere2, die bijna allemaal
zijn geliefde Laura bezingen, zijn ook politiek geëngageerde gedichten te
vinden, die vol verontwaardiging zijn om de wantoestanden die hij in ‘Babylon’ had gezien, het Avignon van de paus in ballingschap:
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Onzalig Babylon, waar ’t mensenras
zijn eer in ’t vuur der zonde pleegt te zengen
kiemplaats van ketterij, in zak en as
ben ik je ontvlucht om ’t leven te verlengen.
Hier in deze eenzaamheid, waar bloem en gras
heerlijke geuren door mijn verzen mengen,
praat ik met Liefde en denk ik aan wat was
om me in dit triest verwijlen troost te brengen.
Door mij voor lot en massa af te sluiten
en aan geen lage lusten ’t oor te lenen
kom ik tot rust van binnen en van buiten.
En van de twee die ik zoek hoop ik dat de ene
mij warmte en vredelievendheid zal tonen
en de ander mij met vriendschap zal belonen.
Petrarca haalt in dit gedicht aan dat hij ‘hier in deze eenzaamheid’ ‘zich
afsluit voor lot en massa’. Waarschijnlijk bedoelt hij in dit gedicht de vele
jaren die hij heeft doorgebracht in Fontaine-de-Vaucluse, een dorpje niet te
ver van Avignon. In dit dorp heeft hij – op een afstand van de verlokkingen
van de stad – veel tijd gehad om oude boeken te bestuderen en na te denken
over het leven. Dit was lange tijd zijn thuisbasis, van waar hij zijn ‘expedities’
ondernam en waarnaar hij heimwee kreeg als de intriges van het politieke
spel hem te veel werden.
NAVOLGING VAN PETRARCA IN HET HUIDIGE LATIJNS-AMERIKA?

Wanneer ik denk aan engagement en reflectie, dan gaan mijn gedachten uit
naar revolutionairen, en dan in het bijzonder naar de geestelijken die net als
Petrarca vanuit hun geloof en overpeinzingen tot de conclusie kwamen dat
ze niet alleen boekenwijsheid dienden te verspreiden, maar ook vrede dienden te stichten. De priester Ernesto Cardenal stichtte de beroemde gemeenschap van Solentiname, sloot zich aan bij de Nicaraguaanse sandinisten om
het dictatoriale regime van de familie Somoza te bestrijden, en was van 1979
tot 1987 Nicaraguaans minister van Cultuur.
Toen hij nog geen priester was, deed Cardenal al een eerste keer mee
aan de Aprilrevolutie van 1954, die jammerlijk mislukt was. In 1957 trad hij
in bij de broeders trappisten. Hij werd novice in Kentucky, bij Thomas Merton, een van de andere ‘Denkers van de intieme inkeer’ in de lezingencyclus

275

276

STREVEN MEI-JUNI 2019

van filosofiehuis Het zoekend hert. Merton deed Cardenal inzien hoe dicht
contemplatie en poëzie bij elkaar liggen, en zelfs meer: dat er geen contradictie is in tegelijkertijd dichter, contemplatief en politiek activist te zijn.3
Zoals Petrarca zijn gedichten over Laura afwisselde met gedichten over
het onzedige Babylon, zo wisselde Ernesto Cardenal in zijn Epigramas4 gedichten over Claudia, Myriam en andere vrouwen af met gedichten over de
dictator Somoza en de grimmige sfeer die aan zijn naam kleefde. Op pagina
24 en 25 van de Epigramas bijvoorbeeld, waar twee gedichten naast elkaar
staan, bezingt Cardenal in het gedicht op de linkerpagina de vergankelijkheid van de liefde, terwijl het gedicht op de rechterpagina ons alarmeert
over hoe (het leger van) Somoza terreur zaait in de nacht.
Op 93-jarige leeftijd is het voor Cardenal pijnlijk om te zien hoe zijn
compadre Ortega, de huidige president van Nicaragua, de rol van dictator
heeft overgenomen. Hoewel hij oud en ziek is geworden, spaart Cardenal
de dictatuur niet: hij schrijft nog altijd kritische teksten. Zijn medestrijders
in de culturele sector, zoals de muzikale broers Mejía Godoy die protestliederen tegen Somoza zongen, hebben – vanuit dezelfde mengeling van
engagement en reflectie die hen al decennialang als artiesten overeind
houdt – door de dictatoriale repressie van Ortega nu inspiratie voor nieuwe
protestsongs. De Nicaraguaanse musicus Carlos Mejía Godoy werd in de
zomer van 2018 bedreigd door aanhangers van het regime en is net als veel
landgenoten naar buurland Costa Rica geëmigreerd. Zijn lied ‘Los jovenes
de abril’5 gaat niet over 1954, maar over 2018.
REFLECTIE DIE VERDER GAAT DAN HET ENGAGEMENT VAN DE REVOLUTIE

Hoe anders zou Zuid-Afrika eruit gezien hebben als Nelson Mandela niet
jarenlang opgesloten was geweest, en niet die tijd had gebruikt om diep na te
denken over de toekomst van zijn land? Hij leerde de Afrikaanse taal, stelde
vragen over de Afrikaner geschiedenis, en leerde de Afrikaner cipiers kennen als mensen, zoals veel cinemafanaten zagen in Goodbye Bafana. Deze
film is gebaseerd op het boek dat geschreven is door de cipier die Mandela
achttien jaar gevolgd heeft, en die door de gesprekken met Mandela een
haat jegens de Apartheid ontwikkelde, zich tegen zijn superieuren durfde te
verzetten en Mandela’s kwaliteit van leven in de gevangenis kon verbeteren.
Reflectie is niet enkel het overdenken en schrijven van teksten, maar ook
het open staan voor de wereld zoals die zich aandient. Reflectie is niet jezelf
opsluiten in één ideologie, bijvoorbeeld die van de revolutie, maar wel is
het rondkijken naar de problemen en de mogelijke oplossingen daarvoor.
Zoals Jan Papy betoogde, aan de hand van Petrarca’s brief over zijn beklimming van de Mont Ventoux: eerst is er het respicere, en dan pas het
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inspicere. Met ‘respicere’ wordt bedoeld ‘rondkijken’ naar de aardse zaken en
je omgeving leren kennen. Ik interpreteer dit ook wel als respect betonen
voor reeds bestaande vormen en vormelijkheden, zoals Mandela door zijn
contact met de cipiers de Afrikaners beter leerde kennen én waarderen. Met
‘inspicere’ wordt bedoeld: in zichzelf kijken en inzicht verkrijgen. De twee
tegengestelden zijn beide nodig om tot praktische conclusies en concrete
engagementen te kunnen komen.
Toen Petrarca op de top van Mont Ventoux aankwam en rondkeek, was
dat niet genoeg voor hem. Hij haalde het boekje boven dat hij altijd bij zich
had (met daarin de belijdenissen van Sint-Augustinus) en sloeg een bladzijde open: ‘En de mensen gaan om te bewonderen de hoogte van de bergen
en de machtige golven van de zee en de brede stromen van de rivieren en
de gang van de oceaan en de omloop van de hemellichamen, en zij verlaten
zichzelf.’6
Bij het lezen van deze passage realiseert Petrarca zich pas ten volle dat
hij niet zo veel aandacht moest hebben voor aardse zaken, maar zich volop
moet richten op zijn geestelijke leven. Met andere woorden: hij stelt het
lezen voor als blikopener voor de ziel, om de zelfreflectie te stimuleren. Reflectie is ook jezelf blijvend motiveren om hoopvol te zijn, zoals Nelson
Mandela dat deed door het gedicht ‘Invictus’ van William Ernest Henley
te bijven herhalen in zijn cel, als een mantra, zoals getoond in de gelijknamige film Invictus. Ik citeer de Nederlandse vertaling door Wouter van
Heiningen:
Invictus
Vanuit een peilloze diepte, zwart als de nacht,
Een duisternis zo lang als mijn leven,
Dank ik een God, welke is mij om het even,
Voor een ziel met onverwoestbare kracht.
Het lot grijpt mij met klauwen beet,
Maar ik geef geen krimp, slaak geen enkele kreet.
Al regent het nog zo veel slagen in mijn leven,
Mijn hoofd is bebloed, maar ik houd het geheven.
Want waar ik nu slechts ween en smacht,
Is het enkel een schaduw die op mij wacht.
Al duren de jaren nog zo lang,
Ze mogen verstrijken, ik ben niet meer bang.
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De poort is smal, een nauwe gang,
De lijst met straffen ellenlang,
Maar ik houd de teugels strak in handen,
Mijn zielenheil leg ik nimmer aan banden.
(https://woutervanheiningen.wordpress.com/tag/invictus/)

Het lezen van literatuur toont zich als motor voor blijvend engagement. In
het geval van Nelson Mandela was de combinatie van reflectie en engagement broodnodig om met zijn landgenoten, die elkaar bont en blauw wilden slaan, een sterke regenboognatie te maken. Zijn vredesdroom is er nog
niet helemaal – of zullen we zeggen: helemaal niet? Zijn opvolgers hebben
een lange adem nodig om het werk voort te zetten.
FYSIEKE RUIMTE EN INNERLIJKE RUIMTE

Zoals Petrarca zijn rust en ruimte voor reflectie vond in de Vaucluse, Cardenal in Solentiname en Mandela op Robbeneiland en in andere gevangenissen, zo is er een grote diversiteit aan plaatsen gekend die inspiratie schonken aan bekende denkers. Ernst Cassirer was kind aan huis in de beruchte
privébibliotheek van Warburg in Hamburg en werd door deze cultuurpsychologische bibliotheek enorm gestimuleerd in zijn werk over de mens als
animal symbolicum.7 Ludwig Wittgenstein meldde zich in 1914 vrijwillig aan
als soldaat eerste klasse voor het Duits-Oostenrijkse leger: aan het front las
hij tussentijds in een boekje van Tolstoj over de evangeliën en maakte hij
aantekeningen waaruit later zijn Tractatus Logico-Philosophicus7 zou groeien.
Martin Heidegger trok zich terug in een houten hut, hoog in het Zwarte
Woud, waar hij geïnspireerd werd door de vele stormen die langsraasden.7
Dit zijn fysieke ruimten waar dichters en denkers tot rust kwamen,
maar nog veel fundamenteler is natuurlijk het vinden van innerlijke ruimte.
Toen Walter Benjamin het besluit nam naar het eiland Capri te reizen om
daar eindelijk de laatste hand te leggen aan zijn habilitatie rond het barokke
treurspel, vond hij te veel afleiding in de zuiderse omgeving en het aldaar
aanwezige vrouwelijke gezelschap. Hij kende, zoals het niet de eerste en ook
niet de laatste keer het geval was, geen innerlijke ruimte groot genoeg om
zich te concentreren op zijn schrijven.7
Jan Papy bracht aan dat Petrarca hierover ook zelf heeft geschreven. De
fysieke ruimte voor reflectie noemde hij solitudo loci, de innerlijke ruimte
noemde hij solitudo animi. Petrarca zou de eerste geweest zijn die beschreven heeft dat deze twee ‘eenzaamheden’ moeten samenvallen om echt tot
rust te komen en te kunnen reflecteren.8
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INNERLIJKE RUIMTE VOLGENS LEGET 9

Voor mijzelf als arts met grote interesse in palliatieve zorg, heeft ‘innerlijke ruimte’ een bijklank die vele anderen er niet in horen. Het concept
‘innerlijke ruimte’ werd in het palliatieve vakgebied door Carlo Leget verder
uitgewerkt, volgens hemzelf om vier redenen. Ten eerste omdat de metafoor eenvoudig en herkenbaar is: iedereen kent de ervaring van drukte en
spanning die kan omslaan in opluchting en een gevoel van meer ruimte.
Ten tweede is het een minder beladen begrip dan bijvoorbeeld ‘innerlijke
vrede’. Ten derde bevindt het begrip zich op het kruispunt van psychologie,
spiritualiteit, pastorale zorg en ethiek – en wat mij betreft hoort filosofie ook
in dit rijtje thuis. Ten vierde vindt dit begrip gemakkelijk aansluiting bij de
bestaande spiritualiteitstradities: het begrip brengt de idee tot expressie dat
mensen een innerlijk hebben dat als een tuintje om verzorging vraagt.
Carlo Leget ontwierp een model van innerlijke ruimte om goed (te leven alvorens) te sterven, waarbij hij zich liet inspireren door het laatmiddeleeuwse ars moriendi-model, waarbij de stervende middeleeuwer wist dat
hij de valkuilen van de duivel (ongeloof, wanhoop, gierigheid, ongeduld
en hoogmoed) moest vermijden om op de smalle weg naar de hemel te
blijven. In het model van Leget worden deze vijf beproevingen vertaald
naar vijf spanningsvelden: dat tussen ik en de ander, dat tussen doen en
laten, dat tussen vasthouden en loslaten, dat tussen vergeven en vergeten
en dat tussen geloven en weten. Deze spanningsvelden worden momenteel gebruikt door veel zorgverleners om stervensbegeleidingsgesprekken te
voeren, maar ze zijn ook in het dagelijks leven zeer bruikbaar als algemeen
kader om tot reflectie te komen.
De vragen die Carlo Leget zijn lezers stelt, kunnen hierbij richtinggevend zijn. Bijvoorbeeld:
•Wie hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben? Welke mensen hebben
zo’n stempel op mij gedrukt dat ze een (on)zichtbaar deel van mij
zijn? Hebben ze mij innerlijke ruimte gegeven of benomen? Wat doe
ik met die vaststelling?
•Als ik in de ‘doe-modus’ sta, gebeurt dat dan vanuit innerlijke
ruimte? Of neig ik tot activisme, en doe ik om maar bezig te zijn?
•Als ik in de ‘latende modus’ handel, zak ik dan weg in een soort
passiviteit? Of kan ik vanuit innerlijke ruimte dingen bewust laten
gebeuren en ondergaan?
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•Als ik dingen loslaat, welk karakter heeft dat loslaten dan? Weggooien, laten vallen, weggeven, overgave? Ken ik de ervaring dat
loslaten ruimte kan geven?
•Ken ik de ervaring van vastgehouden, gedragen worden? Welk
houvast heb ik nodig om te kunnen loslaten?
•Als ik plotseling zou horen dat mijn tijd van leven nog maar heel
beperkt is, zijn er dan zaken die ik nog graag zou willen rechtzetten?
Wie zou ik dan nog willen spreken om dingen goed te maken?
•Hoe ga ik om met onzekerheid en onbekendheid? Waarom? Wat
vind ik daarvan?
•Welke rol spelen mijn gevoel en intuïtie in het zoeken naar houvast? Geven ze mij ruimte? Waarom is dit zo? Wat vind ik daarvan?

Zoals elke middeleeuwer dacht ook Petrarca na over hoe goed te leven zodat hij met een gerust hart kon sterven. Het memento mori herhaalde hij
ook zelf in zijn geschriften, bijvoorbeeld als waarschuwing aan de monniken van Montrieux in De otio religioso en in de vele gedichten over de dood
van Laura, die hem diep bedroefde.8 Zijn De remediis utriusque Fortunae,
die waarschijnlijk geïnspireerd werd door de vele plotse overlijdens die Petrarca om zich heen zag en die veroorzaakt waren door de pestepidemie,
wordt beschouwd als een erudiete voorloper van de ars moriendi. In dit
geschrift legde Petrarca een grote nadruk op de argumenten en voorbeelden die de klassieken, zoals Cicero en Seneca, ons hebben nagelaten om de
dood emotioneel voorbereid tegemoet te gaan.10
TECHNOLOGIE TER UITBREIDING VAN DE INNERLIJKE RUIMTE

In een paar seconden contact maken met een geestverwant aan de andere
kant van de wereld… dat is tegenwoordig mogelijk dankzij de huidige communicatietechnologie. In de loop van 2018 ben ik via Whatsapp een correspondentie begonnen met een oude Nicaraguaanse kennis. Zoals ik reeds
aanstipte, ben ik als derdejaarsstudent geneeskunde in 2008 samen met een
diverse groep medestudenten aan de Universiteit Antwerpen (handelsingenieurs, biologen, linguïsten, enzovoort) op inleefreis geweest naar Nicaragua. Ik logeerde drie weken in Managua bij Juan Carlos Arce Campos, toen
hij als advocaat ook nog sociologie bijstudeerde aan de lokale partneruniversiteit Universidad Centroamericana.
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Het klikte enorm tussen ons, en toen hij twee jaar later in Barcelona
voor een jaar genderstudies studeerde, ben ik hem gaan bezoeken en heb
ik hem via de parochie van het dorp van mijn jeugd uitgenodigd op de
vastenmaaltijd, om over Nicaragua te komen spreken voor alle aanwezigen.
Nog eens acht jaar later was hij een van de leidende figuren van het
Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Als mensenrechtenactivist vreesde hij voor zijn vrijheid en zelfs voor zijn leven, want er waren bij
protesten al veel doden gevallen. Er zijn ook veel mensen langdurig opgesloten, enkel omdat ze op straat hun mening over de regering verkondigden.
In onze Whatsapp-gesprekken vertelde Juan Carlos over zijn strijd, en
polste hij af en toe naar informatie die hij nodig zou hebben voor een eventuele emigratie. Misschien is het paradoxaal, maar het feit dat ik hem in
deze virtuele ruimte af en toe kan helpen nadenken over een vluchtweg,
zorgde ervoor dat hij meer moed had om verder te gaan met zijn gevaarlijke
en nobele werk.
Net voor Kerstmis heeft de Nicaraguaanse overheid – ‘op basis van vermoedens van terrorisme’ – de werkgever van mijn vriend verboden de activiteiten voort te zetten. De grond werd hem erg heet onder de voeten en
zodoende is hij nu een balling in Costa Rica. Zodra hij werk heeft gevonden,
zal hij zijn vrouw en drie kinderen laten overkomen. Amnesty International
is samen met een aantal landen, waaronder België, bezig met diplomatieke
betrekkingen om het tij te keren in Nicaragua.
Dit zal niet gemakkelijk zijn, net zoals het voor Petrarca niet gemakkelijk was om de drie machten terug naar Rome te halen. Petrarca was trouwens de zoon van een politieke balling die uit Firenze verdreven was en dan
maar solliciteerde naar een baan aan het pauselijke hof in Avignon. De zoon
van Juan Carlos zal waarschijnlijk net zoals Petrarca zijn eerste stappen in
het volwassen leven zetten als zoon van een balling in een buurland. Dit
gegeven heeft Petrarca enorm getekend, en is wellicht een van de drijvende
krachten geweest voor zijn engagement.
FILOSOFIE VOOR ARTSEN

In het najaar van 2018 nam ik deel aan een bijzondere bijscholing voor
artsen. De praktische filosoof Pieter Vandekerckhove11 kwam in een nabij
ziekenhuis spreken over drie filosofische vaardigheden voor meer energie,
controle en voldoening. Hij haalde er Confucius, Epicurus en Socrates bij
om ons begrippen uit te leggen die we direct konden toepassen. Het filosofisch-intellectueel niveau hiervan was zeer basaal, want het interessante
werk van deze drie filosofen werd herleid tot telkens een tiental minuten
over een filosofische vaardigheid, gevolgd door praktische oefeningen.
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Toch was het wel degelijk een methodiek die werkte om de aanwezige artsen
aan het denken te zetten over hun levensstijl, en om hen aan te zetten meer
burn-out-preventie in hun leven in te bouwen.
Dit initiatief sluit aan bij een gedachte die Petrarca reeds verwoordde,
namelijk dat artsen filosofie zouden moeten gebruiken in hun dagelijkse
werk en leven. In een polemische brief aan een arts aan het pauselijke hof12,
duidelijk passend in een heen-en-weer van beledigingen, schrijft Petrarca
een paar passages die hierover adviezen formuleren. De arts die hem beledigde, noemde zichzelf filosoof en Petrarca antwoordde (vrij vertaald):
‘Gekke oude man, je noemt jezelf pompeus een filosoof. Maar als je in je
lange leven zelfs maar één keer over de dood had nagedacht, zou je jezelf
nooit een filosoof hebben durven noemen’. Weer staat reflecteren over de
dood centraal voor Petrarca, een thema dat zoals gezegd beter is uitgewerkt
in De remediis.
Petrarca voegt er nog een paar beledigingen aan toe, onder andere over
de bleekheid van de arts, die de man zelf toeschrijft aan zijn filosofische
werk. Petrarca schrijft de oorzaak van deze bleekheid echter snerend toe
aan de ziekelijke aard van artsen om steeds om te gaan met zieke mensen
en hun excrementen te onderzoeken, en dit liefst bij de rijksten, zodat er iets
aan te verdienen valt. Wat verder schrijft Petrarca: ‘Het nobelere deel van filosofie bestaat uit daden. Wanneer ik zie dat je voorbijgaande zaken veracht,
deugd cultiveert, ware lof nastreeft, geld negeert, hemelse doelen ambieert,
en de latrines van de rijken verlaat – dan zal ik geloven wat je maar wil’. Hier
maakt Petrarca duidelijk dat filosoof-zijn niet enkel reflectie betekent, maar
ook het daadwerkelijk aangaan van engagementen voor ‘hogere doeleinden’.
Opnieuw breekt Petrarca in deze polemische brief een lans voor het stimuleren van reflectie door middel van het lezen, namelijk wanneer hij Seneca
citeert: ‘Vrije tijd zonder lectuur is dood, en een graf voor de levende man’.
VOOR ELK PROBLEEM EEN SPREKEND WOORD

Volgens Heinz Kimmerle stond en staat de traditionele Afrikaanse filosofie
midden in het leven. De Afrikaanse wijzen of sages hebben altijd de opdracht gehad om advies te geven aan koningen, dorpsoudsten of ook gewone
mensen in moeilijke situaties. Van hun meesters hadden zij geen geschriften
overgeleverd gekregen, maar wel de gave van het woord en veel doordachte
spreekwoorden, waarmee ze hun gesprekken nog steeds illustreren. Engagement en reflectie bij deze Afrikaanse wijzen waren en zijn één.13
Ook Nelson Mandela, die tot de koninklijke Madiba-clan van het
Thembuvolk behoorde, stond gedeeltelijk in deze traditie. Zijn vader was
de voornaamste adviseur van de toenmalige koning. Deze bagage nam hij
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mee toen hij later advocaat werd, vrijheidsstrijder en uiteindelijk president
van Zuid-Afrika. Er zijn veel onvergetelijke citaten van hem, die zijn engagement en reflectie hierover mooi aantonen.
Zoals bijvoorbeeld: ‘It always seems impossible until it’s done.’
NIET (ALLEEN) SCHRIJVEN, MAAR (OOK) LEVEN?

Francesco Petrarca zou volgens mij zeker akkoord zijn gegaan met de stelling dat reflectie en engagement alleen waarde hebben als ze vol in de wereld en in het leven staan. Het leven in de Vaucluse bracht hem niet alleen
de nodige rust om te schrijven, maar ook om van de natuur te genieten en
zo volledig mens te kunnen zijn.
Daarom deel ik graag tot slot een sprekend woord mee van een van
mijn literaire helden, een volkse flierefluiter die mijns inziens een fundamenteel facet van Petrarca verzinnebeeldt. Van dit sprekend woord kan je
een fragment vinden op de draaideur van het zwembad in het Vlaamse
stadje Lier:
[…] Daarom zeiden de filosofen: ‘Gaat tot de Natuur! Gaat tot de
Natuur!’ Maar zij zelven keerden hun gat naar de zon, en vermagerden lijk graten tussen stapels boeken in dichtgesloten kamers.
‘Fillezoof zijn is ni schrijve, mor is leve!’ zei Pallieter, die met zijn
voeten in de parij14 stond en ’t perelend zonnespel aanschouwde. …’15

1		https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszones
2		 Frans Van Dooren, Francesco Petrarca. Sonnetten en andere gedichten, Athenaeum Polak & Van Gennep, Amsterdam, (1979) 2004.
3		 D.R Letson. Foundations for Renewal: An Analysis of the Shared Reflections
of Thomas Merton and Ernesto Cardenal. General Meeting of the International
Thomas Merton Society; 1989. Beschikbaar via http://merton.org/ITMS/Annual/3/
Letson93-106.pdf
4		 Ernesto Cardenal, Epigramas, Anamá ediciones Managua, (1997) 2002.
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5		 Carlos Mejía Godoy, ‘Los jovenes de abril’, https://www.youtube.com/
watch?v=4X_2hpMR txY
6		 Francesco Petrarca, De top van de Ventoux, vertaald, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Chris Tazelaar, Ambo-klassiek, 1990.
7		 Wolfram Eilenberger, Het tijdperk van de tovenaars. Het grote decennium van de
filosofie, 1919–1929, De Bezige Bij, Amsterdam, 2018. Alle voetnoten met het
nummer 7 verwijzen naar ditzelfde boek.
8		 Alexander Lee, Petrarch and St-Augustine. Classical Scholarship, Christian Theology
and the Origins of the Renaissance in Italy, Brill, 2012.
9		 Carlo Leget, Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners,
Lannoo, Tielt, 2012.
10		 George McClure, Sorrow and Consolation in Italian Humanism, Princeton University Press. Princeton, 1991.
11		 Pieter Vandekerckhove, praktisch filosoof, over de drie filosofische vaardigheden
voor meer energie, controle en voldoening, https://www.addperspective.com/
12		 David Marsh, Francesco Petrarca. Invectives, redactie en vertaling door David
Marsh, The I Tatti Renaissance Library, Harvard University Press, Cambridge, 2003
13		 Heinz Kimmerle, ‘Afrikaanse filosofie’, in Hans van Rappard en Michiel Leezenberg
(red.), Wereldfilosofie. Wijsgerig denken in verschillende culturen, Uitgeverij Bert
Bakker, Amsterdam, 2010, blz. 155–192.
14		 ‘Parij’ is een woord uit het Liers dialect. Het betekent prei. Met dank aan Griet Van
Opstal en Lieve Lettany, Stadsmuseum Lier.
15		 Felix Timmermans, Pallieter, Bibliotheek Het Laatste Nieuws, nr. 15, Het Laatste
Nieuws, Brussel, 2003.

Deze tekst kwam tot stand in het kader van De Tegenhangers,
een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer
en tijdschrift Streven, met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

guido vanheeswijck

Hoe redden we
de democratie?

Tijdens de tweede helft van de vorige eeuw leek de democratie de wind in de
zeilen te hebben. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog en zeker vanaf
de jaren zeventig groeide het aantal landen dat aanspraak kon maken op
het label ‘parlementaire democratie’ van ongeveer vijfendertig tot meer dan
honderd. Die gestage groei van het aantal democratieën ging hand in hand
met een zich steeds sterker doorzettende tendens tot economische globalisering. In het eerste decennium van deze eeuw begon het tij echter te keren. En parallel aan de gelijktijdige opgang van democratie en globalisering,
ging vanaf die periode de achteruitgang van de democratie ook gepaard met
economische crisissen die het tot dan nagenoeg onwrikbare vooruitgangsgeloof in het heil van globalisering danig begonnen aan te tasten.
Twee financiële crisissen – de eerste in 2008 die begon in de VS en
vervolgens de hele wereld besmette en daarna de crisis in Griekenland die
vooral de Europese Unie beroerde – fungeerden als een breekpunt en wellicht zelfs als een katalysator in de gestage neergang van de democratie. Democratisch verkozen regeringen in Turkije, Polen, Hongarije en Oostenrijk
die openlijk een ‘illiberale democratie’ nastreven, de opkomst van extreemrechts in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italië en de vlugge teloorgang
van opflakkerende hoop op een democratische Arabische Lente illustreerden deze nieuwe tendens.1
Sinds 2016 lijkt de democratie helemaal in woelig vaarwater te zijn gekomen. In de VS werd Donald Trump democratisch verkozen tot president en via een democratisch referendum beslisten de Britten om uit de
Europese Unie te stappen. Na recente democratische verkiezingen bleven in
Hongarije, Polen, Oostenrijk en Italië partijen aan de macht die de grondbeginselen van de liberale democratie nu niet bepaald genegen lijken. Ook
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bij de ‘midterm’ verkiezingen in de Verenigde Staten bleef de door velen
verhoopte democratische ‘blauwe storm’ die het republikeinse Alt-Right
zou wegblazen, grotendeels uit. Is de democratie in gevaar?, zo luidt vandaag de veelgehoorde vraag. Waarom hapert het democratisch systeem?
Over die vraag is al veel inkt gevloeid. Een van de gezaghebbende stemmen in dit debat in Vlaanderen is die van David Van Reybrouck. In oktober
2013 schreef hij zijn ophefmakende pamflet, Tegen verkiezingen. In verkiezingen zag hij eerder een rem dan een hulpmiddel voor de uitbouw van een
heuse democratie en daarom bepleitte hij alternatieve procedures om het
democratische proces een nieuw elan te geven. Want we lijden aan een ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’, noteerde hij, en een verkiezing fungeert veeleer als verzieking van de democratie.
Als remedie tegen dit ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’ – iedereen lijkt ernaar te verlangen, maar niemand lijkt er nog echt in te geloven – bepleiten een aantal opiniemakers in het zog van Van Reybrouck de
overgang van een representatieve naar een deliberatieve en participatieve
democratie. Voorstellen over herwaardering van referenda, invoering van
gestuurde loting van burgers in plaats van algemene verkiezingen om de
zoveel jaren doen daarbij de ronde. Hoe controversieel deze voorstellen in
de ogen van velen ook mogen zijn, de vraag die Van Reybrouck in zijn
boek opriep blijft het overwegen waard: indien we vandaag de democratie
als uitdrukking van de algemene volkswil uitvinden, zouden we dan als de
meest geëigende procedure elke burger alleen maar om de zoveel jaar een
bolletje zwart laten kleuren?
Red de democratie, het meest recente boek van Manu Claeys2, heeft
diezelfde vraag als vertrekpunt. Het is trouwens niet zijn eerste boek over
dit onderwerp. In 2013, hetzelfde jaar waarin Van Reybroucks pamflet verscheen, publiceerde Claeys een vuistdik boek, Stilstand, waarvan de ondertitel de teneur treffend samenvatte: ‘Over machtspolitiek, betweterbestuur
en achterkamerdemocratie’. Het boek leest als een gedetailleerde kroniek
van het reilen en zeilen in de actiegroep stRaten-generaal, waarvan Claeys
voorzitter is, en van het getouwtrek met het stadsbestuur rond het Antwerpse mobiliteitsplan. In dat boek voel je niet alleen tussen de lijnen maar
ook heel expliciet de ergernis doorschemeren over bekrompen machtspolitiek in besloten achterkamertjes, die echte inspraak van burgers vaak in de
weg staat en democratische participatie in de kiem smoort. Maar in maart
2017 konden de actiegroepen (naast stRaten-generaal, ook Ademloos en
Ringland) een doorbraak forceren. Samen met het Antwerpse stadsbestuur
en de Vlaamse Regering kwamen de activisten uit de burgerbeweging tot
een akkoord over de Oosterweelverbinding. En die doorbraak zorgt voor
een heel andere toonaard in het nieuwe boek van Manu Claeys.

H O E R E D D E N W E D E D E M O C R AT I E ?

RED DE DEMOCRATIE

Red de democratie is een aanstekelijk boek. Het is uitermate gedreven geschreven, zonder dat het enthousiasme de helderheid van het betoog in de
weg staat. Het leest vlot en is tegelijk erudiet. Het verhaal is gelardeerd met
hedendaagse Amerikaanse en Antwerpse voorbeelden, maar ook verweven met historische voorbeelden uit de eigen Antwerpse en bij uitbreiding
Vlaamse en Nederlandse geschiedenis – de slag bij Oosterweel in 1567, in
de naam stRaten-generaal zit de verwijzing naar de oude Staten-Generaal
verscholen. En zelf is het boek het verslag van een stuk hedendaagse geschiedenis, waarin de auteur in hoogst eigen persoon een bepalende rol
heeft gespeeld.
WAAROM HET SYSTEEM HAPERT?

Zoals de dubbele ondertitel laat vermoeden, valt het boek uiteen in twee
delen. Het eerste deel, ‘Waarom het systeem hapert?’ analyseert in drie
hoofdstukken (‘De verloren jaren’, ‘De falende democratie’ en ‘De illusie
van representatie’) de mankementen in het functioneren van het democratisch systeem, met de focus op de tekortkomingen van de representatieve
democratie. Wat er hapert wordt in deze hoofdstukken maar al te duidelijk.
Op basis van filosofische, sociologische en historische interpretaties, vaak
in combinatie met empirische data en cijfermateriaal, werkt Claeys zijn basisstelling uit dat het proces van politieke democratisering het stadium van
enkel representatie voorbij is.
Alleen om de zoveel jaren een bolletje zwart maken of elektronisch aanvinken, het is niet langer voldoende in een samenleving waarin ongeveer de
helft van de bevolking een diploma hoger onderwijs heeft. Op die manier
degradeer je de burger immers tot eenmalige deelnemer aan verkiezingen
zonder verdere inspraak. Het soort verkiezingen dat we gewend zijn heeft
daarenboven een aantal kenmerken die polarisatie in de hand werken. Het
primaire doel ervan is immers dat je electoraal groter moet worden en blijven dan de ander: ‘Democratie is op basis van verkiezingen nu eenmaal een
nulsomspel, het eindresultaat heeft een constante waarde, de som van winst
en verlies is altijd gelijk.’ (blz. 103)
Omdat de een zijn dood steevast de ander zijn brood betekent, is dit
systeem van verkiezingen op maat gesneden van politieke alfadieren, die
polarisatie graag oppoken, tactisch opportunisme laten prevaleren op het
zoeken naar oplossingen en het koele vermogen tot electorale kansberekening beheersen. In dat proces laten de media zich trouwens graag meezuigen en het zijn zij die deze alfamannetjes (en -vrouwtjes) doorgaans omschrijven als ‘politieke talenten’. Claeys illustreert die tendens aan de hand
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van een aantal voorbeelden. De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president of de strijd tussen Patrick Janssens en Bart De Wever om de
Antwerpse burgemeesterssjerp in 2012. ‘Ze verschilden in ideologische visie,
maar als politieke alfadieren hadden ze veel gemeen.’ (blz. 106)
Toch pleit Manu Claeys niet voor het verdwijnen van de representatieve
democratie. Zoals onder meer David Van Reybrouck in Vlaanderen en een
aantal activisten en politicologen in de VS naar wie hij verwijst dat willen,
wenst ook hij de representatieve democratie niet af te schaffen, maar wil hij
ze amenderen en van binnenuit versterken via burgerparticipatie: ‘Het is
mijn overtuiging dat het volwaardig integreren van burgerparticipatie in de
politieke besluitvorming een essentiële stap zal blijken bij de noodzakelijke
heropwaardering van die besluitvorming.’ (blz. 167) De representatieve democratie en de participatieve democratie zijn geen antipoden die elkaar als
in een nulsomspel bestrijden en uitschakelen; burgerparticipatie moet het
representatieve gehalte ervan juist vergroten.
WAT WE ERAAN KUNNEN DOEN?

Hoe dat kan gebeuren werkt hij uit in het tweede deel, ‘Wat we eraan kunnen
doen?’, dat vier hoofdstukken telt en waarin het vierde hoofdstuk ‘Het octopusmodel: een toekomst voor de democratie’ een scharnierfunctie vervult.
Zoals een octopus drie harten, acht armen en een brein heeft dat zich over
het hele lijf verspreidt, geeft de participatieve democratie aan haar burgers
zoveel mogelijk ademruimte door hen niet langer te reduceren tot ‘kiesvee’
dat na het ritueel van verkiezingen als passieve toeschouwers machteloos de
partijpolitieke strijd tussen de verkozen alfadiertjes gadeslaat. In het octopusmodel van een participatieve democratie worden de burgers zelf actieve
actoren die deelnemen aan de bestaande procedures of nieuwe procedures
opzetten. Ze fungeren nu eens als het hart, dan weer als de armen van het
octopusbrein, waarmee een participatieve en sociale vernieuwing van de
democratie van onderuit kan groeien.
In het vijfde hoofdstuk legt Claeys vooral de klemtoon op de procedurele aspecten van de vernieuwing die burgerparticipatie moet genereren.
Ook al dient vernieuwing van het democratische proces verder te gaan dan
louter procedurele ingrepen – ik kom hier nog op terug –, dat neemt niet
weg dat hij op dit procedurele niveau enkele interessante voorstellen doet.
Zo is hij voorstander van het systeem van ranked choice voting, zoals hij dat
in de Amerikaanse staat Minnesota heeft leren kennen (blz. 255–256). Ranked choice voting houdt in dat je op verschillende kandidaten mag stemmen:
je voorkeurstem gaat naar kandidaat A, je tweede stem naar B, je derde naar
C. Door al deze stemmen in rekening te brengen, kan de kandidaat die min-
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der voorkeurstemmen heeft, maar meer stemmen uit de tweede en derde
lijn, uiteindelijk worden verkozen. In dit systeem doen kandidaten er dus
goed aan zo weinig mogelijk te polariseren en zo veel mogelijk te verbinden. Dankzij het inbouwen van dergelijke procedurele checks and balances,
zo meent Claeys, krijg je minder haantjesgedrag en uiteindelijk een ander
type politicus.
In het zesde hoofdstuk schetst hij de rollen die in zijn ogen de activist
opneemt: hij of zij kan dissident, pionier, journalist of rebel zijn, en combinaties ervan. Motor van dit gelaagde activisme is de kracht van de verbeelding om nieuwe ideeën zelf te lanceren en niet te wachten op het initiatief
van beleidsmakers. De concrete toepassing van die activistische, dissidente
houding vinden we in het zevende en laatste hoofdstuk, ‘De kwetsbare
plant’. Daarin geeft Claeys omstandig verslag van het compromis dat hij
als voorzitter van stRaten-generaal en in naam van andere actievoerders
met de Vlaamse beleidsmakers bereikte over het zogenaamde Toekomstverbond, een mobiliteitsplan over de overkapping van de Antwerpse ring.
Dat akkoord ziet hij terecht als de bekroning van participatieve democratische besluitvorming. Het Antwerpse Toekomstverbond is ongetwijfeld een
pluim die hij als gedreven activist op zijn hoed mag steken.
UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE

Maar participatieve democratie gaat natuurlijk om veel meer dan de overkapping van een ringweg, ze beoogt een breder project: ‘het gaat ook om
gezondheid en het belang van groen in de stad en de kansen van arme
wijken en de mogelijkheid van een andere mobiliteit en de mate waarin
verkozen politici de eigen wetgeving ernstig nemen en finaal ook burgers.’
(blz. 296) Achter een concrete vraag over een concreet probleem gaat vaak
een bredere problematiek schuil – un train peut en cacher un autre. Achter
de eerste trein die voorbij raast (de controverse rond een viaduct), verbergen zich voor wie de democratie genegen is andere treinen: ‘De strijd tegen
een snelweg en voor een overkapping van de ring werd […] ook een strijd
tegen machtsmisbruik en voor een correcte omgang van de overheid met
burgers’ (blz. 319).
Om die ambitieuze onderneming waar te maken, ontbreekt het volgens
Claeys allerminst ‘aan toegewijde burgers, wel aan bestuursculturen die de
toewijding alle kansen geven.’ (blz. 339). Hij wil niets meer maar ook niets
minder dan de oude bestuurscultuur, verweven met de representatieve democratie, transformeren tot een deliberatieve en participatieve variant van
de democratie, aangestuurd door toegewijde burgers die in samenwerking
met de verschillende overheden zelf politieke actoren worden. In die alter-
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natieve benadering van de democratie vallen drie punten op die tot verdere
reflectie aanzetten en voer voor debat aanbrengen: zijn klemtoon op de rol
van procedures, zijn afkeer van identiteitspolitiek en een daarmee corresponderende visie op wat redelijke deliberatie inhoudt.
ALLEEN PROCEDURES?

De titel van het vijfde hoofdstuk ‘Burgerparticipatie: deelnemen aan de
procedures’ spreekt boekdelen betreffende het eerste punt. Claeys legt de
klemtoon op procedurele aspecten, roept burgers op zoveel mogelijk van de
bestaande procedures gebruik te maken en alle juridische mogelijkheden
uit te putten om tot inspraak te komen. Zoals aangestipt, zoekt hij ook naar
mogelijke procedurele wijzigingen in de kieswetgeving om het democratisch proces te kunnen corrigeren. Op zich is dat natuurlijk waardevol, maar
opvallend is dat inhoudelijke argumenten doorgaans ontbreken.
Waarin de activist dissident is, waarin hij als pionier moet optreden en
zich rebels moet tonen, zoals Claeys in het volgende hoofdstuk op een meeslepende manier beschrijft, is duidelijk wanneer het gaat over praktische
onderwerpen en de verschillende alternatieven kwantitatief worden vergeleken (zoals in het Toekomstverbond). Maar veel minder duidelijk is de
inzet van de strijd, wanneer vragen rond identiteit opduiken, morele vraagstukken aan de orde zijn of een inhoudelijk alternatief voor samenlevingsopbouw wordt gezocht. Claeys voelt zich als een vis in het water wanneer
praktische problemen zich aandienen. Grote vragen die een overkoepelend
maatschappijbeeld of een uitdieping van het mensbeeld viseren, lijkt hij
veeleer te wantrouwen: ‘Bovendien leiden burgerparticipatieve processen
veelal tot pragmatische oplossingen voor concrete problemen. Dat zijn niet
meteen de bouwstenen voor een cultuuroorlog, en daarom zijn ze weinig
geliefd bij polariseerders.’ (blz. 65).
Tekenend voor de aanpak in dit boek is dat, wanneer morele vragen in
het geding zijn, steeds wordt ingezet op procedures, die dunne identiteiten
zijn, en nagenoeg nooit op substantiële, inhoudelijk gedeelde waarden en
normen. Over zin en betekenis die we zouden kunnen ontvangen en die
soms in gespannen verhouding staan tot onze subjectieve voorkeuren, hoor
je weinig of niets. Meer nog, op sommige bladzijden klinkt een onverholen
aversie door voor alles wat ruikt naar moraal, ideologie en het gepalaver
over identiteit. Zo verbindt hij, steunend op bevindingen van de psycholoog Jonathan Haidt, het uitdragen van waarden en morele belangen met
een losse omgang met feiten en waarheden vanuit ‘intuïtief buikgevoel’ (blz.
111). Alsof een beroep op morele verhalen per definitie paternalistisch moralisme en het verspreiden van fake news in de hand zou werken.

H O E R E D D E N W E D E D E M O C R AT I E ?

IDENTITEIT VERSUS SOCIALE HERVERDELING

De bladzijden vanaf 53 tot 70, die schuilgaan onder de tussentitel ‘polarisering’, zijn belangrijke en onthullende bladzijden, als we de achterliggende
visie van Claeys’ activisme willen leren kennen. Daarin stelt hij een politiek
van sociale herverdeling lijnrecht tegenover een identiteitspolitiek:
Steeds vaker ging identiteitspolitiek zo het maatschappelijke debat
domineren. De aandacht verschoof van politics of redistribution
(herverdeling) naar politics of recognition ((h)erkenning), waarbij
conservatieve politici meer en meer het laken naar zich toe trokken.
Dat vertaalde zich in het framen van debatten rond morele principes,
polariserende thema’s en intuïties over vervreemding of zelfs slachtofferschap. (blz. 62)3

Voorbeelden uit de Verenigde Staten worden van stal gehaald om het polariserende karakter van de identiteitspolitiek nog te onderstrepen. Natuurlijk is er de figuur van Donald Trump, maar de erudiete essayist die Manu
Claeys is verkent bredere horizonten, hij kent zijn literatuur. Zo verwijst hij
naar de invloed van het in de jaren tachtig ophefmakende boek van Allan
Bloom, The Closing of the American Mind, situeert hij dit boek terecht in de
neoconservatieve stroming die Leo Strauss en Alexandere Kojève in gang
hebben gezet en die van doorslaggevende invloed is geweest op het denken
van iemand als Francis Fukuyama. Hun aandacht voor identiteit en identiteitspolitiek zet in zijn ogen de polarisering alleen maar op scherp en vormt
een obstakel voor de deliberatieve en participatieve democratie: ‘Andere
vormen van democratische dialogen zijn vereist, opdat de identiteitsagenda
niet telkens weer het debat over gedeelde vormen van ongelijkheid opzij
duwt’ (blz. 118).
Nu is die tegenstelling tussen identiteitspolitiek enerzijds en herverdelingspolitiek anderzijds helemaal niet nieuw. Zij valt doorgaans samen met
de sterk gepolariseerde opdeling tussen rechts en conservatief (identiteitspolitiek) versus links en progressief (herverdelingspolitiek). Claeys zet zich
mijn inziens terecht af tegen bepaalde (eng nationalistische, vrouwonvriendelijke, xenofobe) invullingen van de identiteitsvraag aan de rechterzijde.
Maar in één beweging lijkt hij ook de vragen zelf, verbonden met identiteit, af te wijzen of op zijn minst dit soort vragen te wantrouwen en negatief te bejegenen. Daarmee situeert hij zich in een linkse traditie die, door
zich vooral te concentreren op economische en sociale vraagstukken, voor
rechts ruimte heeft gecreëerd om de inhoudelijke leegte op te vullen als het
aankwam op identiteit en verankering.
Claeys zet zich mijn inziens eveneens terecht af tegen het dictaat van
economische neoliberalisering, dat onze samenleving de laatste decennia
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stevig in haar greep houdt. Maar tegelijk huldigt hij een heel ‘liberaal’ mensbeeld, waar voor een ‘inhoudelijke’ insteek nauwelijks plaats is. Elke vraag
bij dat ‘liberale’ mensbeeld wordt in zogenaamd progressieve milieus vaak
afgedaan als ‘conservatief ’, ‘betuttelend’ en ‘polariserend’. Polarisering is in
hun ogen iets van rechts. Maar waarom zouden we identiteitsvragen niet
ernstig kunnen nemen, zonder daar automatisch verenging of bekrompenheid mee te verbinden? Waarom kunnen debatten over identiteit geen openingen creëren op een meer inclusieve samenleving? Juist omdat links dit
soort debatten oplaadt met het odium van achterlijkheid, reageert rechts
daarop door alles wat zich als progressief voordoet te omschrijven als ‘arrogant’.
JOHN RAWLS

Vanuit die aversie voor een inhoudelijke invulling van identiteit, vindt
Manu Claeys ook aansluiting bij de strategie van John Rawls, wanneer het
gaat over rechtvaardigheidsvraagstukken.
Op basis van een gedachte-experiment kwam Rawls tot de conclusie
dat mensen rechtvaardigheid invullen als billijkheid (Justice as Fairness) wanneer hun uitgangspunt samenvalt met onwetendheid (Veil
of Ignorance) over hun maatschappelijke positie (Original Position),
en dat billijkheid ontstaat door samenwerking met anderen op wederzijds aanvaardbare voorwaarden. (blz. 48)

Voortbordurend op dit gedachte-experiment, bepleit hij de noodzaak van
rationeel overleg, waarbij respect voor ieders eigenheid nagenoeg uitsluitend in subjectieve, pragmatische, procedurele en zelden in morele, inhoudelijke termen wordt verdisconteerd. Nu is Rawls’ theorie al decennialang
het onderwerp van politiek-filosofische controverses. Ze is het boegbeeld
van een liberale mensopvatting, dat algemeen wordt erkend als een interessante poging om tot een rechtvaardige verdeling van goederen te komen,
maar dat aanvulling behoeft als het domein van sociale en economische
vraagstukken wordt overschreden. De kritiek vanuit ‘communitaristische’
hoek luidt immers dat John Rawls een mensbeeld hanteert, waarin aan de
concrete eigenheid van elk individu geen recht kan worden gedaan. De
concrete individuele identiteit gaat immers verloren achter de sluier van
onwetendheid. Daarom ook dat, vooral in de Amerikaanse literatuur, heel
wat pogingen zijn ondernomen om het liberalisme van Rawls te verzoenen
met communitaristische inzichten.4 Over die kritische bemerkingen en pogingen tot verzoening rept Manu Claeys met geen woord.
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Hetzelfde geldt voor de interessante leeswijzer die hij op het einde van
zijn boek aan de lezer meegeeft. Ze illustreert zijn grote belezenheid, maar
toont tegelijk een eenzijdigheid. Ze somt die werken over democratie op die
zweren bij een procedurele amendering ervan. Maar ze vermeldt nergens
werken die opteren voor een inhoudelijke vernieuwing van de democratie.
Op die manier accentueert hij nog eens de tegenstelling tussen ‘identiteitspolitiek’ en ‘verdelingspolitiek’, waarmee hij de bestaande polarisering, die
hij wil verminderen, ongewild versterkt. Over de verhouding tussen identiteit en democratie is immers op een heel genuanceerde manier geschreven
door diverse auteurs, die niet in dit boek aan bod komen maar die eveneens
een halt willen toeroepen aan vruchteloze en nodeloos opgepookte vormen
van polarisering.
RESSENTIMENT EN ERKENNING

Zo formuleert bijvoorbeeld de Canadese filosoof Charles Taylor in zijn
Ethics of Authenticity5 een gelijkaardige kritiek op Allan Bloom als Manu
Claeys. Maar anders dan Claeys verkettert hij niet bij voorbaat elke kritische bedenking van Bloom als ‘conservatief ’ en ‘betuttelend’. Hij tracht
Blooms kritiek op een doorgeslagen vorm van formele autonomie en zelfbeschikking te integreren in zijn eigen zoektocht naar het verborgen ideaal
van authenticiteit dat achter het recht op zelfbeschikking schuilgaat en een
democratische samenleving dient vorm te geven. Zo formuleren Jurgen Habermas in debat met Charles Taylor6, Amy Gutmann7, Kwame Anthony Appiah8 en zelfs Francis Fukuyama9 in recente boeken genuanceerde posities
waarin identiteitspolitiek en verdelingspolitiek niet tegen elkaar worden
uitgespeeld, maar juist als complementair aan elkaar worden voorgesteld.
Voor het Franse taalgebied verwijst Claeys naar het werk van Rosanvallon,
maar voor een meer inhoudelijke invulling van de democratie is het werk
van Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même minstens even aanbevelenswaardig.10
Al deze auteurs die eveneens op zoek gaan naar een herwaardering van
de democratie, maar geen enkele rol krijgen in Red de democratie, beklemtonen dat het democratisch proces zowel sociale en economische vraagstukken betreft als psychologische en morele vragen rond persoonlijke erkenning en de uitbouw van een identiteitspolitiek. Een mens is inderdaad
veel meer dan een homo economicus, zoals Claeys betoogt (blz. 69). Maar hij
is ook veel meer dan een homo pragmaticus, slechts op zoek naar praktische
oplossingen op maat gesneden van concrete problemen, een mensbeeld dat
dit boek tussen de regels en te hooi en te gras lijkt te propageren. Mensen
willen inderdaad gelijke kansen en inspraakmogelijkheden, maar ze wil-
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len tegelijk veel meer: ze wensen vooral erkenning voor datgene waarover
ze zich trots voelen, en ressentiment duikt onvermijdelijk op wanneer ze
erkenning ontberen en in hun trots worden gekrenkt. En gevoelens van
ressentiment, die voortspruiten uit gekrenkte trots, vormen steevast een
bedreiging voor het slagen van democratische besluitvorming.
THEATER OF AUTHENTICITEIT?

Ik concludeer. Red de democratie is een boeiend, inspirerend boek, meeslepend geschreven door een gedreven activist en erudiete essayist, zij het
met een bepaalde eenzijdigheid. Manu Claeys zet zich terecht af tegen het
overheersende paradigma van de homo economicus en de homo polemicus,
maar hij lijkt te vergeten dat de mens allereerst een homo symbolicus is. Ik
geef daarvan een voorbeeld, dat ietwat buiten het bestek van dit boek valt.
Wanneer we nadenken over Europa als een democratische Unie, dan kunnen we ons afvragen hoe de culturele en linguïstische diversiteit van Duitsers, Engelsen, Fransen, Scandinaviërs en Spanjaarden kan bijdragen tot
een veelkleurige Europese identiteit, die door haar burgers wordt gedragen.
Verzuimen we dat te doen, dan krijgen we een doorslag van het huidige
Europa – dat van de homo economicus – met één munt, één taal, één instrumentele en pragmatische logica, los van de veelkleurige cultuur waarop de
Europese beschaving is gebouwd en waaraan ze haar symbolische identiteit
ontleent.
Ongetwijfeld kunnen we het democratische proces verbeteren door aan
procedures te sleutelen en het bereik van de burgerparticipatie te verbreden
voorbij dat ene moment van verkiezingen. Maar procedurele veranderingen alleen zijn niet voldoende. Een echte democratie doet ook recht aan de
behoefte van mensen om te zoeken naar antwoorden op hun diepste vragen.
In een interview naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse
vertaling van zijn boek, Age of Anger, waaraan Claeys in positieve termen
refereert (blz. 115–118), zei Pankaj Mishra:
Ik denk dat we de woede die we voelen niet in politieke termen
kunnen doorgronden. Politici – maar ook intellectuelen, journalisten, academici – hebben de laatste drie decennia de simplistische
ideologie van de vrije markt als grote gelijkmaker omarmd, en nu we
over meer dan welvaart moeten praten missen we de juiste woorden.
Ik ben ervan overtuigd dat we een oud vocabulaire moeten terugvinden, en moeten spreken over dingen als de menselijke ziel. Niemand
praat nog over spiritualiteit in het openbaar – dat doe je maar thuis,
als niemand meeluistert – maar dat is een grote fout. Deze crisis die
we nu meemaken, toont ons dat de mens zich door veel meer laat
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leiden dan hyper-rationele argumenten over economische groei. De
mens streeft naar waardigheid, de menselijke ziel voedt zich niet met
financiële plaatjes. […] Pas als politici durven te spreken over vragen
als ‘wat maakt ons tot mens?’ zullen ze in staat zijn onze woede te
temperen.

Vanuit die vraag naar waardigheid, vanuit die ‘zorg voor de ziel’ kun je ook
de betekenis van de afgesleten metafoor – de politieke democratie als een
theaterstuk – herschrijven en haar definitie herijken. Het herdenken van
die metafoor manifesteert zich bij uitstek in het antwoord op de volgende
vragen: hoe kun je een daadwerkelijk participatief proces op gang brengen,
indien je mensen met volkomen tegengestelde ideeën tracht te verzoenen?
Hoe kun je de democratie redden, wanneer je het dovemansgesprek tussen
progressief en conservatief wenst te doorbreken?
Manu Claeys introduceert – wanneer hij deze vraag beantwoordt – het
onderscheid tussen het terrein van het politieke bestel en de informele
ruimte waarin activisten zich ophouden: ‘Bij het identificeren van vormen
van politiek burgerschap maak ik een onderscheid tussen activisme en participatie. Activisten handelen buiten de sfeer van inspraak, ze zoeken voor
zichzelf een weg. Participanten nemen deel aan procedures, ze putten uit
rechten.’ (blz. 237) De vraag naar identiteit wil hij dus niet uit de weg gaan,
maar voor hem krijgt ze slechts een plek buiten het domein van de politieke
berekening, buiten de partijpolitieke ‘bubbels’ waarin mensen zo vlug tot
tegenstrevers worden als het om identiteit en politieke besluitvorming gaat.
In een recente opiniebijdrage schreef hij daarover: ‘Gooi het codewoord
“identiteit” in de arena, en de verzoening verdampt ter plekke’.11
Het heikele punt is echter of je de vraag naar identiteit uit de politieke
arena kan afzonderen, als sommige politieke partijen die vraag juist om
electorale redenen in het centrum van die arena brengen. En in het verlengde daarvan is er het probleem hoe je op een authentieke en eerlijke
manier kan spreken over dit soort thema’s. Naar aanleiding van de coalitiegesprekken in Antwerpen tijdens het najaar van 2018, schreef Manu Claeys
over de vraag of de uitgestoken hand van De Wever naar linkse partijen al
dan niet oprecht was:
Slecht toneel, opperden velen. Dat kan zijn, maar het maakt eigenlijk
niet uit. Woorden wegen licht, daden brengen verzoening.12

Die laatste zin, paradoxaal genoeg bijna achteloos neergeschreven door een
uitstekend schrijver – een minnaar van woorden dus – maakt wel degelijk
iets uit. Die zin schetst immers het heersende paradigma waarin de politiek
zich doorgaans beweegt en opiniemakers zich blijkbaar al even goed thuis
voelen. Dat paradigma is bekend: politiek is een strijdtoneel, een theater
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waarin niet degene die gelijk heeft, maar wel degene die gelijk krijgt de
overwinnaar is. En om gelijk te krijgen zijn alle truken van de foor goed. Als
politicus moet je tactisch onderlegd zijn, retorisch begaafd, handig inspelend op zich aandienende opportuniteiten; en, als het je goed uitkomt, speel
je gewoon toneel en hanteer je ondraaglijk lichte woorden. Dat type wordt
vervolgens bestempeld als een ‘politiek talent’. Of je nu de representatieve
of de participatieve democratie aanhangt, blijkbaar delen beleidsmakers,
communicatiespecialisten en zelfs gedreven activisten de premisse dat het
politieke spel het toneel is van blufpoker en schijnbewegingen.
Woorden wegen echter niet licht, ze zijn in hun weerloosheid altijd
van waarde. Het doet er dus wel toe of een politicus het al dan niet meent
wanneer hij of zij iets zegt. De zoektocht naar een echte democratie is immers veel meer dan pragmatische strategie en gepolijste communicatie. Het
voorstel dat Manu Claeys eerder lanceerde om een onderscheid te maken
tussen een politicus als burgemeester en als partijvoorzitter, zit echter zelf
gevangen in dit strategisch denken.13 Verzoening vraagt inderdaad om verbeelding. Maar daadwerkelijke verzoening vraagt vooral vertrouwen en authenticiteit. Wie ben je echt? Wat is je ware identiteit? Waar sta je werkelijk
voor? Is die vraag dan zo goed als vreemd geworden in een cultuur, waarin
het theatraal uitstallen van je imago het allerbelangrijkst is en woorden licht
wegen?
Op bladzijde 241 zet Manu Claeys zich terecht af tegen de door politicologen gehanteerde metafoor van ‘politiek als theater’. Hij zet daartegenover de participatie van burgers, die niet langer alleen maar machteloze
toeschouwers zijn van een theatraal spektakelstuk. Maar door zelf de lichtheid van woorden te propageren, de vraag naar echtheid tussen haakjes te
plaatsen en zo alleen de homo pragmaticus als politiek boegbeeld naar voren te schuiven, dreigt hij ongewild opnieuw te belanden in een theaterstuk,
waarvan zijn boek de leugenachtigheid met veel kennis van zaken heeft
willen ontmaskeren.
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De vergissing
van Robespierre

Marcel Gauchet (*1946) publiceerde dit najaar zijn eerste biografie. Zijn
essay over Robespierre bekroont een reeks lijvige en invloedrijke monografieën die zowel de lange voorgeschiedenis van de moderniteit als haar
meest recente, vooral politieke ontwikkelingen in kaart brengen en die keer
op keer boeiende maar ook bepaald veeleisende lectuur zijn. De tientallen
artikelen die hij daarrond publiceerde waren vooral bestemd voor vakgenoten, die de boeken in principe hadden gelezen: het waren antwoorden aan
kritische recensenten of toelichtingen bij detailpunten. Het nieuwe boek is
in die optiek de eerste gemakkelijke Gauchet.1
DUBBELE KROONGETUIGE

De Franse Revolutie decreteerde in 1789 de eerste Verklaring van de Rechten
van de Mens en verdwaalde vier jaar later in oeverloze Terreur. Die dubbele erfenis leidde twee eeuwen lang tot zo mogelijk nog oeverlozer debatten, waar voor- en tegenstanders van de moderne democratieën keer op
keer episodes of personages vonden om hun diverse theorieën, adviezen of
prognoses kracht bij te zetten: de bewogen jaren tussen 1789 en 1793 hielpen
iedereen aan indrukwekkende precedenten voor en tegen ongeveer alles.
Robespierre (1758–1794) werd de meest besproken revolutionair van
allemaal. Hij had niet echt meegeschreven aan de Verklaring, maar werd,
toen ze er eenmaal was, haar meest onvoorwaardelijke verdediger, die in al
zijn stellingnames teruggreep naar dat charter en vlijmscherp protest aantekende tegen alle maatregelen die de Rechten in welke zin en om welke reden
dan ook te kort deden. Hij haalde zelden zijn slag thuis, maar werd wel een
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morele autoriteit, die de hoogste idealen van de Revolutie even rechtlijnig
als gedreven bleef verwoorden.
Na de val van het koningschap en de uitroeping van de Republiek kwam
de eeuwige opponent, die tot dan vooral de fouten van vriend en vijand had
gehekeld, meer en meer in het centrum van de macht te staan en probeerde
hij zijn hoge ideaal met harde hand op te leggen. De Republiek waarvoor
hij zich met zijn Jacobijnse medestanders inzette, zou uitlopen op Vrijheid
en Gelijkheid, garandeerde die zelfs in een nieuwe grondwet, maar besliste
meteen die zegeningen vooralsnog op te schorten om eerst hun vele belagers te elimineren via genadeloze Terreur. Het werd een lang jaar van soms
compleet ongerijmde beschuldigingen, die telkens nieuwe samenzweerders
ontdekten en op het schavot brachten.
Toen iedereen begon te vrezen dat het Harmagedon eindeloos zou blijven doorrazen en niemand zich nog veilig kon voelen, grepen Robespierre’s
tegenstanders in Thermidor (juni 1794) hun kans om te ontdekken dat hij
zelf de meest perfide samenzweerder van allemaal was. Zijn executie werd
het eindpunt van de Terreur. Of dat helemaal de bedoeling was valt te betwijfelen. Robespierre had de Terreur evident niet alleen georganiseerd en
veel van de leidende thermidoriens waren oude bondgenoten, die hun voorman en meest opvallende symboolfiguur opofferden om hun eigen aandeel
in de horror te verdoezelen of gewoon om de macht over te nemen. Ze
merkten al gauw dat ze het, nu hij de Terreur niet meer met zijn onverbiddelijke autoriteit dekte, anders moesten aanpakken. Het leek daarmee,
omdat de ellende zo abrupt ophield, helemaal evident dat hij de bron van
alle kwaad was geweest.
Hij werd en bleef zo de meest omstreden figuur van de Revolutie, die
enerzijds het ambitieuze programma van de Rechten van de Mens tot in
zijn uiterste consequenties had verdedigd, maar die anderzijds de leiding
had (of minstens leek te hebben) van de meest radicale én uiteindelijk falende poging die idealen via revolutionaire Terreur te realiseren. De mooie
droom was in enkele korte jaren een nachtmerrie geworden; Robespierre
speelde in beide een hoofdrol.
NIET ALLEEN DE OMSTANDIGHEDEN

Die bloedige ontsporing wordt vaak verklaard door een moeilijke context.
We lezen dan dat de revolutionairen hun programma moesten realiseren
in een land waar lang niet iedereen voor de nieuwe orde gewonnen was en
waar zelfs de koning, ook al had hij de Verklaring en een eerste grondwet
formeel goedgekeurd, de vernieuwingen in het beste geval aarzelend volgde
en ze dikwijls, in wisselende doseringen berekend of quasi instinctief, te-
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genwerkte. Vanaf de zomer van 1792 was Frankrijk bovendien in oorlog met
heel Europa, een oorlog die, zeker in het begin, allesbehalve een triomftocht
was; de verdenking lag voor de hand dat de vijandige mogendheden in het
verdeelde land overal op een ruime vijfde colonne konden rekenen. De Revolutie voelde zich op alle fronten bedreigd en moest, omdat de oorlog niet
wachtte, terugslaan zonder alle verdenkingen uitvoerig te toetsen.
De Terreur was in die zin het gevolg van een ongelukkige samenloop
van omstandigheden – of zelfs, volgens andere historici, het enige gepaste
antwoord op die extreme omstandigheden. Het gaat dan om een gruwelijk uit de hand gelopen paniekreactie of om een noodzakelijk kwaad, een
ongezien expeditief snelrecht waarmee de belaagde Republiek haar vele
binnen- en buitenlandse vijanden tijdig en afdoend weerwerk kon geven.
Kerngedachte blijft in elk geval dat de Revolutie ontspoorde onder de druk
van haar tegenstanders en dat haar programma, ook al was het de inzet van
het hele drama, als zodanig niet bijdroeg tot de dramatische ontwikkelingen die volgden.
Gauchet vertelt – in vorige werken en nu dus opnieuw – een ander
verhaal, waarin dat programma intrinsiek explosief lijkt. Zijn essay ontkent
uiteraard niet dat de omstandigheden hun rol speelden en dat de zaken
zonder oorlog minder abrupt hadden hoeven te escaleren. Hij noteert tegelijk dat veel verdenkingen zo evident gratuit en uit de lucht gegrepen waren
dat de aanklagers zelf bezwaarlijk in ernst konden geloven dat ze met hun
doodvonnissen echt gevaarlijke vijanden uitschakelden. De executie van
Lodewijk de Zestiende was op haar manier nog rationeel te noemen; hij
werd onder de guillotine gevolgd door enkele van de grootste voormannen van de Revolutie, van wie Robespierre en zijn Jacobijnen keer op keer
‘ontdekten’ dat ze verkapte partijgangers van de monarchie waren geweest
of zich door Engels goud hadden laten omkopen.
De Terreur was behalve gruwelijk dikwijls te gek voor woorden. De ontsporing was ook een verdwazing en dus zeker niet de drastisch-efficiënte
noodoplossing die sommige historici er graag in zagen. Ze wou de vele
vijanden, zoals haar naam aangeeft, intimideren, maar maakte het regime
onvermijdelijk juist minder populair. Toen Robespierre daar in Thermidor
het slachtoffer van werd, vertelden zijn overwinnaars eerst nog dat hij van
plan geweest was de enige overlevende dochter van Lodewijk XVI te huwen
en zelf koning te worden. Het idiote gerucht was de laatste stuiptrekking
van een politiek bestel dat ruim een jaar lang vooral gefocust had op alsmaar schimmiger complotten.
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VAN FUNDERING IN HET ABSOLUTE…

Hoe had het zover kunnen komen? De Revolutie was – in de optiek van
Marcel Gauchet – een cruciale etappe in een eeuwen omspannend proces,
die een radicaal novum inluidde en tegelijk in een impasse terechtkwam.
Gauchet beschreef het hele proces in zijn eerste grote werk, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion2. We vernemen daar dat
de traditionele maatschappijen (het verhaal begint in de prehistorie) hun
spelregels liever niet naar eigen goeddunken uittekenden: het leek veiliger
hen te verankeren in een ongenaakbare sacrale orde die, juist omdat ze alles
en iedereen oversteeg en alle betrokkenen zich er zonder meer aan dienden
te onderwerpen, alle interne geschillen uitsloot of minstens omkaderde en
zo een stabiele Umwelt garandeerde. Voor initiatieven was er dan nauwelijks plaats, maar dat was precies de bedoeling.
Van die quasi immobiliteit naar onze moderne wereld is een lange weg,
die Gauchet globaal beschrijft als een zeer geleidelijke uittocht uit de onheuglijke sacrale orde en die ik hier niet in detail samenvat. Ik stip alleen
aan dat zijn exodus (al) start bij de overgang naar de eerste grote monotheïsmes, die voor het eerst ruimte creëren voor zoiets als politiek. In een
polytheïstisch regime kwam men voortdurend en overal verschillende goden tegen, die elk hun eisen stelden en diverse wegen oplegden of afsloten.
De Ene Ware is weliswaar almachtiger dan ooit, maar laat, omdat hij de
hele wereld in zijn hand houdt en geen andere goden naast zich duldt, toch
meer speelruimte aan zijn schepselen, die hem nu niet meer om elke hoek
ontmoeten. De nieuwe bewegingsvrijheid beperkt zich in die eerste aanleg
wel tot enkele absolute heersers, die hun gezag met gepaste nadruk aan een
hemelse investituur ontlenen, maar die hun onderdanen dus kunnen mobiliseren voor ambitieuze ondernemingen.
De vele wereldrijken en min of meer nationale staten die volgen blijven,
tot ver in de geschiedenis, variaties op datzelfde thema. Er is altijd sprake
van machtscentra die, ook hier in wisselende dosering, aan politiek kunnen doen en diverse projecten nastreven, maar die hun autoriteit intussen
blijven funderen op een bovennatuurlijk mandaat en dus in laatste instantie
de aloude heteronomie aanhouden. Aan de vooravond van de Revolutie
regeren alle Europese koningen nog steeds bij de gratie gods en de Franse
koning noemde zich, als opvolger van Clovis, zelfs de oudste zoon van de
Kerk. Voor de vele onderdanen die niet of nauwelijks beroerd waren door
de Verlichting verwees zijn gezag dus nog steeds naar een overkoepelende
kosmische orde die de nodige eenheid en stabiliteit leek te verzekeren.
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…NAAR EEN MENSELIJKE ORDE

De vroege moderniteit was intussen wel gaan dromen van een radicaal
vernieuwd bestel, dat zich niet meer zou beroepen op tradities of op een
goddelijke opdracht. Het leidde, van de renaissance tot de Aufklärung, tot
een stortvloed aan theoretische tractaten en utopieën, die blauwdrukken
uittekenden voor een voortaan exclusief menselijk opgezette samen-leving.
Veel theoretici geloofden trouwens graag dat ook de bestaande maatschappijen berustten op afspraken: ze hadden het dan over een ‘sociaal contract’
waarmee de eerste mensen, tot dan tamelijk geïsoleerde zwervers, uit eigen
beweging en dus zonder hemelse opdracht zouden hebben beslist zich liever te groeperen. Toen Rousseau in 1762 met Du contrat social tekende voor
de beroemdste variant van het genre, was het thema al ruim honderd jaar
oud. Het bleef al die tijd bij boeiende ‘filosofische’ debatten, waar verlichte
despoten soms een idee of een modewoord oppikten, maar waarvan niemand verwachtte dat ze ooit de reële gang van zaken ingrijpend zouden
beïnvloeden.
Een kwart eeuw later probeerde de Franse Revolutie voor het eerst3 in
real time en in de echte wereld een nieuw sociaal contract af te sluiten. Het
moest de oudste en meest prestigieuze monarchie van Europa een nieuwe,
rationeel doordachte en exclusief menselijk gemotiveerde basis geven. De
revolutionairen schreven hun Verklaring van de Rechten voordat ze aan hun
eerste grondwet begonnen: de nieuwe wetten zouden alleen maar legitiem
zijn als ze die Rechten wisten te garanderen en hadden, als ze daarin slaagden, geen verdere religieuze of historische legitimatie nodig.
Die insteek lijkt ons, omdat hij sindsdien onze democratische doxa
werd, zo goed als evident, maar was toen een ongezien novum. Het lag voor
de hand dat lang niet alle partijgangers van de Revolutie in 1789 meteen beseften hoe radicaal ze alle vanouds vereerde bakens verzetten. Robespierre,
die het scherper zag dan veel anderen, ontleende in die zin ook een deel van
zijn autoriteit aan het feit dat hij zijn collega’s duidelijk wist uit te leggen met
wat voor een ongehoorde onderneming ze zonder het te beseffen bezig waren.
VOLK EN DEUGD

Er bleef intussen één cruciaal punt waarop ook hij niet verder zag dan vrijwel al zijn tijdgenoten – en zich misschien zelfs, met zijn karakteristieke neiging drang om onverstoorbaar tot het uiterste te gaan, radicaler vergiste dan
alle anderen. De overstap van een sacrale naar een exclusief menselijke orde
betekent ook dat de moderne democratieën het zonder absoluut ankerpunt
moeten rooien. Ze kunnen aan mooie realisaties werken, misschien zelfs
geloven dat ze bijdragen aan een wereldomvattende Vooruitgang, maar zijn
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intussen in het beste geval onderweg naar schitterende doelen die ze nooit
helemaal zullen bereiken en die ze alleen maar kunnen benaderen door
voortdurend overleg en compromissen. De democratie werd alleen maar
een leefbaar regime doordat ze leerde leven met meningsverschillen en onvolkomenheden, anders geformuleerd: met een fundamentele relativiteit
van al haar doen en laten.
Marcel Gauchet schreef in veel vroegere publicaties uitvoerig over de
lange leerschool die de Westerse democratieën moesten doorlopen om met
die constitutieve relativiteit te leren omgaan. Het was een moeizaam proces,
dat pas ver in de twintigste eeuw zijn definitieve beslag zou krijgen. Hij
schreef ook toen al – en nu dus opnieuw – dat de Franse Revolutie nog
niet voor dat pad wist te kiezen, maar haar in wezen profane programa eerder als een nieuw absolutum ging behandelen, dat dezelfde autoriteit moest
uitstralen en voor alle betrokkenen even bindend moest zijn als de sacrale
imperatieven tot dan waren geweest. Het was niet eens een bewuste keuze:
ook de meest radicale nieuwlichters erven van het verleden en de revolutionairen van 1789 konden alleen terugkijken naar een geschiedenis waar
geen enkel sociaal bestel ooit zonder onbetwistbaar ankerpunt had gekund.
Ze dachten dus vanzelf dat hun nieuwe orde haar eigen absolute aarding
nodig had.
Vrijheid en Gelijkheid werden zo op hun beurt nieuwe dogma’s waar
geen weldenkend mens zich tegen kon of mocht verzetten. Robespierre en
zijn Jacobijnse vrienden vulden dat credo aan met de overtuiging dat het
Volk, dat immers van nature rechtschapen was, vanzelf voor de Revolutie
gewonnen was. Ook dat was meer dogma dan vaststelling: de voorman zelf
was overigens absoluut geen plebejer, eerder een kleine notabele uit de provincie die van huis weinig voeling had met de echte lagere klassen en die
graag geloofde dat het enthousiasme waarmee de Parijzenaars de Bastille
hadden bestormd zonder meer de vox populi vertolkte. Als steden of zelfs
hele regio’s zoals de Vendée tegen de Republiek in opstand kwamen, kon
dat alleen betekenen dat edelen, fanatieke priesters of infiltranten uit het
buitenland de goedbedoelende maar ook naïeve bevolking een rad voor de
ogen hadden gedraaid. Het Volk was per definitie voor de Revolutie en wie
anders handelde was dus misleid.
Het sprak evengoed voor zich dat de raddraaiers alleen handelden uit
misdadig eigenbelang. De republiek zou maar gedijen dankzij de onvoorwaardelijke inzet van al haar burgers, die zich voor de res publica moesten
wegcijferen. Dat heette dan de republikeinse Deugd – en het moet gezegd
dat Robespierre ze niet alleen in al zijn redevoeringen aanprees, maar dat
hij ze ook in vergaande mate incarneerde: hij was voor iedereen de onomkoopbare, l’Incorruptible, die alle persoonlijke genoegens of voordelen
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aan zijn grote zaak opofferde. Zoals bekend mocht hij wel graag met zijn
absolute integriteit uitpakken en benadrukte hij bij elke gelegenheid dat
hij, als trouwste (of zelfs enige echt geloofwaardige) woordvoerder van het
Volk, voortdurend van alle kanten werd bedreigd en zijn engagement allicht niet zou overleven. Gauchet spreekt van een merkwaardig ‘victimair’
of masochistisch narcisme en geeft aan dat de obstinate ijver waarmee hij
dat zelfbeeld volhield een complexe psychologische voorgeschiedenis veronderstelt, waarover we, bij gebrek aan gesprek aan geschikte documenten
over de Robespierre van voor 1789, wel altijd in het ongewisse zullen blijven.
Oudere biografen hebben daar gretig over gespeculeerd; Gauchet verkiest
wijselijk de witte vlek niet met eigen fantasie in te vullen – en heeft trouwens stof genoeg aan het politieke discours van zijn personage, dat, postuum gebundeld, ruim tien banden vult.
IMPASSES

De psychologische vraag die zich opdringt bewijst minstens, ook al kunnen
we haar niet beantwoorden, dat de Jacobijnse Deugd zoals ze Robespierre
voor ogen zweefde allicht niet voor iedereen was weggelegd. De Revolutie
moest idealiter uitmonden, na uitschakeling van haar vele vijanden, in een
herboren Frankrijk, waar alle burgers zichzelf en hun eigen- of groepsbelang zouden wegcijferen voor het hogere goed van de res publica. Het heette
soms dat Sparta of de eerste eeuwen van de Romeinse Republiek dat ideaal
gerealiseerd hadden, waarbij de bewonderaars doorgaans uit het oog verloren dat de bronnen waar ze dat dachten te vernemen dikwijls semi-legendarisch en ongeveer altijd tendentieus waren; het lijkt in elk geval moeilijk
voor te stellen dat een hele moderne natie die zelfverloochening duurzaam
zou kunnen opbrengen4.
De Revolutie zette dus in op een ideaal dat ze nooit kon bereiken. Dat
had geen ramp hoeven te worden en geldt trouwens min of meer voor elke
politieke ambitie. Het heikele punt was dat Robespierre en zijn Jacobijnen
dit niet inzagen en integendeel geloofden dat het succes binnen handbereik
lag: het Volk was er klaar voor en het paradijs bleef alleen uit omdat duistere krachten het uit alle macht bleven dwarsbomen. De harmonie zou dus
vanzelf volgen als men die misdadige tegenstand uitschakelde. Robespierre
werd zo de meest gehoorde pleitbezorger van een Terreur waarvoor men
de Rechten van de Mens voorlopig tussen haakjes zette: hij had het daar niet
moeilijk mee omdat hij erop vertrouwde dat men ze in hun volle luister zou
kunnen herstellen zodra de machten van het kwaad definitief overwonnen
waren.
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Het was een indrukwekkend, maar vooral een gevaarlijk verhaal. De
Terreur die midden 1793, volgens een beroemde formule, à l’ordre du jour
kwam te staan had alles in zich om niet zo vlug weer van die dagorde te
verdwijnen. De jonge Republiek had effectief veel levensgrote problemen,
die, als er weer eens een samenzwering – letterlijk – onthoofd was, uiteraard
onverminderd bleven voortduren. Een beetje Jacobijn maar ook de grote
voorman concludeerde dan dat er in het duister kennelijk nog andere boze
krachten aan de slag waren en vonden snel de gewenste verdachten, die,
als ze op hun beurt na minimale debatten waren gevonnist, het verhoopte
happy end evenmin dichterbij brachten. Het verhaal kon eindeloos voortwoekeren.
Het was zo mogelijk nog rampzaliger dat het alle legitieme meningsverschillen onbespreekbaar maakte. De grondvesting van een republiek op de
ruïnes van een eeuwenoude monarchie was, met een altijd dreigend staatsbankroet en vijandige legers aan alle grenzen, een hachelijke onderneming.
Het was dus niet meer dan normaal dat de partijgangers van de Revolutie
het lang niet altijd eens waren over de beste manier om die enorme overstap
in optimale banen te leiden. Ze slaagder er alleen niet in dat ook zelf normaal te vinden: de verabsoluteringen waar ongeveer iedereen zich toe liet
verleiden en die Robespierre als geen ander verwoordde zorgden ervoor dat
ze hun onvermijdelijke dissensus alleen nog konden ervaren als een strijd
tussen Goed een Kwaad, waarbij tegenstrevers die het eigen Grote Gelijk
betwistten dat onmogelijk te goeder trouw konden doen en dus geen antwoord maar alleen een summier proces verdienden.
In zijn laatste levensmaanden probeerde Robespierre de demonen te
bezweren en greep hij zelfs een moment terug naar een meer sacrale orde.
De Nationale Conventie erkende op zijn aandringen het bestaan van een
Opperwezen en decreteerde zelfs een Fête de l’Etre Suprême, waarvan velen
hoopten dat het het einde van de Terreur zou inluiden. De plechtigheid
werd gepland voor een dag die volgens de pas ingevoerde republikeinse
kalender een weekdag was, maar die, zonder dat het decreet dat expressis
verbis vermeldde, samenviel met Pinksterzondag 1794; men droomde ook
een moment dat het traditionele Franse katholicisme ooit min of meer geruisloos in de nieuwe republikeinse religie zou kunnen opgaan. Het bleef
bij een mooie dag, die hoe dan ook de echte problemen niet kon oplossen.
Enkele dagen later moest Robespierre dus alweer op zoek naar nieuwe samenzweerders: hij tekende zo zijn doodvonnis omdat de schuldigen waar
hij nu op mikte, en die, zoals al een paar keer gebeurd was, ook zelf tot de
inner circle van de Revolutie behoorden, hem deze keer voor waren.
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ROBESPIERRE, MARX EN LENIN

De revolutionairen wilden hun nieuwe orde stevige ankerpunten meegeven
en vonden het evident dat ze daarin zouden slagen: de verlichte ratio moest
minstens even solide materiaal aanreiken als de traditionele religies, die
immers, volgens de in de Aufklärung gangbare doxa, op bijgeloof en priesterbedrog berustten. Ze begrepen niet dat ze, nu alles zich op menselijk niveau moest afspelen, juist soepel materiaal nodig hadden en droomden van
een Republiek die de Vrijheid en Gelijkheid meteen volledig en duurzaam
zouden verankeren.
Zoals bekend werd die Republiek in Frankrijk de eerste van een reeks
van vijf en zou heel Europa tot midden de twintigste eeuw een getormenteerde politieke geschiedenis doormaken. De democratie vond pas een
leefbaar evenwicht zodra de meeste betrokkenen leerden beseffen dat de
Rechten van de Mens vooral bruikbaar waren als richtinggevende idealen,
waar men naar toe kon werken zonder te hopen ze meteen of zelfs maar
ooit volledig te realiseren. Daar waren Robespierre en de ruime meerderheid van zijn tijdgenoten nog niet aan toe. Ze betaalden leergeld voor de
volgende generaties, die mettertijd uit hun mislukking zouden leren dat het
moderne politieke bedrijf het moet stellen met gedeeltelijke en altijd voorlopige successen, die telkens opnieuw moeten worden heronderhandeld en
bijgesteld. De grote Onomkoopbare faalde omdat hij, vanuit zijn rigide kijk
op de Revolutie, met niemand kon onderhandelen en zich dus veroordeeld
zag tot eindeloze Terreur.
Hij was natuurlijk niet de laatste die het op deze manier probeerde. Zoals veel Franse intellecturelen van zijn generatie schreef Marcel Gauchet
zijn oeuvre tegen de achtergrond van een alsmaar duidelijker implosie van
het wereldcommunisme, waarvan hij graag stelde dat het de cruciale vergissing van de Revolutie in nog catastrofaler proporties had herhaald. De
vergelijking is zeker geen centraal thema van zijn nieuwe boek, maar komt
er wel een paar keer opduiken. We lezen dan dat Robespierre’s geloof in het
Volk tot op zekere hoogte vooruitloopt op Marx’ klassieke beschouwingen
over de wereldhistorische rol van het proletariaat. De zeldzame keren dat
hij zijn dogma probeerde te beargumenteren suggereerde Robespierre dat
het Volk, anders dan alle andere klassen in het Ancien Régime, van alle
privileges verstoken was en zo vanzelf, met een door geen enkel eigenbelang
geremd enthousiasme, de Revolutie door dik en dun zou steunen. Marx
zou in dezelfde zin betogen dat het proletariaat, juist omdat het kapitalisme
het overal ter wereld in de totale armoede duwde, ooit des te eensgezinder
tegen die absolute onderdrukking zou revolteren. Het komt er inderdaad in
beide gevallen (en in minder bevlogen termen) op neer dat de verworpenen
der aarde, omdat ze niets te verliezen hebben, gemakkelijk stoottroepen
leveren voor revoluties…
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Gauchet tekent elders aan dat Robespierre zeker geen ‘voorloper’ was
van Marx. Hij had weinig oog voor economische wetmatigheden5 en de
vele conflicten waar hij in betrokken raakte zijn bezwaarlijk te duiden in
termen van klassentegenstellingen. De geschiedenis van de Revolutie is de
voorbije twee eeuwen in alle toonaarden en dus ook in marxistische termen geschreven; Gauchet vermijdt expliciet de grove veralgemeningen of
geforceerde assimilaties die daar dikwijls bij te pas kwamen. Hij houdt zo
uiteindelijk maar een fundamenteel raakpunt over. Zowel de Jacobijnen als
de leerlingen van Marx beriepen zich op een absolute Waarheid, die de
eersten aan de verlichte Filosofen ontleenden en die bij hun opvolgers zelfs
positief-wetenschappelijke gezag claimde. Ze bleken allebei bereid, als de
werkelijkheid zich niet gewillig naar de theorie bleek te schikken, hun waarheid dan maar via terreur door te drukken. Marx bleef wel zijn leven lang
een theoreticus, die de gewelddadige ‘toe-eigening van de productiemiddelen’ met zoveel woorden legitimeerde, maar ze nooit in de praktijk hoefde
om te zetten omdat zijn revolutie pas goed dertig jaar na zijn overlijden aan
zet kwam. Toen Lenin eindelijk aan het echte werk kon beginnen oordeelde
ook hij al vlug dat hij het alleen met geweld zou kunnen doorzetten. Het
duurde deze keer enkele decennia, minstens tot de dood van Stalin, voor
het duidelijk werd dat terreur op de lange duur geen haalbare kaart was.
Robespierre had het traject in vier jaar afgewerkt en was zo, kort door
de bocht geformuleerd, een Marx die zijn eigen Lenin werd. De nachtmerrie waar hij in terechtkwam duurde gelukkig maar een goed jaar, maar
maakte hem wel, omdat hij net alles incarneerde, tot de meest omstreden
figuur van de moderne Franse geschiedenis.
ZONDER PROGRAMMA?

Over de meer pragmatische democratische regimes, die er later in zouden
slagen alle bloedige doolwegen ter vermijden, heeft het nieuwe essay uiteraard weinig nieuws te vertellen. Het Robespierre-boek verklaart vooral hoe
de dingen grondig verkeerd kunnen gaan. De ondertitel impliceert wel een
discrete knipoog in de andere richting. Hij verwijst naar een gevleugeld
woord van Adolphe Thiers, die ooit, op een moment dat dat absoluut niet
evident was, verklaarde dat Frankrijk maar beter een republiek kon worden
omdat die staatsvorm de Fransen het minst verdeelde: la république est le
gouvernement qui nous divise le moins.
Adolphe Thiers zou later de eerste president van de Derde Republiek
worden, maar pleitte met zijn beroemde uitspraak nog voor de kortstondige
Tweede, die enkele maanden na zijn redevoering plaats zou maken voor
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een Tweede Keizerrijk onder een neef van Napoleon. Het argument maakte
vooral indruk omdat Thiers niet beweerde dat de republiek het meest rechtvaardige regime was of de burgers de ideale Vrijheid zou garanderen. De
these was veeleer dat ze in de gegeven context de meest consensuele optie
was. Hij sprak voor een publiek waar de oude monarchie, de aankomende
neef van Napoleon en de pas afgezette ‘burgerkoning’ Louis-Philippe nog
veel aanhangers hadden en waar al die partisanenen even verbeten tegen
de twee andere pretendenten waren en probeerde zijn toehoorders te overtuigen dat de republiek ten minste ieders plan B kon zijn en vooral daarom
de beste oplossing was. Het was het argument van een pragmaticus en volstond toen nog niet om de gemoederen te bedaren. Na de de val van de
tweede keizer en het uitzichtloze avontuur van de Commune hoefde Thiers
het zelfs niet meer met zoveel woorden te herhalen: zijn Derde Republiek
zou het zeventig jaar uithouden, bijna even lang als alle vorige regimes
sinds de Revolutie samen…
Thiers was een alleszins getalenteerde Realpolitiker en had kennelijk
een wijs woord gesproken. Het klinkt in de ondertitel van Marcel Gauchet
onvermijdelijk dubbelzinniger. De keuze tussen de drie pretendenten, die
Thiers dus gelijkelijk wegwuifde, stelde, voor wie er hondervijftig jaar later
naar terugkijkt, intrinsiek niet veel voor; Thiers had geen ongelijk toen hij
beweerde dat Frankrijk het, nu daar toch geen consensus over te vinden
was, net zo goed zonder gekroond staatshoofd kon stellen. Hij had verder
geen hogere ambities voor zijn republiek en werd zo, in een bijna perfecte
tegenstelling met Robespierre, een founding father zonder visie.
Marcel Gauchet stelt dat de Rechten van de Mens de ultieme horizon
van de moderne democratie zijn, maar dat het gevaarlijk is te proberen ze
meteen en volledig te realiseren; zijn Robespierre-boek toont eens te meer
dat revolutionair haastwerk inderdaad geen goed idee is. Critici tekenen
wel geregeld aan dat zijn analyses vooral uitnodigen om voortdurend voorzichtigheidshalve op allerlei remmen te gaan staan; we hadden misschien
ook graag vernomen hoe een optimaal beleid de Rechten minstens zoveel
mogelijk… hun recht zou kunnen geven. Een democratisch bestel dat zijn
ideaal au sérieux neemt zou kunnen proberen zijn burgers althans maximaal van de Rechten te laten genieten; Gauchet lijkt zich zelden af te vragen
hoe je zoiets best aanpakt.
Een gedetailleerde verkenning van die kritiek zou ons hier te ver voeren: Gauchets studie over Robespierre was overigens niet de meest geëigende plek om veel positieve suggesties te formuleren. Het nieuwe boek
beperkt zich daarmee tot een waarschuwing: de positieve kant van het democratische avontuur, die volgens critici in alle vorige werk te weinig uit de
verf kwam, ontbreekt hier meer dan ooit. En het is dan waarschijnlijk niet
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helemaal toevallig dat Gauchet voor zijn ondertitel inspiratie vond bij de
meest fantasieloze republikeinse quote uit de Franse geschiedenis.
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1		 Met misschien een uitzondering voor Marcel Gauchet, La condition historique.
Entretiens avec François Azouvi et Sylvain Piron, Gallimard, Parijs, 2005 (Folio
Essais 465), waar de interviewers geregeld (maar, vrees ik, nog niet vaak genoeg) de
gepaste vragen stelden.
2		 Gallimard, Parijs, 1985.
3		 Zoals bekend liepen veel Franse revolutionairen van het eerste uur hoog op met de
Amerikaanse Revolutie, die zich ook al beriep op diverse verlichte príncipes. Ze beriep zich overigens evenzeer op veel gevestigde Engelse vrijheden (waaronder met
name het befaamde no taxation without representation), die het moederland in haar
overzeese gebieden graag uit het oog verloor maar die de kolonisten zelf als hun
onvervreemdbare recht opeisten. Hun programma was in die zin tegelijk modern
en in hoge mate traditioneel, wat er meteen voor zorgde dat ze de in de States zelf
de gevestigde orde nauwelijks verstoorde: de band met Engeland werd opgezegd,
maar verder bleven veel dingen bij het oude. Voor een genuanceerde vergelijking,
zie onder andere Georges Gusdorf, Les Révolutions de France et d’Amérique, La
violence et la sagesse, Perrin, Parijs, 1988.
4		 Enkele jaren na de Revolutie zou Benjamin Constant in een klassiek opstel, De la
liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, zelfs betogen dat moderni, anders
dan de Ouden, net een liberté wensen die hun de kans geeft zich zo weinig mogelijk
om de res publica te bekommeren om zich ongestoord aan hun eigen besognes te
kunnen wijden. Marcel Gauchet verwijst geregeld naar Constant en publiceerde
een bloemlezing van zijn belangrijkste politieke teksten, waar het beroemde essay
de titel aanlevert: Benjamin Constant, De la liberté chez les Modernes. Ecrits politiques, textes choisis, présentés et annotés par Marcel Gauchet, Hachette, Parijs, 1980.
Zie daarover ook de essaybundel Paul De Hert, Andreas Kinneging en Maarten
Colette reds, Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid, Pelckmans,
Kalmthout, 2015 (recensie in Streven, maart 2016, jaargang 83, blz. 281–282).
5		 Gauchet suggereert een paar keer terloops dat de jonge Saint-Just, die bekend staat
als de trouwste medestander van Robespierre, zijnerzijds veel meer oog zou gehad
hebben voor economische realia. Het is een verrassende stelling, die niet echt
spoort met de gangbare beeldvorming rond het personage, maar die Gauchet hier
bezwaarlijk kon uitwerken zonder zijn boek uit het lood te halen. Ik ga er volgende
maanden zeker op letten of hij niet ergens een uitvoerig tijdschriftartikel over
Saint-Just publiceert.

harold polis
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FORUM

Op zoek naar
een nieuw ik

In de toekomstige definitieve
biografie over Philip Roth staat
hopelijk uitgebreid beschreven hoe de auteur van American Pastoral de eenzaamheid
gebruikte. Roth was een volbloedeenzaat die concentratie
uit isolement puurde om zijn
werk te verrichten: verhalen
schrijven. Hij ging daar zo ver
in dat hij, terneergedrukt door de last
van een lange eenzame periode, tegen
de eenden van Central Park begon te
praten. Niet meteen reclame voor de
entertainmentwaarde van literatuur.
Als intellectuele arbeid echter op een
of andere manier nog meetelt in deze
wereld, dan is dat zeker ook dankzij
stilte of afzondering. Niemand gelooft
bijvoorbeeld echt dat je in koffiehuizen
en cafés ernstig werk kan leveren. Je
kan er uiteraard naar lotgenoten staren,
gesprekken afluisteren en doen alsof je
keihard bezig bent. Maar er is altijd
foute muziek, die te luid staat. Mensen

kijken ongevraagd over je schouder
mee. En het koffieritueel is even betekenisvol als het vullen van de gieter
waarmee je je planten water geeft.
Roths Amerikaanse verhalen gaan
over de mythische vooruitgang, die
uiteraard in de eerste plaats individueel wordt ervaren. Vooruitgang is bij
Roth een eufemisme voor worsteling
en nederlaag, of het nu om liefde, seks,
gezondheid, leven of politiek gaat. Al
zijn eindeloos babbelende hoofdpersonages, van David Kapesh en Mickey
Sabbath tot Nathan Zuckerman, spelen hun onvergetelijke sarcastische zelf
als ze beschrijven hoe ze als individu
totaal los van de groep komen. Vooruitgang is een collectieve oefening en
niet iedereen vindt dit oké, integendeel. Gemeenschap, groep, geloof of
gezin: bij die vier g’s plaatst Roth de
allergrootste twijfels. Elke keer als er
weer iemand op hoge poten voor meer
of nieuwe gemeenschappelijkheid pleit,
of het nu om deelfietsen, het wereld-
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burgerschap, CO2-taksen of de strijd ste woord over de werkelijkheid kan
tegen zedelijke verwildering gaat, moet zeggen, dat je de ‘grote geheimen’ kunt
ik denken aan Portnoy’s Complaint en benoemen. We kunnen er wel woorden
hoe Alexander Portnoy zijn immense voor verzinnen, maar die creëren hun
ethische en altruïstische impulsen weg- eigen werkelijkheid. Voor Nietzsche
masturbeert, onder andere met behulp zijn dit schijnbewegingen. In Afgodenvan een stuk lever. Pleiten voor een schemering schrijft hij: ‘De ware wereld
nieuw wij is eigenlijk zoeken naar een – we hebben haar afgeschaft: welke wenieuw ik. Wij leven, of we dat nu willen reld bleef er over? De schijnbare soms?
of niet, in een wereld die is beschreven Welnee, met de ware hebben we ook de
door Oostenrijkse twintigste-eeuwse schijnbare afgeschaft.’ Alles, elke waareconomen met een snor, Friedrich heid, ieder ik staat op losse schroeven.
Hayek op kop. Het kapitalisme heeft Er is geen laatste grond, behalve genaons macht en middelen gegeven om deloze, permanente schijn. Alleen in
onszelf te zijn en ons lot te verbeteren. kunst, stelt Nietzsche, kan je over die
Het is geen optie, maar een opdracht. ‘schijn als laatste grond’ nadenken zonOm die opdracht tot een goed einde te der morele oordelen te vellen.
brengen, moeten we de dwingelandij
‘Als ik schrijf, ben ik alleen’, zei
van ideologieën en overheden bestrij- Roth. Die schrijvende eenzaamheid
den die in onze plaats willen denken en zal ongetwijfeld momenten van extase
de illusie verkopen dat ze alles weten. en opluchting opleveren, maar ze is
En als we niet echt begrijpen wat die vooral gevuld met angst, ongerustheid
‘wij’ eigenlijk betekent (‘there’s no such en benauwdheid. Roth moest helemaal
thing as society’), hoe zouden we dan in niets hebben van godsdienst, religie en
hemelsnaam kunnen weten wat of wie de verlossing die in de geopenbaarde
die ‘ik’ is? Veel plezier. Je kan er ook goddelijke waarheid wordt beloofd.
cursussen over volgen.
Alle hoofdpersonages die Roth tijdens
Ook ons denken over ik en wij, over zijn lange schrijversloopbaan verzon,
ons zelfbeeld en over hoe we zogezegd bevinden zich daarom ofwel aan of op
kunnen worden wie we zijn, is bepaald de rand van de samenleving. Mensen
door een blanke Duitstalige man met in Roths literaire universum zitten opeen grote snor. Net zoals Nietzsche gesloten in hun bestaan. Hij beschrijft
God buitenspel heeft gezet, heeft hij de ze ook steevast alsof ze gedoemd zijn
idee van een duidelijke identiteit gron- om te leven. Een allerminst unieke gedig ontkracht. Nietzsche kan je onmo- dachte waarvan de vitalistische variant
gelijk ontdenken. Een mens wordt ten uitgebreid en tot vervelens toe gecomgronde niet bepaald door zelfbewust- mercialiseerd wordt in popcultuur. Je
zijn, maar door een wil tot leven, een moet – de stoïcijnen achterna – zo
autonome wil die in onze geest zit. In hard mogelijk je best doen om geluk
tegenstelling tot Kant en Hegel vindt te bereiken, maar als de dingen fout
Nietzsche helemaal niet dat je het laat- lopen, dan zijn de dingen wat ze zijn.
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Het is wat het is. Nietzsche voegt daar
nog aan toe dat je het lot moet omarmen alsof je het eeuwig zal herhalen.
Flarden van die amor fati versieren de
romans van Roth, maar het is vooral
Nietzsches afkeer van metafysica die
Roth wellicht heeft beïnvloed.
Al dat zoeken naar waarheid heeft
illusies opgeleverd, slagvelden en ellende. Nietzsche ontzenuwt het humanisme, verklaart dat de rol van God is
afgelopen en wil ook voorbij het nihilisme reiken. Net het noodzakelijke karakter van de dingen (en van de dingen
des levens) is mooi, niet een of ander
abstract christelijk idee als medelijden – dat is voor Nietzsche ‘een ziekte
van de wil’. Waarheid zelf is niet goed,
hoewel wij mensen een ‘wil tot waarheid’ hebben. Nietzsche vraagt zich af
waarom onwaarheid slechter zou zijn
en waarom we het niet met de werkelijkheid willen stellen. Hij werkt die
ideeën ook uit in Jenseits von Gut und
Böse, wat naar mijn gevoel de tekst bij
uitstek is om te begrijpen hoe Roth
zich door Nietzsche liet inspireren.
Waarheid komt voort uit het verlangen van mensen om volgens duidelijke afspraken te liegen. Vervolgens
willen mensen graag vergeten dat ze de
hele tijd door aan het liegen zijn, anders zou het leven ondraaglijk zijn. Het
nut dat een uitspraak heeft voor een
complex geheel van vervalsingen: dat
is het criterium van de waarheid. Taal
is de basis van die waarheid. Metaforen en retorica hebben verbanden gevormd tussen mensen. Die verbanden
zijn overgedragen en gecanoniseerd.
Modernisten hebben zich die taalkri-

tiek eigen gemaakt om de burgerlijke
samenleving en het fatsoenlijke leven
af te breken en uit te roeien. Of de
Avant-Garde communistisch of fascistisch gekleurd was, maakt weinig verschil voor die naïeve afbraakpogingen.
De aanval op de bourgeoisie gaat overigens zonder onderbreking door na
de Tweede Wereldoorlog. Het is niet
omdat nazi-ideoloog Alfred Rosenberg een rigoureus onderscheid maakte tussen Arische, volkse kunst en de
rest, dat elitaire kunstenaars en intellectuelen niet van kamp zijn gewisseld.
Rosenberg verwierp het christendom
volledig, volgde Darwin en geloofde
in het pessimistische racisme van Gobineau. Hij maakte een groteske versie van de geschiedenis vanuit Arisch
standpunt en speelde een sleutelrol bij
het kanaliseren van de onstuitbare antisemitische energie in het toenmalige
Duitsland en Europa. De ondergang
van het Duizendjarige Rijk betekende
niet het einde van de ideeën die Rosenberg door elkaar had geklutst.
Toeval en opportunisme spelen altijd een essentiële rol bij het innemen
(en inruilen) van politieke standpunten, ook in de kunsten en zeker als de
zenuwen strak gespannen staan. Maar
de band met het reine volk en de van
Joden gezuiverde aarde vormde in de
eerste helft van de twintigste eeuw nu
eenmaal een enorm aantrekkelijke
metafoor. De bevrijding zorgde er ook
voor dat een hele generatie zichzelf
moest deradicaliseren en heruitvinden. Als het situationisme duister blijft
zonder de verwerking van de Tweede
Wereldoorlog erbij te betrekken, dan
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kan Cobra zeker niet begrepen worden
zonder de stilistiek van het fascisme,
zoals uit de jonge jaren van Claus blijkt.
Het wordt tijd om die politieke en historische dimensie van de naoorlogse
Europese cultuur veel duidelijker mee
in rekening te brengen en er voorgoed
mee op te houden om de Tweede Wereldoorlog als een radicale breuklijn
te zien. Het werk van Nietzsche kan,
samen met de zeer uiteenlopende interpretaties ervan, een kompas zijn dat
ons helpt om paden te volgen die van
de late negentiende eeuw naar vandaag
leiden. Antisemitisme helaas ook. Dat
heeft Roth getoond in zijn ‘tegenfeitelijke’ roman The Plot Against America,
waarin hij antisemiet Charles Lindbergh president laat worden.
Antisemitisme is altijd gebruikt
als een brandversneller om de vuurzee
van een politiek gevecht onbeheersbaar te maken, omdat chaos, paranoia
en angst beproefde middelen zijn om
mensen te manipuleren. In dat opzicht
is het ook nooit een voorrecht geweest
van fascisten of van rechts, integendeel.
De vreselijke verhalen die je bijvoorbeeld kan vertellen over het stalinistische antisemitisme gaan eindeloos
door. Van bij het begin van het communistische regime wordt ook Jodenhaat naar goeddunken ingezet om politieke tegenstrevers uit te schakelen en
de bevolking te terroriseren. Het zou
geruststellend zijn om te beweren dat
antisemitisme een endemische kwaal
is geweest die we vandaag hebben
ingedijkt, maar de feiten wijzen helaas op het tegendeel. In heel Europa,
Frankrijk op kop, neemt het aantal an-

tisemitische incidenten volop toe omdat het kwaad een nieuwe bron heeft
gevonden: het samenvloeien van een
reëel ‘antisemitisme van de straat’, dat
is meegereisd met de migratie, en van
een steeds zelfbewuster conglomeraat
van burgers, bewegingen en politici die
hun heil zoeken in antisysteempolitiek.
Een van de vele symbolen van dat nieuwe verbond is de diepe verwantschap
die bestaat tussen de Zwitsers-Franse
extreemrechtse ideoloog Alain Soral
en de populaire Franse beroepsagitator Dieudonné, die het ooit presteerde
om tijdens een van zijn ‘humoristische
sketches’ negationist Robert Faurisson op te voeren. Tekenend is ook de
oproep van Dieudonné aan christenen
om zich te bekeren tot de islam en samen met de moslims de joden te bestrijden.
Generaties christenen hebben de
dood van Jezus verweten aan de joden,
wat eeuwenlang een vruchtbare voedingsbodem is geweest voor vervolging en discriminatie. Keizer Constantijn plaatste de joden al in de vierde
eeuw op religieuze gronden buiten de
samenleving. Als godloochenaars verdienden zij geen plek in het christelijke
imperium. De verhoudingen zijn na de
Tweede Wereldoorlog genormaliseerd,
hoewel het tot het jaar 2000 zou duren vooraleer Johannes Paulus II een
(eerder neutraal) pardon zou uitspreken. Het punt is dat antisemitisme te
pas en te onpas wordt gebruikt door
georganiseerde religies en ideologieën
om een machtspositie te verwerven of
te verdedigen.
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De diepgewortelde antisemitische
overtuiging van een internationaal gekende socialistische intellectueel als
Hendrik De Man levert daar een treffend bewijs van. Omdat zijn politieke
kansen als arbeiderstribuun taanden,
zowel door zijn eigen wispelturige
karakter als door de ongrijpbare wendingen van de jaren dertig, klaagde De
Man de dictatuur van het grote geld en
van het bankwezen aan, en riep hij de
schimmen van het grote joods-kapitalistische complot tot leven. Die even
onzinnige als infernale logica werd
door De Man nog versterkt door het
goede en het slechte kapitaal tegenover
elkaar te plaatsen. Goed kapitalisme is
de motor van vooruitgang. Slecht kapitalisme is het prerogatief van financiers
en leidt tot corruptie en decadentie. De
metafoor van de mannen met kromme
neuzen werd en wordt door iedereen
herkend voor wat hij is, zelf al beweert
iedereen bij hoog en laag dat het om te
lachen is, zoals bij de praalwagen van
de Vismooil’n tijdens de carnavalsstoet
in Aalst dit jaar.
Het kapitalistische complot blijft
als verklaringsmodel ontzettend populair, zoals de aanvallen op George Soros
duidelijk maken. Ook linkse partijen
blijven het er moeilijk mee hebben, getuige het ongemak over antisemitische
uitspraken van het Amerikaanse Democratische volksvertegenwoordiger
Ilhan Omar. De tragikomische politiek
van Labour-leider Jeremy Corbyn is
nog erger. Ook hij vindt, ondanks alles en iedereen, dat slecht kapitalisme
bestaat en dat het gekeerd kan worden
door nationaliseringen. Dat inzicht,

in combinatie met zijn decennialange
steun aan de PLO en ‘de Palestijnse
zaak’, leidt vandaag tot verwarring. In
de eerste plaats omdat Corbyn er helemaal niet in slaagt om een duidelijk
en helder standpunt in te nemen dat
aansluit bij vandaag. Het lijkt alsof
Corbyn in de jaren zeventig is blijven
hangen en Yasser Arafat nog leeft. Het
is in die warrige context helemaal niet
verwonderlijk dat antisemitisme anno
2019 een splijtend politiek probleem
is geworden bij de Britse socialisten.
Na het openbaar maken van de reële
antisemitische ideeën in eigen rangen
en de afsplitsing van een aantal belangrijke partijfiguren zijn er uiteraard
ook Joodse Labourleden opgestaan die
Corbyn steunen, het antisemitisme bij
de socialisten minimaliseren en met
de vinger wijzen naar de rest van de
samenleving die blind blijft voor antisemitisme. Het probleem is haast onoplosbaar binnen Labour en typeert
een partij die een vage, tegenstrijdige
en ondoeltreffende politieke kracht is
geworden. Wie had ooit gedacht dat
antisemitisme een bijrol zou spelen
in de geopolitieke en economische
zelfmoord die het land aan het organiseren is? Wie had ooit gedacht dat
in het Amerikaanse publieke debat
de Holocaust openlijk zou worden gerelativeerd; bij voorkeur door linkse
mensen die via een schimmige redenering toch de schuld bij rechts willen
droppen. Ongezien. De deur staat weer
open voor avonturen.
De manier waarop Labour rondstrompelt is helaas eigen aan alle gevestigde politieke partijen in de Europese
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Unie en haar toekomstige voormalige
lidstaat. Ofwel duiken er schandalen
op, ofwel steekt volkswoede de kop op,
ofwel liggen er vragen op tafel die zo
goed als onbeantwoordbaar zijn voor
hedendaagse Europese politici. Het is
uiteraard nog steeds populair om te
doen alsof er geen vuiltje aan de lucht
is, wat uiteraard grotendeels klopt voor
dat deel van de bevolking die het goed
heeft. Maar een niet onaanzienlijk deel
van onze medeburgers heeft het niet
breed, heeft het steeds minder breed,
voelt zich bedreigd, verdrukt of in de
steek gelaten. Dat zijn mensen die best
wel opnieuw geloof zouden willen
hechten aan de dreiging van een slecht
kapitalisme en aan politieke alchemie
die welvaart uit niets creëert, zoals
Hermes Trismegistus lood in goud
wilde veranderen. Bij gebrek aan duidelijke observaties blijft het lastig en
uitermate speculatief om zich te wagen
aan uitspraken over het veranderende
politieke landschap in Europa, omdat
verkiezingsuitslagen niet zaligmakend
zijn.
Een boek als L’archipel français
van de Franse politieke analist Jérôme
Fourquet helpt om de zaken wat scherper te zien. Fourquet werkt voor het
Ifop, het Institut français d’opinion publique, een privébedrijf dat peilingen
verricht in opdracht van politieke partijen. L’archipel français biedt eigenlijk
een becijferd overzicht van de manier
waarop de huidige Franse samenleving
echt in elkaar zit. Verschillen tussen
links en rechts zijn relicten uit een
verleden, al was het maar omdat de
impact van de katholieke kerk op de

Franse samenleving is teruggebracht
tot een minderheid. Ook qua opvattingen, moraal en gewoonten is Frankrijk
feitelijk ontkerstend. En dat alle hoogdravende retorische beschuldigingen
aan het adres van de restkatholieken
ten spijt, die, zoals Emmanuel Todd
beschreef in Qui est Charlie?, eigenlijk
deel uitmaken van een zombie-katholicisme dat op een indirecte manier
racisme, monocultuur en uitsluiting
van minderheden nastreeft. Fourquet
merkt droog op dat we die zombiekatholieken aan het begraven zijn. De
verdwijning van het traditionele, deels
op de (katholieke) gewoontecultuur
gebaseerde, burgerlijke bestaan is niet
zozeer het resultaat van een of andere politieke bevrijdingsstrijd, maar
is gestaag tot stand gekomen door
veranderende socio-economische en
demografische omstandigheden. En
nu is het zover, merkt Fourquet op,
we zitten inderdaad op het al zolang
aangekondigde kantelpunt. De Franse
samenleving is uit elkaar gevallen in
minderheidsgroepen, en -standpunten: hij noemt dat ‘archipellisation’, eilandvorming. Het goeie nieuws is dat
Fourquet mythes ontkracht met feiten.
Zo toont hij bijvoorbeeld heel duidelijk dat het onmogelijk is geworden om
vandaag algemene uitspraken te doen
over de samenleving, dus ook over ‘de
migratie’. Tegelijk blijkt uit de cijfers
dat nieuwe Fransen met een migratieafkomst zich toch blijven integreren in
de samenleving. Het slechte nieuws is
uiteraard dat die maatschappelijke eilandvorming het resultaat is van een
ontwikkeling die al heel lang bezig is
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en waarvoor we toch vaak blind zijn
gebleven – omdat het ons niet goed
uitkwam om de werkelijkheid onder
ogen te zien. De versplinterde samenleving is geen doembeeld meer. Het is
de maatstaf geworden voor ons denken, het publieke debat, de economie,
de wetenschap en de manier waarop
we ons leven leiden.
De vloeibare samenleving die
Zygmunt Bauman beschreef, was in
retrospect toch te sterk bepaald door
het consumentisme dat hij op een
even intelligente als felle manier verwierp. Vandaag moet je Bauman haast
monkelend lezen: hij geeft een periode weer waarin we onszelf nog konden wijsmaken dat morele problemen
de naoorlogse samenleving stuurden.
Alsof er inderdaad ook een goed kapitalisme denkbaar was, of beter gezegd,
een goed materialisme, zoals de immer
sympathieke André Gorz beschreef
in Misères du présent, richesse du possible. Op het eind van zijn leven pleitte
hij voor een universeel basisinkomen.
Gorz, altijd een herlezing waard, was
ook een van de zeldzame intellectuelen
die echt nadacht over de betekenis van
werk en zeer pregnant beschreef hoe
arbeiders ophielden te bestaan – en
dus ook het historische socialisme als
een valabel politiek idee. Als zovelen
van zijn generatie was Gorz overtuigd
ervan dat het verband tussen de kapitalistische crisis, de ecologische crisis
en de overconsumptie een ecologische,
sociale en culturele revolutie noodzakelijk maakte, zodat we zouden kunnen ontsnappen aan de beperkingen
van het kapitalisme. Het zijn inzichten
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die niet meer volstaan om de hedendaagse versplinterde samenleving te
begrijpen.
Uiteraard is het toegelaten om een
moreel oordeel te vellen over die versplintering. We doen dat ook volop,
omdat we, verdwaasd door het kompas dat op hol slaat (of beter: verdwenen is), niet meer weten welke afslag
we moeten nemen in het leven en in
de samenleving. Om dat begrijpelijke
ongemak te compenseren zoeken we
ons heil in heimwee en melancholie,
of maken we onszelf wijs dat er toch
een beter verleden (nader in te vullen) heeft bestaan, dat verdwenen of
verdrukt is, en waarnaar we kunnen
terugverlangen. Het gebruik van zo’n
denkbeeldig beter verleden creëert altijd een eigen waarheid, die ons niet
noodzakelijk vooruithelpt. Beter ware
het de feiten onder ogen te zien en dus
ook de nieuwe breuklijn die loopt tussen socio-economische winnaars en
verliezers, te midden van een versplinterde samenleving. We hebben een
acute nood aan politieke ideeën om
met die nieuwe toestand om te gaan.
Het verleden is nog zo’n feit. Als
kwade Europeanen foeteren op Brussel dan zijn daar gegronde redenen
voor. Eerst en vooral is het moderne
Europa inderdaad als een administratie geconcipieerd en niet als een democratie. Daar heeft Jean Monnet in
de jaren vijftig voor gezorgd, op vraag
van de toenmalige Europese regeringsleiders. Het Europese continent had
terecht een panische angst voor de totalitaire dreiging, omdat het in stukken
was gescheurd door een ideologisch
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gestuurde burgeroorlog. Om de zaak
te redden moest die revolutionaire
politieke energie weggeleid worden
van de res publica. Het fascisme en de
nazi’s waren verslagen. En met de Russische communisten werden er, als het
ons goed uitkwam, op accommodatie
gerichte afspraakjes gemaakt, getuige
de opmerkelijke band die De Gaulle
met Moskou had. Europa gedoogde
zijn lokale communisten en keek opzij
wanneer er, zoals Tony Judt zo scherp
heeft beschreven, in Oost-Europa een
(etnische en politieke) zuivering losbarstte waarvan we ons vandaag de
omvang en miserie nog steeds niet
kunnen inbeelden. Dus ja, Europeanen hebben eigenlijk decennialang politiek grotendeels opgevat als een discussie over technische dossiers en over
‘problemen die we oplossen als ze zich
stellen’, naar het oude adagium van de
christendemocratische
technocraat
Jean-Luc Dehaene. Dat geldt in de eerste plaats voor de Unie, maar zeker ook
voor de individuele lidstaten, waar de
machteloosheid van de politiek zich
elke dag laat voelen.
De jonge Franse filosoof PaulFrançois Schira gaat in zijn debuut La
demeure des hommes nog een stap verder. Hij interpreteert het gebrek aan gemeenschappelijkheid in Europa als een
gevolg van die naoorlogse technocratische keuze. Het fascisme offerde het
individu op het altaar van de gemeenschap, daarom wou men na de bevrijding vermijden dat er nog een samenleving zou ontstaan waarin individuen
zouden worden geknecht. Het doel van
de naoorlogse samenleving werd op

die manier het conflictloos naast elkaar
leven, stelt Schira. ‘De liberale democratieën ontkennen de voordelen niet
die je kan halen uit het gevoel ergens
bij te horen – wederzijds vertrouwen,
broederlijkheid en solidariteit, burgerschap en burgerzin, engagement en
mobilisatie in dienst van doelen van
publiek nut, voorspoed, de bloei van
de kunsten. Ze hebben eenvoudigweg
gehoopt geen politiek te moeten bedrijven en tegelijkertijd toch de vruchten van politiek te kunnen plukken.’
Dezelfde analyse maakt Francis
Fukuyama in Identity, zijn hoekig geschreven, maar zeer overtuigende essay
over de nefaste invloed van de identiteitspolitiek: het verdelen van politieke
macht en gunsten over een eindeloos
uit te breiden aantal doelgroepen die
relatief gezien allemaal even belangrijk
zijn. In principe is elke ik een doelgroep, die zoals in de romans van Roth
gedoemd is om te leven. Fukuyama
looft de verdiensten en doelstellingen
van de Europese Unie, waarvan de politieke cohesie op termijn aan vanzelfsprekendheid zal winnen. Om de versplinterde samenleving vandaag goed
te laten functioneren pleit Fukuyama
er, net als Schira, eenvoudigweg voor
dat burgers een betere band ontwikkelen met de natiestaat waar ze wonen.
Dat is even slikken. Kan het zo eenvoudig zijn? Of waren we het gewoon even
vergeten, zoals de fles volle melk, afgelopen vrijdag.
Het blijmoedige, grenzeloze wereldburgerschap is alleen nog toegankelijk voor wie het zich kan permitteren. Het lijkt ook alsof er momenten
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dichterbij komen dat we weer met een
wit blad (moeten) beginnen. Laat ons
hopen dat er dan voldoende mensen
aan tafel zitten die hun Philip Roth,
hun Friedrich Nietzsche en hun Friedrich Hayek kennen om die illusie te
doorprikken.
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jeroen vanheste

Het Avondland
als pretpark
Ilja Pfeijffers Grand Hotel Europa

FORUM

Al minstens een eeuw wordt er
geschreven over de ondergang
van het Avondland. Van Oswald Spenglers Der Untergang
des Abendlandes tot het werk
van nu schrijvende onheilsprofeten als John Gray en Michel Houellebecq: steeds heeft,
in wisselende toonsoorten, het
lied van Europa’s neergang geklonken. Tal van redenen zijn
daarbij genoemd: van Spenglers denkbeeld dat elke cultuur nu eenmaal onvermijdelijk na een periode van bloei
in een fase van decadentie en verval
komt, tot hedendaagse visies die wijzen op onze dwaze vooruitgangsideologie; op de kortzichtige overwaardering van wetenschap en techniek; op
het op hol geslagen neoliberalisme met
zijn heiligverklaring van de markt; of
op demografische ontwikkelingen die
er toe bijdragen dat we politiek en
economisch links en rechts ingehaald
worden. Afhankelijk van het tempera-

ment van de cultuurcriticus is de situatie hopeloos of kunnen we het vege lijf
misschien nog redden.
Europa als oud en moe geworden
continent dat op zijn laatste benen
loopt: dit is ook het beeld dat naar voren komt in Grand Hotel Europa, de
nieuwe en alom bewierookte roman
van Ilja Leonard Pfeijffer. De roman
gaat niet zozeer over de oorzaken van
Europa’s verval als wel over een van
de gevolgen ervan: het massatoerisme.
Europa’s neergang is onafwendbaar,
maar we hebben nog steeds een unique selling point dat we te gelde kunnen maken: wat we de wereld te bieden
hebben, is ons grandioze verleden zoals zich dat toont in onze oude steden
vol schitterende kunst en architectuur.
De enige uitweg voor Europa is daarom het toerisme. Zoals de verteller in
de roman het zegt: ‘Terwijl het oude
continent op alle fronten aan invloed
inboet op het wereldtoneel, hebben we
misschien ook weinig andere keuzen
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dan ons verleden te verkopen. De landen die ooit de bakermat waren van de
Europese beschaving, Griekenland en
Italië, teren inmiddels zo goed als volledig op de exploitatie van hun vroegere belang. Zonder toerisme zouden
ze vervallen tot derdewereldlanden’.
Europa is dus een recreatiegebied en
speeltuin geworden voor de rest van
de wereld. We betekenen niets meer,
maar slaan munt uit het feit dat we ooit
heel veel betekenden. Europa is beter
in heimwee, melancholie en traagheid
dan in haast en productiviteit – en van
die nood maken we via het toerisme
een deugd.
In de roman neemt de verteller,
een schrijver genaamd Ilja Leonard
Pfeijffer, zijn intrek in het ‘Grand Hotel
Europa’, dat ergens in Midden-Europa
ligt en vroeger een grootse allure had.
Het hotel is verval geraakt maar heeft
recentelijk een nieuwe eigenaar gekregen: de Chinese zakenman Wang, die
het nieuw leven inblaast door het aantrekkelijk voor toeristen te maken. En
zo wordt de oude kroonluchter vervangen door een modern ding dat discoachtige kleur- en lichteffecten kent; het
geschilderde portret van Paganini door
een kitscherige foto van Parijs; en de
verfijnde Chinese kamer door een Engelse pub. Bijna alles is nep in het aan
de eisen van het massatoerisme aangepaste hotel, van de plastic bloemen in
de lobby tot het nagemaakte Europagevoel, maar de Chinese bezoekers zijn
er dol op en komen met busladingen
tegelijk. Een van de weinige overblijfselen uit het oude Europa is de oude,
vormelijke majordomus, meneer Mon-

tebello, die dan ook ontslagen dreigt te
worden – tot het cynische idee ontstaat
om hem juist als ‘exploiteerbare Europese folklore’ voor de gasten tentoon te
stellen. Tegen het einde van het boek
blijkt in een mooi hoofdstuk dat de
voormalige eigenaresse van het hotel er
nog woont, teruggetrokken in een verborgen kamer waar ze bediend wordt
door de majordomus. Europa (want zo
heet ze, net als de prinses waarmee ooit
de geschiedenis van Europa begon)
komt nog één keer naar beneden om
te zien wat er van haar vroegere hotel
is geworden, en sterft kort daarna. Het
hoofdstuk heeft de veelzeggende titel
‘De uitvaart van Europa’: de dood van
de voormalige eigenaresse valt samen
met de ondergang van haar hotel en
die van het Avondland.
De verteller Pfeijffer trekt zich in
het hotel terug om zijn wonden van
de stukgelopen liefdesrelatie met de
kunsthistorica Clio te likken en zijn
ellende van zich af te schrijven in een
nieuw boek – het boek dat we aan het
lezen zijn. Hij wisselt daarbij persoonlijke herinneringen af met essayistische uitweidingen over het Europese
massatoerisme. ‘Het moet gaan over
Europa’, bedenkt hij zich, ‘de Europese
identiteit, die verstrikt is in het verleden, en over de uitverkoop van dat
verleden op een geglobaliseerde markt
bij gebrek aan geloofwaardige alternatieven. Het moet een liefdesverklaring
worden aan Europa vanwege wat het
ooit was, dat op dit moment vanwege
wat het ooit was onder de voet wordt
gelopen door de laatste en definitieve
barbaarse invasie. Het wordt een triest
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boek over het einde van een cultuur’.
Dat trieste boek over het einde van Europa krijgt gestalte op zeer herkenbare
en vaak ook humoristische wijze. We
lezen bijvoorbeeld over de exploitatie
van het Europese verleden in Venetië
en Amsterdam, waar de oude stadscentra door marktwerking tot pretparken zijn geworden en waar de meeste
toeristen geen idee hebben wat ze zien
en alleen geïnteresseerd zijn in selfies,
fastfood en prullaria. We lezen ook
over de fluisterbootjes in Giethoorn en
de nepmonumenten in Skopje, waar
een compleet verleden is verzonnen
om toeristen te lokken. Want nostalgie
verkoopt, ook of zelfs juist als dat op
een infantiele manier gebeurt.
De thema’s in Grand Hotel Europa
zijn hoogst actueel en zelfs dringend.
De manier waarop en de stijl waarin
Pfeijffer die thema’s uitwerkt is wervelend, onderhoudend en humoristisch.
Het boek leest als een trein, maar toch
liet het mij als lezer uiteindelijk onbevredigd achter. Waarom?
Een eerste bedenking is dat de
kernideeën in het boek zich in een paar
alinea’s laten samenvatten, de rest is
vooral een grote laag slagroom en blinkend glazuur waar je je snel en smakelijk doorheen eet maar die toch niet
veel meer dan versiering vormt. Wat
daar mee samenhangt is het volgende:
Grand Hotel Europa is paradoxaal genoeg eigenlijk geen Europese roman.
Onder dat laatste zou ik verstaan: een
boek dat zich niet al te gemakkelijk
prijsgeeft en vol is van geheime ruimten, dubbele bodems, ironie en ambiguïteit – een boek waarin je gemakke-

lijk de draad kwijtraakt als je even niet
oplet en waarin je bij elke lezing weer
andere onbekende plekken ontdekt,
zoals de verborgen kamers die het hotel kent. Van dit soort schrijvers kent
het oude Europa er vele, zoals Kafka,
Proust, Woolf, Mann, Marai en Lampedusa, om over de grote Russen nog
maar te zwijgen. In tegenstelling tot
dergelijke schrijvers en hun werk, kent
Grand Hotel Europa een directe, vlotte
en onproblematische stijl en vorm,
waardoor het een roman is die weliswaar bijzonder toegankelijk en leesbaar
is, maar ook een boek dat nauwelijks
ontroert, waarin de karakters weinig
psychologische diepgang kennen en
waarvan de beschouwingen wel fraai
verwoord en treffend van inhoud zijn,
maar meestal toch weinig verrassend.
Typerend voor de stijl zijn ook de expliciete en voortvarende erotische scènes, die net als eigenlijk het hele boek
teveel naar slagroom smaken en te weinig geest bevatten. Het deed me denken aan een passage bij Proust waarin
de verteller in een heel mooi (maar
tegenwoordig misschien wat problematisch) beeld de uitdagender vormen
van kunst (in het hierna volgende fragment gaat het om muziek) vergelijkt
met een vrouw die zich niet al te gemakkelijk prijs geeft aan haar geliefde:
‘Want iedere melodie, even persoonlijk
als een vrouw, spaarde niet zoals zij
gedaan zou hebben voor de een of andere bevoorrechte het geheim van haar
verborgen wellust op: zij bood het mij
aan, lokte me, kwam met capricieuze
of vrijpostige manieren naar me toe,
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klampte me aan, ja streelde me, alsof
ik opeens verleidelijker, machtiger of
rijker geworden was; wel ontdekte ik
iets wreeds in deze klanken, want elk
objectief schoonheidsgevoel, alles wat
naar geest zweemde was hun vreemd,
voor hen bestond alleen zingenot’.
De volgende conclusie dringt zich
op: zoals Europa zich noodgedwongen
transformeert tot een toeristisch pretpark om te overleven, zo moet ook de
Europese roman zich transformeren
om te overleven. En dus schrijft Pfeijffer een grote roman die, zoals het hotel in die roman, zich aanpast aan de
rechttoerechtaansmaak van onze tijd,
waarin men complexe en meerduidige
romans niet goed meer pruimt. Het
boek Grand Hotel Europa is precies
zoals het hotel in het boek, met Pfeijffer als Wang. Zo bezien is Pfeijffers
roman, zoals ook de kunst van Hirst
die hij beschrijft in een van de laatste
hoofdstukken, een zegevierende opgestoken middelvinger van iemand die
heel goed weet hoe de wereld in elkaar
zit en daar opportunistisch zijn voordeel mee doet: een roman die precies
is wat de wereld wil hebben en waarin
die wereld tegelijkertijd ook belachelijk wordt gemaakt.
Grand Hotel Europa is een triomf,
maar het is de droevig stemmende
triomf van Wang over de voormalige
eigenaresse Europa. De veelgemaakte
vergelijking met Thomas Manns De
Toverberg is absurd, en het siert Pfeijffer dat hij zelf afstand neemt van die
vergelijking. De Toverberg is een moeilijk toegankelijke ideeënroman die zo
rijk en complex is dat hij langzaam,
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met grote concentratie en in meerdere
pogingen beklommen moet worden;
Grand Hotel Europa is een tocht met
een kabelbaan waarbij je in een wip
bovenop de berg staat, om daarna in
een spectaculaire roetsj de berg af te
suizen. In De Toverberg is er sprake van
een werkelijke ideeënstrijd tussen Settembrini (die in Verlichting en vooruitgang gelooft), Naptha (die een zeer
donker mensbeeld aanhangt) en Peeperkorn (die de liefde voor het leven
bezingt), een ideeënstrijd die onbeslist
blijft; in Grand Hotel Europa zitten
alle ideeën op dezelfde lijn, die van de
schrijver zelf, en is er geen enkele dialectiek. ‘Vergeet niet je potlood terug te
brengen’, zegt Claudia Chauchat in De
Toverberg tegen Hans Castorp wanneer
ze afscheid nemen na een elektrisch geladen avond waarin zij hem iets om te
schrijven had geleend – en voor oude
Europeanen is dat veel erotischer dan
de ‘bombastische borsten’ van de Amerikaanse tiener Memphis die Ilja in
een paar alinea’s tot zijn ‘memorabele
zaadlozing’ brengt. ‘Je moet niet zoveel
nadenken met dat Europese hoofd van
jou’, zegt Memphis tegen Ilja – en dat
advies neemt hij ter harte. De roman
van Pfeijffer is net als het Avondland
dat hij schildert: een pretpark.

Ilja Leonard Pfeijffer, Grand
Hotel Europa, De Arbeiderspers,
Amsterdam, 2018, 552 blz., 26,99
euro, ISBN 9789029526227.
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K E R K E N T H EO LO G I E
PALESTINA EN ISRAËL. EEN
VERZWEGEN GESCHIEDENIS

Velen waren er toentertijd nog
diep van overtuigd dat het land nagenoeg onbewoond was. Dijkstra laat
zien dat de Palestijnen al vele eeuwen
eerder niet weg te denken waren uit
de geschiedenis van de regio. Des te
schrijnender is het Palestijnse verhaal
van verloren land en het verlies van
erfgoed. Dit boek zorgt ervoor dat ook
hun stem moet worden gehoord en dat
hun geschiedenis zich zeker niet dient
te beperken tot de afgelopen zeventig
jaar, wanneer de staat Israël in beeld
komt.
Het lezen van dit boek vergt wel
de nodige inspanning van de lezer.
Elk van de veertien hoofdstukken,
die steeds een bepaalde periode van
de lange geschiedenis beschrijven,
staat namelijk bol van namen – van
koningen, van regio’s, van plaatsen – en
uiteraard ook van jaartallen. Het boek
kent daarom een uitgebreid register
van persoonsnamen en geografische
namen (blz. 315–328). Bij elk hoofdstuk
is een bibliografie opgenomen en
een uitgebreid notenapparaat. 35
zwartwitafbeeldingen ondersteunen
de teksten.

In het jaar 2018, waarin de
moderne staat Israël zeventig
jaar bestaat, publiceert Meindert
Dijkstra, emeritus predikant
van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN), oud-docent
aan
het
Evangelisch-Koptische
Seminarie te Caïro en voormalig
universitair docent Oude Testament
aan de Universiteit Utrecht, een fors
boek waarin het nu juist niet gaat
over die afgelopen zeventig jaar, maar
over de voorgeschiedenis van Israël
en Palestina die al in de dertiende
eeuw voor Christus begint. Dat is de
periode dat beiden nog een groep
migranten zijn op zoek naar een vaste
woon- en verblijfplaats in Kanaän. Dit
boek volgt hun spoor tot aan de Eerste
Wereldoorlog.
Men kan dit boek lezen als een
regionale geschiedschrijving van Palestina en Jordanië inclusief Israël in
het licht van modern historisch en
archeologisch onderzoek. Dit boek
helpt vooral te begrijpen waarom de
Palestijnen, wat ook hun herkomst is
geweest en waar ze nu ook wonen, al Panc Beentjes
eeuwenlang geworteld zijn in hun erfgoed Palestina en nog altijd recht heb- Meindert Dijkstra, Palestina en Israël. Een
ben op een eigen land, volk en staat. verzwegen geschiedenis, uitgeverij Boekencentrum,
Utrecht, 2018, 352 blz., 24,99 euro, ISBN
Het is daarom veelzeggend dat het 9789023954750.
overgrote deel van de publicaties over
Palestina en het Palestijnse volk niet
verder teruggaat dan het begin van de
twintigste eeuw, de opmaat naar de
stichting van de staat Israël.
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POLITIEK
1793

Quatre-vingt-treize. Voor het eerst
verschenen in 1874, zo lezen we in het
colofon van de Nederlandse vertaling
van het laatste boek van Victor Hugo.
We worden meegenomen naar de meest
gewelddadige periode van de Franse
Revolutie. Het politieke en sociale
gistingsproces dat in het toenmalige
Frankrijk reeds lang voor 1789 aan
de gang was, bereikte een dramatisch
hoogtepunt met de oprichting van
de Nationale Conventie. Terwijl
Robespierre, Danton en Marat, het trio
dat door Hugo op een ijzingwekkende
manier wordt opgevoerd terwijl ze het
plan smeden om de meedogenloze
revolutionair Cimourdain naar de
Vendée te sturen, om er markies de
Lantenac en zijn contrarevolutionaire
aanhangers te bestrijden, leer je als
lezer een Frankrijk kennen waarin
mensen op de breuklijn van twee
tijdperken leven. Er waren wel
degelijk nog heel wat hoeden waarop
geen kokarde was gespeld. Lantenac
belichaamt het zonet ancien geworden
régime, een traditionele feodale wereld,
een wereld van hoeden en rijtuigen,
waarin een eerbiedwaardige adel en
vijftienhonderd jaar koningschap
eindeloos ver boven de ‘prulschrijvers
zoals Voltaire’ staan.
Aan de andere kant van deze
clash of civilizations staat een nieuwe
samenleving op, een van mutsen en
karren, geleid door politici voor wie
de keuze duidelijk is: Liberté, Egalité,
Fraternité, ou… la Mort. Dat deze

nieuwe heilstaat, waarvan de inwoners
voortaan de ondeelbare Franse natie
als de ware familie moeten accepteren,
enkel met geweld zal kunnen worden
gerealiseerd, wordt duidelijk door de
woorden van Cimourdain (blz. 227),
die zo het Schrikbewind rechtvaardigt:
‘Verschrikkelijke plichten bestaan…
Sinds wanneer is de ziekte de fout
van de dokter?… Het is een vreselijke
ingreep, de revolutie voert die met
vaste hand uit… Welk gezwel dat
moet worden weggesneden brengt
geen bloedverlies met zich mee… [de
revolutie] verminkt, maar redt… de
revolutie amputeert de wereld, vandaar
de hemorragie, 1793’.
Maar tussen 1793 en 1874 heb je, om
maar alleen in Frankrijk te blijven, de
val van Robespierre, de Napoleontische
periode, de Restauratie, de revoluties
van 1830, 1848 en 1870 (de Commune).
Hugo – zelf in ballingschap gegaan
tijdens het bewind van de in zijn
ogen te autoritaire Napoleon III – kan
dus vanuit een bevoorrechte positie
zijn personages hun gedachten laten
ontvouwen over de heilzame en
duivelse kanten van zowel de revolutie
als de strijd voor het behoud van een
oude, vertrouwde wereld.
Ten slotte is het Gauvain, commandant van de republikeinse troepen
in de Vendée, en bovendien ook de
jonge neef van Lantenac, én ook de
vroegere leerling van Cimourdain,
die het blinde fanatisme van het
toenmalige Franse Terreurregime de
rug toekeert doordat hij getuige is
geworden van een hoogst edelmoedige
daad van zijn al even fanatieke oom.
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De lezer wordt meegezogen in de
koortsachtige
gedachtewisselingen
tussen Lantenac en Gauvain enerzijds,
en Gauvain en Cimourdain anderzijds,
waar fundamentele dingen over
de heilstaat ontdaan van al zijn
onzuiverheden, vrijheid en gelijkheid,
geweten, rechtvaardigheid, de wet, het
kwade en het goede, offerbereidheid,
menselijkheid, enzovoort op een
indringende manier op tafel worden
gelegd. Victor Hugo, die een groot
deel van de negentiende eeuw in zijn
vingers heeft op het moment dat hij
het boek schrijft, kan, terugblikkend
op die eeuw, Gauvain laten zeggen: ‘Als
je ruw met de utopie omspringt, dan
dood je haar’. En de twintigste eeuw
was nog lang niet begonnen.
Het boek is zo uitgebreid van
voetnoten voorzien, dat je als lezer
na een tijdje de indruk krijgt van een
historische studie in plaats van een
roman te lezen. Deze alternatieve
cursus Franse Revolutie nemen we
er graag bij. Maar 1793 is vooral een
aanrader in een tijd waar krachten
actief zijn die werken aan de bouw
van nieuwe utopia’s, de ene al op een
blindere manier dan de andere.

en politiek adviseur van Herman
Van Rompuy, de voorzitter van de
Europese Raad. Uit hoofde van
zijn functie was Van Middelaar een
ooggetuige, en nog wel op de eerste
rang, van de belangrijkste politieke
ontwikkelingen in de Europese Unie.
Over de totstandkoming van die
Europese Unie publiceerde hij eerder
het bekroonde De passage naar Europa.
Geschiedenis van een begin (2009), dat
ook in verschillende vertalingen werd
uitgebracht. In zekere zin sluit zijn
nieuwe, onlangs verschenen boek De
nieuwe politiek van Europa aan op dit
eerdere werk: in deze recente studie
doet Van Middelaar verslag van de
veranderingen in het denken over
Europese politiek in de jaren dat hij
voor de Europese Unie werkzaam was.
En hij betoogt dat deze veranderingen
het karakter van de Europese politiek
wezenlijk, zelfs ingrijpend wijzigen.
Van Middelaar vat de veranderingen in het denken over Europese
politiek samen als de overgang naar
wat hij noemt ‘gebeurtenissenpolitiek’.
De leiders van (de lidstaten van) de
Europese Unie zagen zich gedwongen
al improviserend te reageren op
onverwachte gebeurtenissen – de
Frank Saenen
Eurocrisis, de crisis in de Oekraïne,
de vluchtelingencrisis, om enkele
Victor Hugo, 1793, Stichting Papieren Tijger, 2015,
voorbeelden
te noemen – waarop de
424 blz., 28 euro, ISBN 9789067283083.
geijkte wijze van politiek bedrijven
in de Europese Unie geen pasklare
antwoorden kon bieden. Daarom moest
DE NIEUWE POLITIEK VAN EUROPA
het karakter van de Europese politiek
De Nederlandse historicus en filosoof noodgedwongen worden aangepast,
Luuk van Middelaar (*1973) werkte stelt de auteur. Daarbij speelde zeker
van 2010 tot 2015 als tekstschrijver ook in sterke mate mee, dat juist
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deze onverwachte gebeurtenissen de
Europese politiek in het centrum van
de publieke aandacht plaatsten, waar
zij van oudsher veeleer in de luwte
bleef. Juist omdat Van Middelaar van
heel nabij kon volgen hoe de leiders
van (de lidstaten van) de Europese
Unie reageerden op de opeenvolgende
crises, kan hij een intrigerend en
overtuigend beeld van de nog lopende
veranderingen schetsen. Dat is des
te interessanter, omdat zich met de
aanstaande Brexit en de verkiezing
van Donald Trump tot president
van de Verenigde Staten opnieuw
gebeurtenissen hebben voorgedaan,
die de leiders van (de lidstaten van) de
Europese Unie dwingen om andermaal
buiten de geijkte kaders te denken.
De vanzelfsprekendheid waarmee bij
internationale ontwikkelingen werd
gekeken naar de opstelling van de
Verenigde Staten, lijkt verloren: de
onvoorspelbaarheid van de regering
Trump vergt dat de leiders van (de
lidstaten van) de Europese Unie in
tal van kwesties veel meer hun eigen
positie gaan bepalen.
Dit alles maakt De nieuwe politiek
van Europa tot een boeiend en
leerzaam boek, dat inzicht biedt in
allerlei actuele ontwikkelingen in de
Europese Unie. Een begenadigd stilist
is de auteur overigens niet steeds: hij
heeft een merkwaardige voorkeur voor
telegramachtige
samentrekkingen
als ‘post-Brexit-toekomst’ en ‘buitenlandminister’.
Herman Simissen
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Luuk van Middelaar, De nieuwe politiek van
Europa, Historische Uitgeverij, Groningen, 2017,
372 blz., 25 euro, isbn 978965542465.

M A AT S C H A P P I J
EEN MINISTER VAN JUSTITIE
MET EEN BOODSCHAP

Op zijn zestigste verjaardag schrijft
Koen Geens, Minister van Justitie, een
boek met als titel Wat ik ervan begrijp.
Toch wel een opvallend bescheiden
titel voor een boek van iemand die als
advocaat en hoogleraar honderden
bladzijden met scherpe analyses,
stevige argumentaties en leerstukken
over recht schreef, en die, sinds hij
als minister van Justitie aantrad,
samen met tientallen medewerkers
onze Belgische wetboeken bij de
tijd poogt te brengen, ze herschrijft,
vernieuwt en aanvult zodat ze beter
beantwoorden aan de rechtsproblemen
van de eenentwintigste eeuw, en meer
rechtvaardigheid brengen voor deze
tijd – voorwaar een reuzeopdracht,
want heel wat Belgische wetgeving
dateert van de negentiende eeuw…!
In Wat ik ervan begrijp poogt Koen
Geens tot een dialoog te komen met
zijn tijdgenoten. Het is als een lange
brief die hij ons schrijft, een soort
kerstbrief, waarin hij ons wil doen
nadenken over wat ons bezighoudt in
onze wereld nu, vooral waarom velen
van ons zich zo ‘ongerust’ maken over,
en vanwaar die malaise, die angst zelfs,
bij velen, over de toekomst, terwijl we,
ja zelfs op wereldschaal, nog nooit zo
veilig, zo gezond, zo welvarend geweest
zijn als vandaag.
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In het eerste deel van zijn essay neerschreef, zijn een aantal inzichten
somt de auteur een reeks problemen die mij helpen om in de drukte en de
op die de laatste vijftig jaar, en nu nog, zorgen van elke dag op koers te blijven
ongerustheid wekten bij de Europeanen: en het perspectief te bewaren […] in
de Koude Oorlog, de oliecrisis, sociale menig opzicht zijn het verwarde tijden
ongelijkheid, globalisering, financiële […] een permanente meningenoorlog
crisis, blijvende kernbewapening, om het grote gelijk. De hoogoplopende
klimaatverandering,
ongewone toon daarvan brengt onrust en angst
natuurrampen, terrorisme, migratie, teweeg bij de kijkende en lezende
identiteitsverlies als volk of als natie. burger’.
Voorwaar aanleidingen genoeg om
Zo wordt het boek uiteindelijk als
‘ongerust’ te zijn, ja zelfs ‘bang’ te zijn. een radiografie, door Koen Geens zelf
Maar, zo betoogt de auteur, men heeft gemaakt, van wat de grondhoudingen
in de loop der eeuwen telkens weer zijn die hem bezielen in zijn denken en
elke crisis overwonnen. Weliswaar handelen en die in grote mate bepalen
kwamen dan nieuwe crisissen, en waarvoor hij zich wil inzetten, wat hij
opnieuw kwam de mensheid ze te verlangt en wat hij hoopt. In de loop
boven. Crisissen, zo luidt het, behoren van het eerste deel vraagt auteur zich af:
blijkbaar tot het menselijk bestaan, maar ‘Wie ben ik? Wat is mijn grondhouding
ook de oplossing ervan. De mensheid tegenover de werkelijkheid, wat is
is in staat telkens weer crisissen te kenmerkend voor mijn handelen?’.
boven te komen. Daarom pleit auteur Zijn grondhouding is vertrouwen,
voor vertrouwen als grondhouding zo stelt hij voorop, en kenmerkend
tegenover de uitdagingen van ons is zijn optimisme, zijn durf om er te
bestaan. Een vertrouwen dat ons zijn en de zaken aan te pakken. Dit
voldoende optimisme verschaft om het grondvertrouwen is zo groot dat hij
leven aan te kunnen, want hij is ervan soms ook durft te kiezen voor het
overtuigd dat ‘optimisme “gerustheid” toeval – want daar zitten af en toe
mogelijk maakt, en die ongerustheid onverwachte successen in verborgen
of, erger nog, die angst tegengaat’ (blz. – en dat hij ook wel eens wat speels,
11). De auteur bekent dan dat hij zelf met belangeloze aandacht te werk gaat,
optimistisch is van karakter, en dat hij meer bedacht op de sierlijke afwerking
daarom zijn optimisme wil delen met dan op het bereiken van het doel.
zijn tijdgenoten. Maar om dit op een Voor laatstgenoemd kenmerk stelt de
verantwoorde wijze te kunnen delen, minister als voorbeeld het sierlijke
‘moet ik iets begrijpen van mezelf, van dribbelen van onze Rode Duivel Eden
het leven en van de wereld’ (ibidem). Hazard voorop.
Met zijn warme persoonlijkheid en
In het tweede deel wordt de vraag
zijn briljante geest is hij daar overigens behandeld ‘Hoe sta ik als mens tegenop schitterende wijze in geslaagd. over de ander, tegenover de sociale
In het voorwoord lezen we ‘Wat ik problemen? Wat houdt het antwoord
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daarop in voor de jurist en de politicus
die ik ben?’. Het komt er op aan zichzelf te mogen zijn en te blijven (identiteit), maar daarom moet men ook de
ander zichzelf laten zijn. Wederzijdse
Anerkennung is hier dus geboden, wat
vooreerst respect impliceert als grondhouding. Terloops gezegd, wie de Belgische politiek een beetje van dichtbij
volgt, weet dat Koen Geens als politicus
inderdaad uiterst respectvol omgaat
met voor- en tegenstander, met vriend
en vijand. In dit deel schetst de auteur
dan de geschiedenis van de groei naar
respect op nationaal en internationaal
vlak via recht en politiek. De Europese
volkeren, hun cultuur en hun gedachtegoed hebben hierbij een hoofdrol
gespeeld. Een belangrijk momentum
was de Verlichting, met als gevolg het
besef, het ontstaan en de groei van de
rechtsstaat, de democratie en de rechten van de mens als voorwaarden om
volwaardig burger te kunnen zijn én
wereldburger te worden, in een wereld
waar vrede en rechtvaardigheid heerst.
In het derde deel ten slotte, zoekt de
auteur naar een diepere verantwoording
van de grondhoudingen die zijn
denken en handelen bepalen. Een
diepere fundering van zijn vertrouwen
in het bestaan en van wederzijds
respect vindt Koen Geens in de
grondhouding van de liefde. Hijzelf
heeft deze grondhouding meegekregen
in zijn christelijke opvoeding, zo luidt
het, vervolgens is deze grondhouding
verder tot ontwikkeling gekomen door
het gelovig leren kennen van Jezus
van Nazareth en zijn evangelische
boodschap, of via andere gelijkwaardige

329

vormen van spiritualiteit. Liefde
is weliswaar veelzijdig en komt
trapsgewijs tot stand: voorondersteld
wordt een positieve ingesteldheid
tegenover de anderen, zoals elkaar
dulden en verdraagzaam zijn, maar
dit zijn nog passieve voorvormen van
liefde; respect is een eerste trap die men
in ieder geval moet bereiken. Maar ‘zijn
leven geven voor de ander’ is dan nog
heel ver weg. De auteur benadrukt dat
hij, dankzij de sociale filosofie van het
personalisme, als jurist en als politicus
aan de grondhouding van de liefde
een meer concrete invulling wil geven
door zich in te zetten voor horizontale
en verticale solidariteit, alsook voor
samenwerking op nationaal en
internationaal vlak. Volgens hem
opent inzet op dit vlak ook de weg naar
hoop op vooruitgang in humaniteit, op
vrede en rechtvaardigheid.
Het boek is leerrijk en deugddoend.
De auteur beoogt niet een mooi
zelfportret op te hangen, men kan in
het boek ook geen gewetensonderzoek
zien van iemand die volop in de actie
staat. Uitgangspunt is de vaststelling
hoe groot de malaise is, de ongerustheid,
ja de angst bij onze tijdgenoten en
soms in het hart van ieder van ons. Als
politiek verantwoordelijke en gewoon
als medemens, als medeburger, voelt
de auteur zich verplicht daar eerst
een analyse van te maken. Hij vraagt
zich tegelijk af in welke mate hij
daar eveneens in meegezogen wordt,
of integendeel de mogelijkheid
in zich heeft om daar tegenin te
gaan. Geleidelijk ontdekt hij dat hij
met vertrouwen in het leven en het
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optimisme waarmee hij begiftigd is, uit naar de verschillende aspecten van
inderdaad onze tijdgenoten wellicht het door Diocletianus gevoerde beleid,
kan helpen.
en nauwelijks naar zijn persoon. Dit
vloeit daaruit voort dat er vrijwel geen
Fernand Van Neste
bewijsmateriaal is overgeleverd waaruit
kennis van zijn persoon kan worden
Koen Geens, Wat ik ervan begrijp, Polis, Antwerpen, afgeleid. De reputatie van Diocletianus
2018, 204 blz., 19,99 euro, ISBN 9789463103541.
was lange tijd overwegend negatief:
verschillende van de auteurs van wie
GESCHIEDENIS
teksten over hem zijn overgeleverd,
waren christen, en voor hen was
hij eerst en vooral de laatste van de
KEIZERS
christenvervolgers in het Romeinse
Keizers sterven niet in bed luidt de Rijk. Dit beeld wordt in deze bundel
titel van een bekend boek van de genuanceerd. Enerzijds wordt erop
Nederlandse oudheidkundige Fik gewezen dat het beleid van deze keizer
Meijer – Romeinse keizers kwamen in zijn algemeenheid was gericht op
immers veelvuldig om het leven het herstellen van de verloren eenheid
tijdens een strijd om de macht. Een in het rijk, in de wetgeving maar ook
opmerkelijke uitzondering op dit inzake godsdienst; en dat de eisen
patroon was keizer Diocletianus (244- die in dit licht aan christenen werden
311), die in 305 zijn functie neerlegde, gesteld niet onredelijk waren. Het beeld
zich terugtrok uit het openbare leven, dat vroegchristelijke auteurs opriepen
en zijn laatste jaren doorbracht in is daarmee al te zeer gechargeerd. En
zijn paleis in Split in Kroatië, de regio anderzijds zou de reputatie van deze
waaruit hij afkomstig was.
keizer niet alleen moeten worden bepaald
Aan leven en werken van deze door zijn beleid inzake religie, maar
keizer is het onlangs verschenen zouden ook andere aspecten van zijn
boek Diocletianus. Tussen eenheid en optreden in het oordeel moeten worden
versnippering gewijd, na eerdere uitgaven betrokken. Het beeld dat dan ontstaat is
over Constantijn de Grote respectievelijk minder negatief. Diocletianus probeerde
Hadrianus het derde deel in wat ik maar het politieke en economische verval van
aanduid als de ‘keizer-reeks’ die wordt het Romeinse Rijk tot staan te brengen
gemaakt door oudheidkundigen en door staatkundige vernieuwing en
classici van de Radboud Universiteit in door gericht economisch beleid, met
Nijmegen. Net als beide eerdere delen name ten aanzien van prijzen. Het
is ook deze bundel over Diocletianus zogeheten Edict van Maximale Prijzen
prachtig verzorgd door uitgeverij Vantilt, uit 301 is zelfs in vertaling in het boek
met tal van afbeeldingen – deels in kleur opgenomen.
–, plattegronden, kaarten en grafieken.
In het boek gaat de aandacht vooral
Met dit boek over keizer Dio-
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cletianus is een mooi, interessant en
leerzaam deel toegevoegd aan deze
reeks over Romeinse keizers. Hopelijk
volgen er meer, over bijvoorbeeld
Claudius of Trajanus.
Herman Simissen
Olivier Hekster en Corjo Jansen (red.),
Diocletianus. Tussen eenheid en versnippering,
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2018, 224 blz.,
paperback, geïllustreerd, 19,95 euro, ISBN
9789460043994.

KUNST

RUBENS EN DE KRACHT VAN
DE METAMORFOSE

Zoals, enkele eeuwen later, Picasso
en Bacon, had Rubens een uiterst
scherp oog en een wakker visueel
geheugen. Al het beeldmateriaal dat
in zijn tijd beschikbaar was, wist hij
in zich op te nemen, te verwerken en
tot nieuwe beelden om te vormen. Dit
talent is kenners nooit ontgaan. De
tentoonstelling ‘Kraft der Verwandlung’,
die de afgelopen maanden in Wenen
en Frankfurt te zien was, alsook de
begeleidende catalogus brachten
daarin geen nieuwe kennis. Maar het
is de verdienste ervan het genie van
Rubens aan de hand van een uitgelezen
keuze van tekeningen en schilderijen
te illustreren en een vrij volledig beeld
te geven van de verscheidenheid van
zijn inspiratiebronnen. Sculpturen
uit de hellenistische tijd, die vaak
teruggaan op Griekse voorbeelden,
schilderijen, tekeningen en etsen uit de
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late Middeleeuwen en de Renaissance,
emblemata, medailles, munten en
edelstenen, alle visuele prikkels, nam
hij aandachtig waar en tekende hij
na. Tot op rijpere leeftijd kopieerde
hij grote doeken van Titiaan. Soms
gebruikte hij tekeningen van andere
kunstenaars
als
oefenmateriaal:
hij vulde ze aan of wijzigde ze, om
lichaamsuitdrukkingen expressiever
en het beeld levendiger te maken. Want
daar ging het Rubens om (hetgeen
overigens net zo goed voor de reeds
genoemde Picasso en Bacon geldt): hij
wilde de verschijning van het menselijk
lichaam zo levend mogelijk vatten om
de toeschouwer in direct contact te
brengen met de innerlijke roerselen
die dat lichaam bezielen. Rubens’
figuren zijn bijzonder present, en dat is
te danken aan zijn invoelend inzicht in
de vormtaal van de krachtigste beelden
uit de geschiedenis van de westerse
kunst vanaf de Oudheid, – een taal die
hij zich eigen maakte en ten dienste
stelde van zijn eigen opdrachten.
Ook Rubens’ geletterdheid kwam
zijn kunst ten goede. Zijn belezenheid
was een kwestie van eruditie én van
aanvoelen. Rubens wist zich in te leven
in mythologische verhalen, Bijbelse
taferelen en historische evenementen.
Kunsttheorie, wiskunde, astronomie
en andere wetenschappen boeiden
deze ware humanist, die ook gretig
wereldliteratuur (van Homeros tot
Boccaccio), filosofie, theologie en
esoterische geschriften las. In de
bijdragen van de catalogus worden al
deze aspecten van zijn persoonlijkheid,
alsook zijn werkwijze en de organisatie
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van zijn atelier toegelicht. De grootste
waarde van deze fraaie publicatie ligt
in de overvloedige en kwaliteitsvolle
illustraties. De lezer volgt stapsgewijs
hoe Rubens een model – bijvoorbeeld
de romeinse Hurkende Venus,
Michiel Coxies neergevelde Abel of
Caravaggio’s Graflegging – kopieerde,
eventueel corrigeerde, en vervolgens als
uitgangspunt nam voor eigen variaties
en creaties. Moeiteloos en zonder
schroom bracht hij lichaamsvormen
van heidense helden binnen in een
christelijke context, niet vanwege
de schoonheid of perfectie van het
klassieke lichaam, maar vanwege de
onovertroffen expressiviteit ervan.
Het sterkste voorbeeld is dat van de
oude, door Eros getemde centaur, uit
de eerste of tweede eeuw, nu in bezit
van het Louvre. Rubens was getroffen
door de torso van dat beeld, maakte er
tekeningen van, bewaarde die in zijn
schatkamer, en toen het erop aankwam
een Ecce Homo te schilderen, kreeg
Christus het bovenlichaam van de
centaur. Deze Ecce Homo (Hermitage)
prijkt terecht, en veelzeggend, op de
cover van de catalogus. Een manco is
misschien dat hier geen enkel opstel
gewijd is aan een grondige reflectie
over de cultuur-theologische betekenis
van een dergelijke overdracht. Wie op
dit vraagstuk dieper wil ingaan, leze
de bekende studie van de onlangs
overleden Willibald Sauerländer, Der
katholische Rubens (2011), die gelukkig
wel in de bibliografie vermeld staat.
Jan Koenot

Gerlinde Gruber, Jochen Sander, e.a., Rubens.
Kraft der Verwandlung, Hirmer Verlag (in
samenwerking met het Kunsthistorisches Museum,
Wenen en het Städel Museum, Frankfurt),
München, 2017, 309 blz., 49,90 euro, ISBN
9783941399754 (Duits), 9783941399761 (Engels).
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Ilse Geerinck (*1976) studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven
en werkte twee jaar als godsdienstleraar.
Jonge mensen begeesteren en inspireren
doorheen de vele religieuze verhalen waarin
het worstelen van de mens centraal staat is
haar passie. Zij promoveerde in Tilburg op
het proefschrift Identiteit als toegevoegde
waarde? Het heden en verleden van het godsdienstonderwijs. Sinds 2013 is zij verbonden
aan de lerarenopleiding van University Colleges Leuven-Limburg als onderzoeker en
docente Rooms-Katholieke godsdienst en
Religie, zingeving en levensbeschouwing.
Adres: ilse.geerinck@ucll.be
Jonathan Lambaerts (*1985) studeerde
sociaal-cultureel werk, wijsbegeerte en
godsdienstwetenschappen. Hij is momenteel werkzaam in het hoger onderwijs,
waar hij zich toelegt op ethische en cultuurfilosofische vraagstukken.
Adres: jonathan.lambaerts@telenet.be

Roger Lenaers (*1925) studeerde filosofie, theologie
en klassieke filologie. Als classicus specialiseerde
hij zich in de didactiek van de Oude Talen (circa
30 publicaties, telkens van lerarencommentaren vergezeld). Als theoloog was hij actief als
godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs en
in de opleiding van toekomstige godsdienstleerkrachten. Zijn speciale interesse gaat uit naar de
vragen die de moderniteit en de secularisatie
stellen aan het geloof. In dit verband publiceerde
hij De Droom van Nebukadnezar. Of het einde
van een middeleeuwse kerk (2000), Uittocht uit
oudchristelijke mythen (2002), Al is er geen Godin-den-hoge (2009), Op verkenning in een nieuw
land (2011) en Jezus van Nazaret. Een mens als
wij? (2015). Vertalingen van deze boeken verschenen in het Duits, Engels, Spaans, Portugees
en Italiaans.
Adres: roger.lenaers@gmx.at
Bert Leysen (*1987), studeerde geneeskunde
en huisartsgeneeskunde aan de Universiteit
Antwerpen. Hij is werkzaam als huisarts in
Broechem en als doctorandus aan de Universiteit Antwerpen rond palliatieve zorg in
de eerstelijnszorg. Zijn interesses zijn poëzie,
leiderschap, en samenwerken over alle soorten
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Adres: redactie

Simon Marijsse (*1988) is doctoraal onderzoeker
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eerder over Walter Benjamin, Giorgio Agamben,
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Paul Pelckmans (*1953) is emeritus hoogleraar Algemene en Franse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde onder meer over
literaire antropologie. Auteur van onder andere
De wereld van La Fontaine, Antwerpen, Vrijdag,
2017; een best of van zijn bijdragen in Streven
verscheen dit voorjaar bij Ghent Academia Press
onder de titel Late woorden. Over literaire en
andere testamenten.
Adres: paul.pelckmans.1@uantwerpen.be
Harold Polis (*1970) studeerde Nederlands in
Antwerpen en Utrecht. Hij was co-editeur van
de Brieven van Gerard Walschap en bezorgde
edities van werk van Louis Paul Boon, Marnix
Gijsen en Jef Geeraerts. Hij is uitgever van
Uitgeverij Polis.
Adres: madocke@skynet.be
Herman Simissen (*1959), hoofdredacteur van
Streven, studeerde geschiedenis aan de KU
Nijmegen. Nadien doceerde hij geschiedfilosofie
aan dezelfde universiteit. Sinds 1991 is hij verbonden aan de afdeling cultuurwetenschappen
van de Nederlandse Open Universiteit. In maart
2018 promoveerde hij op zijn onderzoek naar de
Duitse filosoof Theodor Lessing (1872–1933)
Adres: herman.simissen@ou.nl
Guido Vanheeswijck (*1955) is doctor in de wijsbegeerte en licentiaat in de Germaanse filologie.
Hij is gewoon hoogleraar aan de Universiteit
Antwerpen en deeltijds hoogleraar aan het
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Kurt Cobain en Neil Young voorgoed verbonden
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De Engelse componisten Gustav Holst en Ralph Vaughan Williams ontmoetten elkaar
voor het eerst in het najaar van 1895. Dit was het begin van een lange vriendschap en een
intensieve samenwerking. Holst en Vaughan Williams veranderden de traditie van de
Engelse klassieke muziek ingrijpend, en hun invloed doet zich tot de dag van vandaag
gelden.

		 Janneke van der Leest
In zijn afscheidsbrief citeert Kurt Cobain de woorden uit een lied van Neil Young. Maar
Young wil in eerste instantie niet geassocieerd worden met de zelfmoord van de jonge
grungerocker. Deze houding verandert in de loop der jaren. Ook schrijft hij een ode aan
Cobain: ‘Sleeps with Angels’. In dit essay wordt de ‘posture’ van Neil Young in relatie
tot Cobain besproken en maakt de auteur daarbij gebruik van interviews, autobiografie
en de songtekst. Hoe beïnvloedt de iconische Kurt Cobain na zijn dood zijn artistieke
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De Nederlandse historicus en journalist Addie Schulte (*1965) en de Vlaamse filosoof
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argument dat vooruitgang ook morgen mogelijk is. Schulte kijkt met evenveel scepsis
naar vooruitgangsoptimisme en pleit ervoor de toekomst meer open te houden. Frederik Polfliet legde de auteurs enkele vragen voor over welke kant het opgaat met de wereld.
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Een wereld
zonder hen

Mijn eerste kunstaankoop is een feit. Al tijden was ik op zoek naar
een eyecatcher boven mijn schouw, naar iets wat sprak. Tot ik het
schilderij – mijn schilderij – ontmoette, en het sprak mij aan. Wat
het zei, daar ben ik nog steeds niet achter. Het is een werk waar ik
uren naar kan staren; de vele kleuren (wie schildert er nu nog met felroze?!) zijn grof aangebracht en abstracte streken op het doek spellen
geen zinnen uit. Ik weet alleen dat ik immens blij werd toen ik het zag.
De maker liep rond op de expositie. Wanneer hij het gemaakt
had? Eergisteren, zei hij. Op mijn vraag of het werk iets speciaals
voor hem betekende, antwoordde hij simpelweg ‘neuh’. Hij vond,
net als ik overigens, de kleuren ‘gewoon mooi’. De kunstenaar heet Wouter
Six en heeft het syndroom van Down.
Helaas ben ik geen kunstkenner, zeker niet van outsider art, maar over
Down syndroom weet ik het een en ander en Wikipedia overigens ook: ‘Het
syndroom van Down of trisomie-21 is een aangeboren afwijking die gepaard
gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken
en bepaalde medische problemen, en die veroorzaakt wordt doordat het
erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van
in tweevoud).’ Het derde 21ste chromosoom zorgt voor een aanzienlijke vermindering van IQ-punten, maar dat is niet alles. Zowat elk lichaamsdeel of
ledemaat moet een extra chromosoom herbergen, wat de huishouding ter
plaatse affecteert. Een congenitale hartafwijking is een bekend euvel; daarnaast kunnen ook de darmen, anus, huid, oren, ogen, nekwervels, heupen,
schildklier, botten én het afweersysteem in zijn geheel de sigaar zijn. Epilepsie en, op latere leeftijd, Alzheimer zijn ook niet bepaald exceptioneel.
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Stel u voor: u bent in blijde verwachting en u wordt overvallen met
een slechtnieuwsgesprek, uw kind heeft Down. En dát is wat u van uw gynaecoloog te horen krijgt, een reeks enge, ongenuanceerd medische feitjes.
Ongenuanceerd, want vaak worden rock ’n roll cijfers gebruikt: de kans dat
uw kind leukemie krijgt, is 10 tot 20 keer groter dan bij andere kinderen.
Note this: in België zijn er slechts zestig nieuwe gevallen per jaar bij kinderen onder de vijftien en de kans op leukemie in die leeftijdsklasse wordt dus
geschat op 60:2.250.000, ofwel 1:37.500. De kans dat uw kind met Down
syndroom leukemie krijgt, is 20:37.500; dat klinkt iets minder eng dan ‘20
keer zoveel kans op’, toch?
Ook over wat het feitelijk betekent om te leven met het syndroom van
Down, hoort u niets. Vragen die er ook, misschien juist vooral toe doen,
worden niet gesteld: kan mijn zoon of dochter een onafhankelijk bestaan
opbouwen, menswaardig en hopelijk gelukkig leven, door school functioneren en door werk bijdragen aan de maatschappij, liefde kennen? Hoe zal
het dagelijks leven eruit voor mij, als ouder, en voor mijn andere kinderen?
Een dokter is medisch opgeleid. Counseling betekent doorgaans medische
counseling.
Naast de medische visie bestaat het perspectief dat – zeker in christelijke kringen, ik durf het bijna niet te schrijven – ondenkbaar en bijna
onnoembaar is: het evolutionaire, kille, waarden-loze standpunt. De NIPT,
Non-Invasive Prenatal Test, wordt sinds 2017 op 8 euro na volledig terugbetaald aan de toekomstige ouders en fungeert eigenlijk als bestaansfilter. De
test speurt naar abnormaliteit, naar genetische afwijkingen, en waarom?
Juist, omdat we normaliteit viseren. We willen normale, gezonde kinderen;
we accepteren de Foucaultiaanse machtsmechanismen en conformeren ons
naar de medisch gedefinieerde perfectie. Ik sprak met een geneticus die
voorspelde dat er over een aantal tientallen jaren nog nauwelijks mensen
met Down zullen bestaan. Een maatschappij zal minder afgestemd zijn op
slechts een handjevol, en geef toe, als het allemaal zo lastig zal zijn, daalt de
kans dat jij een kind met Down op de wereld wil zetten.
Willen wij leven in een wereld zonder hen? In een uniforme wereld
waarin alle plooien zijn gladgestreken, ‘het andere’ ondenkbaar is, zonder
foutjes of bugs? Net als ik vindt u uw boekenkast toch ook te steriel als
alle boeken op dezelfde lijn staan? U vindt de ambachtelijke tomaten op
een Zuid-Frans marktje toch ook zinnenprikkelender dan al die perfecte en
identieke tomaten van de Albert Heijn? Ik kijk naar mijn schilderij en zie
daar een wirwar van kleuren, penseelstreken en geklieder, een chaos die het
DNA van de wereld weerspiegelt. Mijn schilderij is een filosofisch vraagstuk
op zich, esthetisch, antropologisch en bio-ethisch. Zit schoonheid niet juist
in het afwijkende?
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herman simissen

De vriendschap tussen
Gustav Holst
en
Ralph Vaughan Williams
‘Kom snel terug, en haal de wolk weg
die sinds de dag van je vertrek over de stad hangt’ 1
Zij ontmoetten elkaar voor het eerst in het najaar van 1895, als studenten
aan het Royal College of Music in Londen: de componisten Gustav von
Holst (1874–1934)2 en Ralph Vaughan Williams (1872–1958). Holst citeerde
uit het toneelstuk The Critic (1779) van de Ierse toneelschrijver en dichter
Richard Sheridan (1751–1816), en, schreef Vaughan Williams later, ‘dit brak
om een of andere reden het ijs en leek onze vriendschap te bezegelen’.3 Deze
eerste ontmoeting bleek het begin van een intensieve en hechte vriendschap,
waaraan in 1934 een einde kwam door het overlijden van Holst. In verschillende opzichten waren zij elkaars tegenpolen: Holst was klein en tenger,
Vaughan Williams groot en robuust, en met het klimmen der jaren werd hij
steeds zwaarder. Holst kampte van jongs af aan met een slechte gezondheid,
Vaughan Williams bleef, ondanks wat kleinere problemen, tot op hoge leeftijd vitaal en actief. Holst was introvert en teruggetrokken, Vaughan Williams extravert – zijn uitbarstingen van woede wanneer hij dirigeerde en
een koor of orkest zijn aanwijzingen niet opvolgde werden zelfs legendarisch –, en zonder dat hij ernaar streefde opvallend aanwezig in ieder gezelschap waarin hij zich bevond. Het leven van Holst werd nogal eens overschaduwd door geldzorgen, Vaughan Williams was van huis uit dermate
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vermogend dat hij nooit de noodzaak van betaald werk kende (maar wel de
geldzorgen van Holst geregeld kon verlichten door giften of leningen). Maar
zij hadden ook veel gemeen: een brede intellectuele belangstelling; een uitgesproken, maar weinig dogmatische socialistische levensbeschouwing die
voor beiden bijvoorbeeld inhield dat zij het werken met amateurmusici in
arbeiderswijken of op het platteland niet minder belangrijk, misschien zelfs
wel belangrijker vonden dan met beroepsmusici in de grote concertzalen
van hun land; en bovenal de rotsvaste overtuiging dat hun levensvervulling
lag in de muziek, en wel als componist. Hun hechte vriendschap vormde
de grondslag van een voortdurende uitwisseling van gedachten en ideeën,
door veelvuldige gesprekken en correspondentie; en van een nauwe samenwerking die van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de Engelse
klassieke muziek in de twintigste eeuw. Zij hadden een gemeenschappelijk
doel: het ‘Engels’ maken van de klassieke muziek in hun vaderland, dat wil
zeggen het ontwikkelen van een Engels muzikaal idioom dat zich diende
te onderscheiden van dat van andere nationale tradities. Zij werden al bij
hun leven, en nog altijd, beschouwd als de leidende componisten van hun
generatie – en ze zagen elkaar als veruit de grootste invloed op hun werk.
GUSTAV HOLST

Gustav von Holst werd op 21 september 1874 geboren in Cheltenham. Zijn
overgrootvader Matthias von Holst (1767–1854), geboren in Riga, was musicus aan het Russische keizerlijke hof in St. Petersburg maar vertrok – om
nooit helemaal duidelijk geworden redenen: vluchtte hij vanwege een conflict of dacht hij elders meer te kunnen verdienen? – aan het begin van de
negentiende eeuw naar Duitsland. Daar bleef hij echter niet: uiteindelijk
vestigde hij zich in Londen, als componist en harpleraar. Diens zoon Gustavus von Holst (1799–1870) – de grootvader naar wie Gustav Holst werd
vernoemd – vestigde zich in het midden van de negentiende eeuw als muziekleraar in Cheltenham. Zijn werk werd later voortgezet door een van zijn
kinderen, Adolph von Holst (1846–1901), die er niet alleen muziekleraar
was, maar ook pianist, dirigent en kerkorganist. Hij trouwde in 1871 met
Clara Cox Lediard (1841–1882), een van zijn voormalige pianoleerlingen.
Uit hun huwelijk werd Gustav Holst als oudste geboren, gevolgd door een
tweede zoon, Emil (1876–1951), die later onder de naam Ernest Cossart in
de Verenigde Staten carrière zou maken als acteur. Een derde kind, een
naamloos gebleven dochter, werd in 1881 geboren, maar stierf nog op de dag
van haar geboorte. In 1882 overleed de moeder van Gustav Holst aan hartproblemen, en tot aan het tweede huwelijk van zijn vader – weer met een
voormalige pianoleerlinge, Mary Thorley Stone – werden Gustav en Emil
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von Holst mede grootgebracht door hun tante Nina von Holst (1849–1925),
zelf een begenadigd pianiste.
Hoewel Adolph von Holst zich weinig bemoeide met de zorg voor zijn
kinderen – hij speelde liever uren achtereen piano –, herkende hij het muzikale talent van Gustav Holst al snel. Vanaf diens vierde verjaardag gaf hij
hem muziekles. Holst leerde piano en later viool spelen; omdat hij zware
astmatische klachten had, kocht zijn vader bovendien een trombone voor
hem, in de hoop dat het bespelen daarvan zijn longinhoud zou vergroten.
Adolph von Holst nam zijn zoon daarnaast vaak mee, wanneer hij orgel
moest spelen of dirigeren, om hem kennis te laten maken met de uitvoerende kant van de muziek. Bij dit alles kreeg Holst ook een muziektheoretische scholing – maar geen compositieleer. Zijn vader zag in hem een
goede, breed opgeleide musicus, maar geen componist, wellicht overigens
ook omdat hij vreesde dat het voor een componist nauwelijks mogelijk
zou zijn in zijn levensonderhoud te voorzien. Desondanks begon Holst
al op jonge leeftijd te componeren, met als ondergrond twee boeken over
compositieleer die hij had doorgenomen. Op zijn twaalfde schreef hij een
ambitieus, groot werk voor koor en orkest, waarover hijzelf in later jaren
vooral lacherig deed. Daarna beperkte hij zich tot kleinschaliger composities, bijvoorbeeld liederen die hij instuurde als deelnemer aan compositiewedstrijden, die hij soms ook won. Dit moedigde hem vanzelfsprekend aan
om door te gaan. Een weer wat groter werk voor orkest dat hij schreef toen
hij zeventien was, werd daadwerkelijk uitgevoerd – en lovend besproken in
de plaatselijke pers. Dit sterkte Holst in de overtuiging dat hij componist
moest worden, en geleidelijk raakte ook zijn vader hiervan overtuigd. Uiteindelijk leende Adolph von Holst een flink bedrag, en stelde hiermee zijn
zoon in staat te gaan studeren aan het Royal College of Music in Londen.
Holst begon in het voorjaar van 1893, en volgde muziekgeschiedenis bij Hubert Parry (1848–1918) en compositieleer bij Charles Stanford (1852–1924).
Holst maakte deel uit van een groep vrienden – medestudenten van het
Royal College of Music – die regelmatig bijeenkwamen in een theehuis in
Kensington, waar zij van alles bespraken: muziek, maar ook actuele politieke ontwikkelingen, literatuur en filosofie. In de zomermaanden – wanneer zijn medestudenten met vakantie gingen – verdiende Holst bij in een
blaasorkest dat langs de Engelse badplaatsen toerde. Om het orkest wat
meer uitstraling te geven, moesten de leden zich voordoen als Hongaren:
als er publiek in de buurt was mochten zij geen vloeiend Engels spreken…
Holst speelde trombone – en nam altijd een boek mee, waarin hij stiekem
las als hij een lange rust had. Had hij in de zomer dan nog tijd over, dan liep
hij heen en weer van Londen naar Cheltenham voor een bezoekje aan zijn
familie. In het najaar ging hij terug naar het Royal College of Music, waar
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hij in de herfst van 1895 Ralph Vaughan Williams ontmoette – zoals zijn
dochter Imogen Holst (1907–1984) later zou zeggen: ‘de meest hoopgevende
ontmoeting in zijn leven als musicus’.
RALPH VAUGHAN WILLIAMS

Ralph Vaughan Williams werd op 12 oktober 1872 geboren in Down Ampney, waar zijn vader Arthur dominee was. Arthur Vaughan Williams
(1834–1875) stamde uit een welgestelde familie van juristen en dominees,
zijn echtgenote Margaret (1843–1937) was een Wedgwood – haar familie
had een enorm fortuin gemaakt in het porselein en aardewerk – en een
achternichtje van Charles Darwin. Arthur Vaughan Williams overleed toen
Ralph nog geen drie jaar oud was; zijn moeder trok met hem en zijn oudere
broer en zus in bij haar ouders, in Leith Hill Place, een groot landhuis in
Surrey, waar ook haar ongetrouwde zus Sophy (1842–1911) inwoonde. Zijn
tante Sophy was degene die Ralph Vaughan Williams zijn eerste pianolessen gaf. Vervolgens kreeg Vaughan Williams ook vioolles – en de viool lag
hem veel beter dan de piano – van een oudere Duitse vioolleraar die in de
buurt woonde. Zoals in deze tijd niet ongebruikelijk was in families uit de
welgestelde burgerij, was er veel aandacht voor de muzikale ontwikkeling
van de kinderen. Zij werden aangemoedigd samen te musiceren, en speelden bijvoorbeeld pianobewerkingen voor quatre mains van de Messiah van
Händel. Andere componisten met wie Vaughan Williams al thuis kennismaakte waren Mozart en Haydn, en ook de vroege werken van Beethoven
leerde hij kennen. Hij raakte meer en meer gefascineerd door de muziek,
schreef zijn eerste composities, en volgde een schriftelijke cursus harmonieleer – voor volwassenen! – aan de universiteit van Edinburgh. Vanwege
zijn buitengewoon slechte handschrift mocht hij zijn opdrachten dicteren
aan zijn tante Sophy; hij slaagde gemakkelijk. Op school – zoals de meeste
Engelse jongens met zijn achtergrond ging hij naar een kostschool – kreeg
hij de ruimte zijn belangstelling voor muziek verder te ontwikkelen. Hij
kreeg vioollessen, en af en toe mocht hij in de avond een concert bezoeken.
Vaughan Williams raakte ervan overtuigd dat zijn toekomst in de muziek
lag. Zijn familie was minder enthousiast, maar niettemin kreeg hij toestemming te gaan studeren aan het Royal College of Music – waar hij in de zomer
van 1890 begon –, onder voorwaarde dat hij zijn opleiding zou vervolgen
aan Trinity College in Cambridge, waar veel van zijn familieleden hadden
gestudeerd. In Londen studeerde hij orgel en later ook compositieleer bij
Hubert Parry. In september 1892 verhuisde hij volgens afspraak naar Cambridge, waar hij naast muziek ook geschiedenis studeerde. Hij maakte er
deel uit van een vriendenkring waartoe ook de later bekend geworden filo-
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soof G.E. Moore (1873–1958) en de historicus George Trevelyan (1876–1962)
behoorden. Daar ook hernieuwde hij de kennismaking met Adeline Fisher
(1870–1951) – die hij kende uit hun kinderjaren –, met wie hij in 1897 zou
trouwen. In 1894 haalde Vaughan Williams zijn bachelordiploma in de muziek, een jaar later dat in de geschiedenis. In het najaar van 1895 keerde hij
terug naar het Royal College of Music, waar hij opnieuw ging studeren bij
Parry, en nu ook bij Charles Stanford. In dat najaar, vlak na diens eenentwintigste verjaardag op 21 september, ontmoette hij Gustav Holst, met wie
hij meteen hecht bevriend raakte.
FIELD DAYS

Kort na hun eerste ontmoeting in het najaar van 1895 begonnen Holst en
Vaughan Williams met wat zij hun field days noemden: wekelijkse bijeenkomsten van een hele of tenminste een halve dag, waarin zij elkaar hun
composities – van eerste ideeën tot uitgewerkte stukken – voorlegden en
bespraken, en daarnaast discussieerden over alles wat hen interesseerde. ‘Ik
denk dat hij mij alles wat hij schreef liet zien en ik bijna alles wat ik schreef
aan hem’, herinnerde Vaughan Williams zich later, ‘Ik zeg weloverwogen
“bijna alles”, want soms kon ik de absolute integriteit van zijn oordeel niet
tegemoet treden, en ik hield sommige van mijn ergste wandaden voor hem
verborgen’.4 Dergelijke bijeenkomsten bleven zij beleggen tot aan het overlijden van Holst, zij het in later jaren vanwege andere verplichtingen soms
een tijdlang minder vaak. In een dergelijke periode schreven zij elkaar meer
brieven. Veel van deze brieven zijn bewaard gebleven – de eerste uit 1896,
de laatste uit 1934 – en zij bieden een zeldzaam inzicht in de aard van de
samenwerking tussen deze twee componisten.
Een kenmerkend voorbeeld van hun werkwijze is een brief van Vaughan Williams aan Holst van (vermoedelijk) december 1900. Holst werkte
destijds tegelijkertijd aan twee opera’s, The Youth’s Choice en Sita, waarvoor
hij zelf de libretti schreef. ‘Je zult wel denken dat ik een erg “vernietigende”
criticus ben’, aldus Vaughan Williams, ‘want ik heb de meeste van je regels
geschrapt. Ik denk dat de hele opzet van je verzen slecht is’. Hij vervolgde
met een argumentatie waarom hij de opzet van de tekst verkeerd vond, en
schreef dan: ‘Ik vind je melodie buitengewoon mooi […] behalve de derde
regel’, en even verder ‘de laatste twee maten zijn werkelijk mooi’. Op soortgelijke wijze schreven ze voortdurend vrijelijk en onverbloemd over elkaars
werk, en deden voorstellen voor verbetering – en het laat zich raden dat de
gesprekken tijdens hun field days niet veel anders zullen zijn verlopen. In
het voorjaar van 1903 verbleef Holst met zijn echtgenote Isobel Harrison
(1876–1969) in Duitsland – hij had haar leren kennen toen hij dirigent werd
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van het koor waarin zij zong, en zij waren in 1901 getrouwd. In een lange
brief aan Vaughan Williams probeerde Holst een tussenbalans op te maken
van hun ontwikkeling als componist: ‘Om te beginnen denk ik dat we te
langzaam vooruit kruipen – natuurlijk is het al heel wat dat we vooruit komen, en ik denk dat we echt vooruitgaan – maar het zou meer moeten zijn!’.
Holst meent dat ze hun heil niet bij buitenlandse leermeesters zouden moeten zoeken, maar mogelijk zouden ze in de leer kunnen gaan bij Edward Elgar (1857–1934), op dat moment de meest bekende componist van Engeland,
of anders bij andere Engelse musici met wie zij geregeld zouden kunnen
praten over hun werk. Zoals het nu gaat, verloopt hun ontwikkeling te traag,
meent hij. ‘Nu ik eraan denk’, vervolgt Holst, ‘de stukken voor zang in je
opera zijn onmogelijk. Zoiets moet je niet doen’. In een andere brief oppert
hij, dat ze hun field days misschien strakker zouden moeten opzetten, met
een rooster; maar anderzijds, wanneer ze elkaar ontmoeten valt er zoveel te
bespreken dat dit vermoedelijk niet zou werken. Al meende Holst dat hun
ontwikkeling niet snel genoeg verliep, gestimuleerd door elkaars kritiek en
suggesties werkten Vaughan Williams en hij gestaag aan hun oeuvre. Een
van de manieren waarop zij elkaar probeerden te stimuleren, was – toen
zij eens stil leken te vallen – de afspraak dat beiden Toward the Unknown
Region van de Amerikaanse dichter Walt Whitman (1819–1892) op muziek
zouden zetten. Zo geschiedde; zij waren het erover eens dat de compositie
van Vaughan Williams het best geslaagd was, en Holst liet daarop de zijne
ongepubliceerd. Ook A Dirge for Two Veterans van Whitman werd door
beiden op muziek gezet; Holst publiceerde zijn versie, Vaughan Williams
nam zijn compositie pas vele jaren later integraal op in zijn vredesoratorium Dona Nobis Pacem.
In 1906 bracht Holst zijn Two Songs without Words for Orchestra uit, een
compositie die hij had opgedragen aan Vaughan Williams. Naar aanleiding
daarvan schreef deze aan Holst:
Ik weet niet wat je mij verschuldigd bent – maar ik weet dat ik jou
alles verschuldigd ben. Als ik ooit iets doe dat de moeite waard is, zal
het zijn omdat ik zo’n vriend als jij ‘ter beschikking heb’, zoals volksliedjes het uitdrukken, altijd bereid te helpen en raad te geven, en
iemand wiens ja ja is, en nee nee – hetgeen een eigenschap is die men
echt zoekt in een vriend en zo zelden vindt.
Ik dank je met heel mijn hart– want ik weet dat je dergelijke dingen
niet doet als je ze niet meent.

In maart 1914 was de première van de tweede symfonie van Vaughan Williams, gewoonlijk aangeduid als de London Symphony, hoewel de compo-
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nist zelf de voorkeur gaf aan Symphony by a Londoner. De ontvangst van het
publiek en de critici was enthousiast en buitengewoon lovend. Twee dagen
later stuurde Holst zijn vriend een brief: ‘Deze keer heb je het echt gedaan.
Je hebt niet alleen de top bereikt, maar je publiek meegenomen’, en even
verder schreef hij: ‘Ik vraag me af of je besefte hoe futiel en opzichtig Ravel
klonk na jouw Epiloog’.
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam Vaughan Williams
dienst als vrijwilliger, hoewel hij al tweeënveertig jaar was. Aanvankelijk
diende hij in Londen bij de reservepolitie, maar op eigen verzoek werd
hij overgeplaatst naar het Royal Army Medical Corps en als brancardier
ingezet in Frankrijk. Ook Holst had zich als vrijwilliger gemeld, maar hij
werd – tot zijn onvrede – geweigerd vanwege zijn zwakke gezondheid en
bijziendheid. Vanuit Frankrijk probeerde Vaughan Williams per brief contact te houden met Holst, en op zijn beurt was hij blij post van diens hand
te ontvangen. Vanuit Frankrijk schreef hij Holst, hoezeer het hem aan het
hart ging dat zoveel van zijn jongere vrienden waren gesneuveld terwijl hij
veel van zijn leeftijdgenoten uit het oog was verloren, ‘maar jij bent er altijd,
en de hemel zij dank dat het contact tussen ons nooit verloren is gegaan, &
ik zie geen reden waarom dat ooit zou gebeuren’.
Na de Eerste Wereldoorlog werden Holst en Vaughan Williams beiden
aangesteld als docent aan het Royal College of Music in Londen. De componist Edmund Rubbra (1901–1986) was een van de leerlingen van Holst,
en gaf na diens overlijden een uitvoerige beschrijving van Holst als docent.
Zoals Vaughan Williams meermaals benadrukte dat het grote voordeel van
het studeren aan het Royal College of Music de ontmoeting met zijn medestudenten was geweest, van wie hij veel meer had geleerd dan van het
eigenlijke onderwijs van zijn docenten, zo lijkt Holst als docent te hebben
geprobeerd zijn field days met Vaughan Williams in een wat verdunde vorm
te herhalen met zijn studenten:

In zijn lesgeven werkte Holst niet volgens vaste principes of methodes: iedere vraag werd op haar eigen waarde aangepakt en opgelost,
en met oog voor de bijzondere aard van de geest van zijn leerling.
Hij had het vermogen zijn leerling te helpen zichzelf te vinden: dat
deed hij, niet door de gebruikelijke maar minder vruchtbare verhouding van meester en leerling, maar door een ware kameraadschap
van geest en ideeën. Deze kameraadschap werd niet bereikt door af te
dalen naar het niveau van de leerling; het was veeleer dat men in het
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gezelschap van Holst voelde dat het eigen muzikale formaat werd vergroot en de eigen vermogens op een vreemde manier vermeerderd.
Holst had de zeldzame gave zich volledig te vereenzelvigen met het
werk van een ander: zijn inzicht was soms bijna helderziend. Zijn belangstelling voor het werk van zijn leerling hield niet op aan het einde
van de les: van hem is bekend dat hij bleef broeden op de problemen
van een leerling, in die mate dat hij een briefwisseling begon over het
probleem.5

Als collega’s troffen Vaughan Williams en Holst elkaar vanzelfsprekend regelmatig; Vaughan Williams stuurde zijn studenten niet zelden naar Holst,
omdat deze naar zijn idee veel beter in staat was hen te helpen bij het oplossen van hun muzikale problemen; de enige kwaliteit die hij zelf als docent
had, meende hij, was dat hij zijn studenten altijd aanmoedigde. Ondertussen zetten Vaughan Williams en Holst als vanouds hun field days voort, en
bovendien hun correspondentie. Hun muzikale ontwikkeling verliep veel
minder dan voor de Eerste Wereldoorlog langs parallelle lijnen, en zij begrepen dan ook niet steeds welke weg de ander insloeg. Zo had Holst zijn
vragen bij Flos Campi van Vaughan Williams, en de laatste had op zijn beurt
geen vat op de Choral Symphony van Holst. Maar hun persoonlijke vriendschap bleef onverminderd hecht, en hun samenwerking ging door. In juli
1931, na de première van zijn Job – muziek voor ballet – schreef Vaughan
Williams zijn vriend: ‘Ik heb je nooit geschreven om je ervoor te bedanken
dat je mij al die dagen bij de hand hebt genomen – het maakte alle verschil. Uiteindelijk ging het heel goed’. In zijn autobiografische schets schrijft
Vaughan Williams hierover:
Ik zou graag willen vastleggen wat hij allemaal voor mij deed toen ik
Job schreef. Ik zou ontzet zijn te moeten vertellen hoeveel field days
we eraan hebben besteed. […] Zo dank ik het bestaan van Job aan
Holst.6

In het najaar van 1931 was de première van de Choral Fantasia van Holst,
die maar weinig waardering kreeg van het publiek en van de recensenten
in de Engelse kranten. Enkele dagen later schreef Vaughan Williams aan
Holst: ‘Gisteren heb ik je Fantasia opnieuw doorgespeeld & die is heel mooi.
Ik weet dat het je niet kan schelen, maar ik wil de pers laten weten dat zij
mislukte abortussen zijn’.
In het voorjaar van 1932 maakte Holst een reis door de Verenigde Staten. Vanuit Engeland schreef Vaughan Williams hem: ‘Verder heb ik geen
bijzonder nieuws […] behalve dat ik je heel erg mis wanneer ik wil weten
hoe ik moet componeren – eigenlijk besefte ik niet eerder hoeveel van mijn
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muziek je schreef ’. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten werd Holst
ernstig ziek – vanwege een ontsteking aan de twaalfvingerige darm werd hij
opgenomen in een ziekenhuis. Daar had hij tot twee keer toe wat hij in een
brief aan Vaughan Williams omschreef als ‘een mooie ervaring’:
Ik voelde dat ik zozeer wegzakte dat ik niet veel verder kon wegzakken en op aarde blijven. Zoals ik altijd had verwacht, was het een
prachtig gevoel, maar de tweede keer, toen het begon, had ik een vaag
gevoel dat ik over mijn zonden zou moeten nadenken. Maar een veel
sterker gevoel was dat er iets veel belangrijkers aan de hand was en
dat ik mijn tijd niet moest verspillen. Beide keren had ik, zo gauw ik
het dieptepunt had bereikt, een helder, intens en kalm gevoel – dat
van een overweldigende dankbaarheid. En de belangrijkste redenen
voor deze dankbaarheid waren Muziek, de Cotswolds, RVW, en de
onpersoonlijkheid van het spelen in een orkest te hebben gekend.

Holst herstelde enigszins, maar werd nooit meer de oude; in mei 1934 overleed hij in Londen aan de gevolgen van een operatie aan dezelfde kwaal.
GEZAMENLIJKE PROJECTEN

De samenwerking tussen Holst en Vaughan Williams bleef niet beperkt tot
hun field days en tot hun gedachtewisseling op papier. Vaughan Williams
betrok Holst bijvoorbeeld bij zijn werkzaamheden aan The English Hymnal. In 1904 werd hij uitgenodigd de muzikale eindredactie te voeren over
een nieuw te maken liedboek voor de Anglicaanse kerk. Na enige bedenktijd aanvaardde hij deze uitnodiging.7 Hij vroeg verschillende vrienden en
collega’s te helpen bij de werkzaamheden, onder wie – vanzelfsprekend –
Holst. In zijn voorwoord bij de uitgave dankte hij Holst dan ook, omdat
deze ‘nauw betrokken was bij de keuze, rangschikking en correctie van het
muzikale deel van het boek’.8 Holst had daarnaast ook verschillende eigen
melodieën bijgedragen aan het liedboek, waarvan In the bleak midwinter,
op een tekst van de dichteres Christina Rossetti (1830–1894), nog altijd een
geliefde en veel gezongen Christmas carol is.
Rond dezelfde tijd wist Vaughan Williams Holst te overtuigen van de
betekenis die de Engelse volksmuziek kon hebben voor de klassieke traditie. Zelf was Vaughan Williams door toedoen van Lucy Broadwood (1858–
1929)9 betrokken geraakt bij het verzamelen van, en onderzoek naar Engelse
volksmuziek. Net als zij maakte hij tochten over het Engelse platteland, en
tekende volksliedjes en -dansen op die de plaatselijke bevolking zong of
uitvoerde. Soms maakte hij naderhand een sobere pianobegeleiding bij
deze liedjes, soms verwerkte hij melodieën in zijn eigen composities. Een
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(laat) voorbeeld daarvan is zijn English Folk Song Suite (1923). In navolging
van Vaughan Williams verdiepte ook Holst zich in de Engelse volksmuziek,
en schreef naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld zijn A Somerset Rhapsody
(1906–1907).
Voor Vaughan Williams en Holst lag het belang van de Engelse volksmuziek niet alleen hierin. Beiden waren ervan overtuigd dat de Engelse
klassieke muziek al te zeer werd gedomineerd door buitenlandse – lees:
Duitse – invloeden. Hoezeer zij de muziek van Elgar ook waardeerden, naar
hun idee was deze te sterk beïnvloed door Brahms. In plaats daarvan wilden
zij een eigen, Engels muzikaal idioom, vrij van de strenge formele eisen
die de Duitse traditie volgens hen stelde. De volksmuziek – met haar eigen
ontwikkeling van melodielijnen – bleek hierbij een belangrijke bron van
inspiratie. De Engelse kerkmuziek, die beiden oppervlakkig kenden uit hun
jeugd maar waarvan zij bij het werk aan The English Hymnal grondig kennis hadden genomen, vormde een tweede bron van inspiratie. Door zich te
bevrijden van de strenge eisen van de Duitse traditie openden zij niet alleen nieuwe mogelijkheden voor zichzelf, maar maakten daarmee ook voor
volgende generaties Engelse componisten de weg vrij om hun eigen keuzes
te maken.
Holst en Vaughan Williams waren radicale vernieuwers, die – paradoxaal genoeg – de inspiratie voor hun vernieuwing zochten in de traditie:
in de traditie van de Engelse volksmuziek en van de Engelse kerkmuziek.
Juist daarom is de titel die werd gegeven aan de uitgave van hun onderlinge
correspondentie – Heirs and Rebels, erfgenamen en opstandelingen – zo
goed gekozen. Zij kwamen in opstand tegen het formalisme van de Duitse
traditie, en toonden zich erfgenamen van hun vaderlandse traditie. Zodoende schreven zij niet alleen zelf prachtige muziek die veel meer bekendheid verdient buiten hun vaderland, maar plaveiden bovendien de weg voor
Engelse componisten na hen. Hun vriendschap en samenwerking heeft zo
de Engelse klassieke muziek ingrijpend veranderd, een invloed die zich tot
op de dag van vandaag doet gelden.
AFSLUITING

Na het plotselinge overlijden van Holst – zelf wist deze dat de operatie die
hij moest ondergaan niet zonder risico’s was, maar voor zijn omgeving
kwam zijn dood onverwacht – was Vaughan Williams ontredderd. In een
brief aan zijn weduwe Isobel Holst en hun dochter Imogen schreef hij: ‘mijn
enige gedachte nu is, welke kant ik ook op ga, wat moeten we doen zonder
hem, alles lijkt terug te gaan op hem – wat zou Gustav denken of aanraden
of doen…?’. In later jaren bleef Vaughan Williams zich beijveren voor de
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muziek van zijn vriend, onder meer door het organiseren van concerten
met diens muziek. Vaak werkte hij daarbij samen met Imogen Holst, die op
het Royal College of Music zijn studente was geweest, of met de bekende
dirigent Adrian Boult (1889–1983), die een voorliefde voor de muziek van
Holst had. Het stak Vaughan Williams dat het enige werk van Holst dat vaak
werd gespeeld The Planets was, terwijl hij zoveel meer had geschreven; hij
probeerde ervoor te zorgen dat ook andere stukken van diens hand geregeld werden uitgevoerd, opdat zijn muziek niet ten onrechte in de vergetelheid zou raken.
In de kwart eeuw die hij leefde na het overlijden van Holst groeide
Ralph Vaughan Williams uit tot de belangrijkste Engelse componist van de
twintigste eeuw, met een rijk geschakeerd en groot oeuvre op zijn naam. Hij
overleed onverwacht in zijn slaap, op 26 augustus 1958, 85 jaar oud. Op de
schrijftafel in zijn werkkamer stonden toen twee foto’s: een portret van zijn
in 1951 overleden echtgenote Adeline, en één van zijn zo dierbare vriend
Gustav Holst.

1		 Ralph Vaughan Williams, Brief aan Gustav Holst, september/oktober 1899. De
correspondentie van Vaughan Williams kan online worden geraadpleegd: http://
vaughanwilliams.uk/. Een uitgebreide keuze uit deze correspondentie werd gepubliceerd als Letters of Ralph Vaughan Williams, 1895–1958, red. Hugh Cobbe, Oxford
University Press, Oxford etc. 2008; de correspondentie tussen Vaughan Williams
en Holst werd deels gepubliceerd in: Ralph Vaughan Williams en Gustav Holst,
Heirs and Rebels. Letters Written to Each Other and Occasional Writings on Music,
red. Ursula Vaughan Williams en Imogen Holst, Oxford University Press, Oxford
etc., 1959. Tenzij anders aangegeven stammen de citaten in deze bijdrage uit de
correspondentie zoals te vinden op genoemde website. De citaten zijn vertaald
door de auteur.
2		 Tijdens de Eerste Wereldoorlog liet Holst ‘von’ officieel uit zijn naam verwijderen,
omdat het te Duits zou klinken.
3		 Ralph Vaughan Williams, ‘Gustav Holst. A Great Composer’, in: David Manning
(red.), Vaughan Williams on Music, Oxford University Press, Oxford etc. 2008,
blz. 311–314, aldaar blz. 314.
4		 Ralph Vaughan Williams, ‘A Musical Autobiography’, in: Ralph Vaughan Williams,
National Music and Other Essays, tweede druk, Clarendon, Oxford etc. 1996,
blz. 177–194, aldaar blz. 193.
5		 Edmund Rubbra, Gustav Holst. Collected Essays, onder redactie van Stephen Lloyd,
Triad Press, Londen, 1974, blz. 42. Dit is een bundeling van essays van Rubbra over
Holst, uitgebracht bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van Holst.
6		 Ralph Vaughan Williams, ‘A Musical Autobiography’, blz. 194.
7		 Zie Herman Simissen, ‘De mooiste versie van iedere melodie. The English Hymnal
honderd jaar’, in: Streven, november 2006, blz. 994–1004.
8		 Ralph Vaughan Williams, ‘Preface’, in Percy Dearmer en Ralph Vaughan Williams
(red.), The English Hymnal, Oxford University Press, Londen 1906, blz. xix.
9		 Zie over haar Herman Simissen, ‘”Voor vergetelheid behoed”. Lucy Broadwood en
het verzamelen van folk songs’, in: Streven, november 2012, blz. 988–999.

janneke van der leest

Kurt Cobain
en
Neil Young
voorgoed verbonden
GECITEERD IN EEN AFSCHEIDSBRIEF

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Kurt Cobain, de frontman van de grungeband Nirvana, zich op 27-jarige leeftijd door het hoofd schoot. De afscheidsbrief van Cobain eindigt met de woorden: ‘Ik heb de passie niet
meer en onthoud dus: het is beter om op te branden dan om weg te deemsteren’. Deze zin bevat een citaat uit Neil Youngs ‘My My, Hey Hey (Out of
the Blue)’ van het album Rust Never Sleeps uit 1979 (‘it’s better to burn out
than to fade away’). Neil Young oefende begin jaren negentig grote invloed
uit op de nieuwe generatie rockartiesten van de grungescène. Hij wordt wel
‘de godfather van de grunge’ genoemd.1 ‘Er werd zeker gesteund op Young
door deze groep jongere artiesten die hem als een muzikale mentor zag’,
stellen Durchholz en Graff in hun biografie.2 Eddie Vedder (leadzanger en
gitarist van de band Pearl Jam) zegt in zijn speech van 12 januari 1995 voor
Youngs Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony, dat Young ‘ons als
band veel heeft geleerd over waardigheid en overtuiging en het spelen in
het heden…’.3 Ook voor Cobain is Young een voorganger in het veld van de
popmuziek. De twee artiesten hebben elkaar nooit ontmoet, maar hebben
wel bewondering voor elkaar, en spreken die uit in de pers.4 In het dankwoord van Young bij de aanvaarding van de opname in de Rock and Roll
Hall of Fame bedankt hij aan het eind van zijn speech Cobain ‘omdat hij mij
de inspiratie gaf om mijn inzet te hervatten.’5 Cobain geldt dus tevens als
‘voorbeeld’ voor Young. Young werkte samen met de grungebands Pearl Jam
en Soundgarden, maar niet met Nirvana; desondanks noemt hij Cobain als
inspirator. Hij wijdt zelfs de titelsong van zijn in 1994 verschenen album
Sleeps with Angels aan Cobain.
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In een interview in het magazine Spin naar aanleiding van zijn in 1995
verschenen album Mirror Ball, houdt Young zich aan zijn belofte zich niet
uit te laten over de dood van Cobain. De journalist merkt op: ‘ons gesprek
voelt bijna intiem, totdat de verkeerde vraag [over de dood van Cobain] de
volgende opmerking veroorzaakt: ‘ik wil daar niet over spreken’, uitgesproken met de beslistheid van iemand die zijn halve leven tot taperecorders
heeft gesproken. Toen Sleeps with Angels werd uitgebracht, plaatste het platenlabel Reprise een advertentie in het weekblad voor muziekindustrie Billboard waarin werd aangekondigd dat Neil Young geen persinterviews zou
geven over het album – een vreemde publieke manier om privé te blijven.
Slechts enkele maanden na Cobains zelfmoord uitgebracht, moet het album
wel bijna net zo snel zijn gevuld als Mirror Ball. Het is moeilijk te zeggen,
want Young houdt nog steeds zijn mond’.6
Wanneer Young in een ander interview uit 1995, dit maal in New Musical Express, gevraagd wordt naar de connectie tussen zijn song ‘Sleeps with
Angels’ en de inmiddels beroemde afscheidsbrief, en naar het gerucht dat
Young vlak voor de zelfmoord contact met Cobain zou hebben gezocht, reageert hij ook hier erg terughoudend: ‘Ik wil daar niet over spreken. Ik weet
gewoon niet wat ik moet zeggen. Een ding is zeker, zijn interpretatie moet
niet worden opgevat als dat het zou betekenen dat er slechts twee manieren
zijn om weg te gaan waarvan er een de dood is. […] Ik wil er helemaal niet
bij betrokken worden. Ik wil er zeker geen misbruik van maken om over
zoiets te spreken over de rug van iemand die ik nooit gekend heb en mezelf
zo te verkopen in het hele proces. Ik heb liever dat je het eruit laat. Het staat
me vreselijk tegen’.7
Young wil dus niet profiteren van de dood van zijn jonge collega, waardoor hij het posture8 van een respectvolle collega aanneemt. Hij vraagt nadrukkelijk de passage niet op te nemen. De interviewer beslist echter om
het antwoord wél te publiceren. Tegen zijn zin in lift Young dus mee op
de aandacht voor het overlijden van Cobain. Er ligt wel een boodschap in
zijn gepubliceerde reactie: zijn jongere opvolger in het veld heeft zijn song
uit 1979 verkeerd begrepen. Cobain dacht dat hij Youngs advies opvolgde
door uit het leven te stappen op het hoogtepunt van zijn roem: ‘it’s better
to burn out than to fade away’. Young stelt dat hij met deze regel niet naar
de dood wilde verwijzen. Zijn nummer gaat over artistieke overleving en
onsterfelijkheid van de rock ’n roll, waarmee Young doelt op de keuzes die
een artiest moet maken om actueel en boeiend te blijven. Rock moet immers leven, vitaal zijn, actueel zijn. Zelf kampte Young toen hij het nummer
schreef met de opkomende punk. Moest hij plaats maken voor het nieuwe
genre, zich aanpassen en een nieuwe richting inslaan of bij zijn eigen muziek blijven? Met dat laatste verzekerde hij zich van de sympathie van zijn
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fans, maar dit brengt het risico met zich mee door de nieuwe generatie
genegeerd te worden en stilaan te worden vergeten, te vervagen, te verdwijnen uit de herinnering van het veld van de popmuziek. Het stilzwijgend
plaatsmaken voor de punkers kent hetzelfde risico. Dan maar doorgaan en
nieuwe richtingen verkennen? Wat te kiezen? In ieder geval niet stilletjes
weg te deemsteren, zo klinkt zijn oordeel in ‘My My, Hey Hey’. Young wijst
in het interview Cobains interpretatie dus af en wil verder niet geassocieerd
worden met diens zelfmoord. Toch zal hij in het veld van de popmuziek
gekoppeld blijven aan de zelfmoord van Cobain, zelfs als inspirator ervan.
ONTBOEZEMING

In 2002, dus acht jaar na Cobains dood, spreekt Young waarschijnlijk voor
het eerst in de pers over zijn poging om contact op te nemen met Cobain.9
Hij betreurt het dat het hem niet lukte om Cobain te spreken, want, zo zegt
hij: ‘misschien was ik in staat geweest om de dingen een beetje lichter te
maken voor hem, dat is alles. Hem alleen maar een beetje opvrolijken.’10
Ook in zijn autobiografie uit 2012 bevestigt Young dat hij vlak voor de
zelfmoord een poging deed om met Cobain in contact te komen. Cobain
kreeg namelijk tegen het eind van zijn leven veel negatieve kritiek, omdat
hij shows afgelastte. Young wilde hem een hart onder de riem steken: ‘In
die tijd had ik geprobeerd hem te bereiken via onze kantoren om hem te
zeggen dat ik hem geweldig vond en dat hij precies moest doen wat hij
dacht dat hij moest doen en schijt moest hebben aan iedereen. Hij was niet
slechts een entertainer; hij was een artiest en songwriter. Daar zit een groot
verschil tussen. Ik erkende hem om wie hij was. Ik wilde met hem praten,
hem vertellen dat hij alleen moest spelen wanneer hij er echt zin in had. En
dat zou goed genoeg zijn. Wees eerlijk.’11
Young probeerde Cobain vlak voor zijn dood dus te contacteren, omdat
hij zag dat Cobain niet wist welke muzikale en artistieke keuzes hij moest
maken. Die reden ligt dus in de lijn van ‘My My, Hey Hey’: welke keuzes
kan een artiest maken om boeiend te blijven? Youngs posture van een respectvol en afstandelijk man ten opzichte van Cobain in 1995 verschuift door
zijn latere ontboezemingen in de pers naar een posture van een nog steeds
respectvol, maar nu betrokken man, een trooster, helper, een soort vaderfiguur: ouder, wijzer en ervaren die wilde adviseren en Cobain een hart
onder de riem wilde steken. Young was een voorganger die verkeerd geïnterpreteerd werd door Cobain en zodoende – toevallig – de herinnering van
het veld ingezogen werd. Jaren later vlecht hij zichzelf dus – bewust – in de
biografie van Cobain in.
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Het duurt ook jaren eer Young zijn song ‘Sleeps with Angels’ expliciet
als een eerbetoon aan Kurt bestempelt. Hij nam in de periode waarin Cobain zelfmoord pleegde een album op met Crazy Horse. Hij was van slag
door de dood van de jonge rocker en tevens door het citaat in diens afscheidsbrief: ‘Toen hij stierf en die brief achterliet, raakte dat een gevoelige
snaar in mij. Het bleef me bezighouden. Ik schreef wat muziek voor dat
gevoel: ‘Sleeps with Angels’’.12 Met deze woorden laat Young er, weer in zijn
autobiografie van achttien jaar na Cobains dood, geen twijfel over bestaan
dat het nummer betrekking heeft op Kurt Cobain. Met andere woorden, het
duurt lang voordat Young zichzelf via deze song openlijk in het veld van de
popmuziek aan Cobain koppelt – die dan een blijvende iconische status in
dat veld heeft verworven; die dan als het ware op zijn beurt een ‘voorganger’
van Young is geworden. Maar net zo goed als dat Young Cobain in zijn Hall
of Fame speech van 1995 al een inspirator noemde, schrijft hij heel spoedig
na de zelfmoord deze song voor Cobain: hij linkt zichzelf dus vlak na Cobains dood aan hem, maar zonder daarover emotionele of diepgaande gesprekken met journalisten aan te gaan. Dat doet hij pas veel later. Hij stelde
direct zijn grenzen met betrekking tot het spreken over Cobain: hij sprak
niet over zijn dood en of ‘Sleeps with Angels’ daar wel of niet mee te maken
had, maar wilde wel over het leven van Cobain spreken. Zo vraagt Nick
Kent van MOJO Magazine eind 1995 toen hij niets loskreeg over de relatie
tussen Cobains dood en Youngs ‘Sleeps with Angels’: ‘Laten we het dan niet
over Cobains dood hebben, maar wat dacht je van zijn leven? Inspireerde
zijn muziek jou?’ En Young antwoordt: ‘Hij inspireerde me heel erg. Hij was
zo groots. Schitterend. Een van de beste, maar meer dan dat. Kurt was een
van de allerbesten aller tijden voor mij.13
Het nummer ter ere van Cobain kon nog worden opgenomen op het
album dat in augustus 1994 zou verschijnen. Laat ons nu nader op dat nummer ingaan.
‘SLEEPS WITH ANGELS’ – DE LYRICS

Young zegt dat het nummer is geschreven om zijn gevoelens te uiten die de
dood van Cobain bij hem oproept. Hij zegt niet dat de song letterlijk over
zijn jong overleden collega gaat. Ik ga er echter bij mijn interpretatie van de
songtekst van uit dat deze over Kurt Cobain en zijn vrouw, Courtney Love,
gaat. De tekst strookt overigens – voor zover bekend – met de werkelijkheid
van het koppel Cobain/Love.14 Het is niet vreemd dat Young het lied opent
met ‘she’, de jonge weduwe. Uit haar mond hoorde immers de wereld – en
dus ook hijzelf – voor het eerst over Youngs woorden in Cobains afscheidsbrief toen zij die voorlas op een tape die werd afgedraaid op een openbare
wake op 10 april 1994.
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She wasn’t perfect
She had some trips of her own
He wasn’t worried
At least he wasn’t alone

Young bevestigt de mythe over Love als een moeilijke vrouw: ‘ze was niet
perfect’. Love was de zangeres van de grungeband Hole. Ze stond bekend
als een eigenzinnige, ambitieuze en agressieve vrouw. Veel mensen van de
crew en organisatie van Nirvana vonden haar allesbehalve aardig, hooguit
vermakelijk, en ze kreeg veel vernietigende pers vanwege haar agressieve
karakter. Cobain ‘baarde het geen zorgen’ dat zijn vrouw ‘niet perfect was’
en ‘haar eigen trips had’, hetzij via drugs (want ze was evenals haar man verslaafd aan harddrugs); hetzij op tournee zijnde met haar eigen band; hetzij
in de zin van misstappen of fouten makend. Met haar ‘was hij tenminste
niet alleen’ – zoals zo vaak in eerdere fases van zijn leven wel het geval was.
Beiden waren ze namelijk in hun jeugd aan hun lot overgelaten door hun
families, beiden verslaafd, beiden front(wo)man van een succesvolle band
en beiden op zoek naar liefde. Maar ontmoette hij haar ‘te laat’ in zijn leven?
(Too late, too soon) – He sleeps with angels
(Too late, too soon) – He’s always on someone’s mind
(Too late, too soon) – He sleeps with angels
(Too late, too soon) – He sleeps with angels

De engelen doen denken aan de engel van Nirvana’s In Utero-hoes uit 1993,
een beeld dat in 1994 nog overal te zien was: in magazines, op posters, in
Nirvana-decors op MTV, enzovoort. In de coupletten komt Cobain/‘he’ in
de verleden tijd voor; in het refrein zingt Young echter in de tegenwoordige
tijd over de huidige situatie van Cobain: onder de engelen en in de gedachten van levenden. Dat Cobain altijd in iemands gedachten is, is een beeld
van onsterfelijkheid: een voortleven in de herinnering van degenen die
overleven, in de gedachten van Love, van Young en van Cobains fans. Deze
herinnering is niet voorbehouden aan mensen uit de directe omgeving van
de rocker, zelfs niet aan zijn generatiegenoten. Immers, door zijn canonieke
plaats in het veld van de popmuziek zal Cobain herinnerd blijven worden,
zelfs door nieuwe generaties fans in de toekomst. Young kon in 1994 al wel
vermoeden dat Cobain, ondanks zijn vroege dood, geen eendagsvlieg zou
zijn en herinnerd zou blijven worden, want de jonge ster had zijn sporen
al verdiend in het veld. Ook de song ‘Sleeps with Angels’ is een symbool
van herinnering, net zoals het schrijven, zingen en spelen ervan een act in
dienst van de herinnering is. De jonge muzikant blijft in Youngs gedachten
rondspoken, maar tegelijkertijd ‘slaapt de jonge ster nu tussen de engelen’.
Wanneer Young deze song schrijft, is Cobain nog maar net overleden en is
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het ‘te vroeg’ om erover te praten. Mogelijk zijn de woorden ‘too late’ een
zelfverwijt: Young heeft ‘te laat’ contact gezocht met de depressieve muzikant die nu ‘te vroeg’ gestorven is.
She was a teen queen
She saw the dark side of life
She made things happen
But when he did it that night
She ran up phone bills
She moved around from town to town

Courtney Love was een probleemkind. Na haar moeilijke jeugd heeft ze
flinke armoede gekend en een tijd lang als stripteasedanseres de kost verdiend. ‘Zij liet dingen gebeuren’ kan positief óf negatief bedoeld zijn. Was
zij de oorzaak van Cobains zelfmoord? Wilde ze van hem scheiden, had
zij hem aan heroïne verslaafd gemaakt? Of zorgde zij er juist voor dat hij
zou gaan afkicken? Wilde zij dat het beter zou gaan met Cobain en dat hun
ouderschap veilig gesteld werd? Beide gezichten van Love komen voor in
de (roddel)pers in de tijd vlak voor de zelfmoord. Het eerste heeft echter de
overhand. Verder was ze heel letterlijk degene die ‘dingen liet gebeuren’: ze
zorgde voor leven in de brouwerij. Young was daarvan op de hoogte, vanwege zijn goede connecties in de grungescène in Seattle waar Love destijds
bekend stond als een vrouw vol verrassingen. Ze veroorzaakte schade en
schande, maar zorgde ook voor humor en engagement. Het huwelijk tussen
Cobain en Love kende veel ups-and-downs die door de roddelpers gretig
werden gevolgd. Echter, wanneer het erop aankwam en hij een te hoge dosis
heroïne had gespoten, en dat is vier à vijf keer gebeurd, redde Love haar
man van de dood. Maar toen Cobain het fatale shot nam – ‘toen hij het deed
die avond’ – was ze niet bij hem en probeerde ze er noodgedwongen via de
telefoon achter te komen waar hij was. Zij verbleef in Los Angeles voor een
afkickbehandeling in hotel Peninsula, dichtbij de open afkickkliniek Exodus Recovery Center waaruit Cobain was weggelopen om terug te vliegen
naar Seattle waar hij, zo bleek achteraf, een eind aan zijn leven maakte. Love
telefoneerde naar vrienden, drugsdealers, privédetectives en politie om erachter te komen waar Cobain was. ‘Ze verplaatste zich’, is dus niet letterlijk
van toepassing op het moment dat in de song beschreven wordt. Ze zat
immers als het ware gevangen in haar hotel vanwege het afkickprogramma.
Ze gaf er interviews en belde, belde, belde en stuurde vanuit Los Angeles
mensen aan in Seattle, Carnation (Washington), Los Angeles, en mogelijke
andere plaatsen in de zoektocht naar haar man. Via de telefoon ging ze ‘van
stad naar stad’. Maar ze was ‘te laat’.
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De bridge, met korte solo, klinkt onheilspellend, met donkere, wringende klanken vol distortion, die sterk contrasteren met de hoge en heldere achtergrondzang bij het refrein dat erop volgt. Na Love’s zoektocht in de vorm
van eindeloos telefoneren – waarnaar verwezen wordt in het voorgaande
couplet – worden hier Love’s angst, verdriet en woede illustratief verklankt.
Maar Youngs eigen frustraties over de zelfmoord van de jonge ster komen
ook tot uiting in de dissonante klanken in de brug van dit lied. Love was te
laat, het onheil was al geschied, maar ook Young zelf was te laat…
(Too late, too soon) – He sleeps with angels
(Too late, too soon) – He’s always on someone’s mind
(Too late, too soon) – He sleeps with angels
(Too late)

Het is opvallend dat Young zichzelf geheel buiten beschouwing laat in de
lyrics en enkel zingt over ‘she’ en ‘he’. Velen, zoals Eddie Vedder (Pearl Jam),
Michael Stipe (R.E.M.) en Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) zingen
in hun odes aan Cobain wel over een ‘ik’ en een ‘jij’.15 Het zou voor de hand
liggen dat juist Young zich vanuit zijn ‘ik’ aan een ‘jij’ richt, want hij is de
enige songwriter die daadwerkelijk reageert op Cobain die de dialoog zelf
in gang zette. Cobain gaf immers de aftrap door Young te citeren in zijn
laatste brief en Youngs song kan als een antwoord daarop worden opgevat.
De andere odes aan Cobain kennen deze dimensie niet en zijn enkel monologen, of beschouwende songs.
HANDELSMERK 16 VAN YOUNG EN POSTURE VAN COBAIN

Qua posture is Neil Young het soort artiest dat zich in zijn carrière niet laat
leiden door succes of door anderen, maar een eigen muzikale weg kiest – of
dat nu de weg is die zijn collega’s en het publiek wensen of juist niet. De
eigenzinnige Young voelt zich bijvoorbeeld vrij om het beroemde kwartet
Crosby, Stills, Nash & Young te verlaten wanneer het hem zint, en hij vertoont hetzelfde gedrag als lid van Crazy Horse en andere samenwerkingsverbanden. Ook zegt hij concerttours plots af wanneer deze hem niet meer
bevallen. Verder schrikt hij er niet voor terug om diverse muzikale genres
te verkennen. Zijn privéleven houdt hij zo goed mogelijk gescheiden van
zijn leven als rock-icoon. Dit beeld van een eigenzinnige artiest heeft hij tot
zijn handelsmerk gemaakt. Hij bevestigt dit nog eens wanneer hij zijn reden
om Kurt Cobain te contacteren blootgeeft: de jonge artiest te steunen in
het volgen van zijn eigen weg en voorkeur. Hij geeft als het ware zijn eigen
handelsmerk als voorbeeld aan Cobain.
Andersom herkent Young zichzelf in Cobain: ‘Young identificeerde zich
ook met de ondermijnende ambivalentie die Cobain voelde met betrekking
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tot de dichotomie tussen zijn creatieve en publieke leven […].’ Hij begrijpt
de zorgen van Cobain en zegt erover: ‘Hij maakte zich druk over het feit
dat hij zou eindigen met het volgen van schema’s, dat hij door moest gaan
terwijl hij er geen zin in had, en zou doen alsof, en dat zou erg moeilijk voor
hem zijn vanwege zijn toewijding.’17
De posture van Cobain was die van een rebelse rocker, wars van commercie en zelfs in staat zijn eigen fans uit te schelden; een boegbeeld van de
rebellen onder de Generation X. Dat beeld blijft overeind, ook als ‘postume
posture’. Onderhuids, echter, schuilde een trieste, onzekere, verslaafde jongeman; iemand die worstelde met zijn authenticiteit en zich onderdrukt
voelde in het overheersende veld.18 Collega’s, managers, gezin, fans, iedereen verlangde het hunne van Cobain; de jonge beroemdheid leek er alleen
maar verder door in de war te raken. De jaren die Young had om zijn posture stevig te funderen en het tot een handelsmerk te maken, heeft Cobain
niet gekend.
HOE YOUNGS POSTURE VERANDERT DOOR DE DOOD VAN COBAIN

Wat is de conclusie met betrekking tot Youngs posture reagerend op Cobains dood? Ik vertrek vanuit de zelfrepresentatie die Young inneemt in
‘My My, Hey Hey’, want vanuit die positie neemt Cobain hem in zijn mythe op. In die song stelt de dan al jarenlang bekende, eigenzinnige singersongwriter en rockster Neil Young zich kritisch en kwetsbaar op door de
moeilijkheden van de ‘gevorderde’ rocker te thematiseren. Hij neemt zijn
eigen sterrenstatus onder de loep. Hoe lang kan een ster branden? En juist
die thematiek gebruikt Cobain in zijn afscheidsbrief en leest er een advies
in. De posture van Young – van doorgewinterde rocker die (zelf)kritisch de
houdbaarheid van de sterrenstatus bevraagt en betrokken is op de nieuwe
generatie – wordt indirect gethematiseerd in zijn song ‘Sleeps with Angels’
ter ere van Cobain, juist omdat het een rouwklacht van hem over Cobains
dood is; omdat hij Cobain met die song in herinnering houdt; de ster die
dacht dat hij beter op zijn hoogtepunt kon stoppen in plaats van te blijven
doorgaan met alle risico’s van dien. Young hoeft zelf niet eens in de song
voor te komen om zijn posture ten opzichte van Cobain gestalte te geven: er
is geen ‘ik’, hij zingt enkel vanuit een vertellersperspectief.
Youngs constante posture – zijn handelsmerk – van iemand die zijn eigen zin doet en zijn eigen gang gaat, wordt bevestigd door zijn handelen
ten opzichte van Cobain vlak voor zijn dood, wanneer hij de jongere artiest
wilde steunen toen hij bij hem de behoefte tot eigengereidheid herkende,
al spreekt hij daar pas over in 2002. De koppigheid om niet te spreken
over Cobains zelfmoord sluit overigens ook aan bij de eigenzinnigheid van
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Young. Ondanks dit stevige handelsmerk verandert Young wel iets aan zijn
posture in relatie tot Cobain. De verhouding van Young ten opzichte van
de overleden Cobain wordt in de periode tussen 1994 en 2002 gekenmerkt
door bescheidenheid en veel zwijgen. Young schrijft in die rouwperiode
‘Sleeps with Angels’, dus algehele stilte is er niet. Pas jaren later erkent hij
de connectie tussen het lied en Cobains overlijden. Young verandert zijn
posture naar iemand die er voor Cobain had willen zijn: een voorbeeld, adviserend en betrokken; de oudere artiest met levens- en werkervaring die
Cobain moed had willen inspreken.
Maar hoe dan ook, ondanks dat hij zich in eerste instantie op de achtergrond hield, was Young tegen wil en dank al onderdeel van de mythe van
de rebelse rocker die zelfmoord pleegde, want door Cobains citaat zijn de
twee artiesten voorgoed aan elkaar verbonden. En ‘Sleeps with Angels’ is
daar een bevestiging van; een antwoord van Youngs kant dat Cobain nooit
meer heeft kunnen horen.
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.1		 Zie Daniel Durchholz en Gary Graff, Neil Young. Long May You Run. The Illustrated
History. Updated Edition, Yoyageur Press, Minneapolis, MN: 2012, blz. 156: ‘In 1994
had Young al het label “the godfather of grunge” gekregen, een erkenning van zijn
invloed op de noordwestelijke muziek scène waaruit Nirvana was verrezen.’
2		 Durchholz en Graff, blz. 156.
3		 Durchholz en Graff, blz. 152. Zie ook: https://www.youtube.com/
watch?v=cMmT6JN5Pqc / 3.10 min.
4		 Burhan Wazir, ‘Neil Young: the quiet achiever’, in The Guardian, 11 mei 2002.
(http://www.smh.com.au/articles/2002/05/10/1021002387905.html)
5		 Durchholz & Graff, 152. Zie ook: https://www.youtube.com/
watch?v=cMmT6JN5Pqc / 9.40 min.
6		 Eric Weisbard, ‘Not Fade Away’, in Spin, september 1995, blz. 56.
7		 Steve Sutherland en Kevin Cummings, ‘Reflective Glory’, in New Musical Express, 15
juli 1995, reprinted in New Musical Express, 19 juli 2014, blz. 40–43.
8		 Voor ‘posture’ verwijs ik naar de literatuurwetenschapper Jérôme Meizoz die dit
begrijp op auteurs toepast. In het kort komt het begrip neer op: ‘de representatie
van zelf dat de schrijver zelf hanteert’ en ‘de wijze van positie innemen [door een
schrijver] in het [literaire] veld.’ Jérôme Meizoz, ‘Modern Posterities of Posture.
Jean-Jacques Rousseau,’ in Gillis J. Dorleijn, Ralf Grüttemeier en Liesbeth Korthals
Altes (red.), Authorship Revisited. Conceptions of Authorship around 1900 and 2000,
Peeters, Leuven-Parijs-Walpole, MA, 2010, blz. 81, 82 en 83.
9		 In een interview met Wazir in The Guardian, 11 mei 2002: ‘Maar vandaag spreekt
hij vrijuit,’ zo concludeert Wazir. ‘Hij vertelt me dat hij de zanger van Nirvana
probeerde te bereiken in de week van zijn dood. “Ik had wat gelezen en iemand
vertelde me een paar dingen waardoor ik ging denken dat hij in de problemen zat
die week,” zuchtte Young. […] Hij beschrijft hoe hij de drie of vier dagen lang in de
eerste week van april 1994 probeerde Cobain te bereiken. “Ik had zelfs mijn bureau
ingeschakeld om hem te zoeken.” Ondertussen had Cobain die vrijdagavond een
levensgevaarlijke dosis heroïne genomen en zichzelf doodgeschoten.’
10		 Wazir; ook geciteerd in Durchholz & Graff, blz. 156.
11		 Neil Young, Waging Heavy Peace. A Hippie Dream, Blue Rider Press/Penguin
Group, Londen, 2012, blz. 195.
12		 Young, blz. 195.
13		 Durchholz en Graff, blz.156; en http://www.thrasherswheat.org/tfa/mojointerview1295pt2.htm
14		 De biografische gegevens over Cobain en Love put ik voornamelijk uit Charles
R. Cross, Heavier than Heaven. A Biography of Kurt Cobain, Hyperion, New York,
2001 (iBooks editie).
15		 Resp. in: ‘Immortality’, ‘Let Me In’ en ‘Tearjerker’.
16		 Als iemand zijn/haar posture nooit verandert, wordt zo’n posture een ‘hallmark’,
een term die Meizoz aan Alain Viala ontleent (Meizoz, blz. 83). Ik kies ervoor om te
spreken van ‘handelsmerk’.
17		 Durchholz & Graff, blz. 156.
18		 Zie bijvoorbeeld: Jessica L. Wood, ‘Pained Expression. Metaphors of Sickness and
Signs of ‘Authenticity’ in Kurt Cobain’s Journals’, Kurt Cobain’s Journals’, in Popular
Music, volume 30, issue 03, oktober 2011, blz. 331–349; Mark Mazullo, ‘The Man
Whom the World Sold. Kurt Cobain, Rock’s Progressive Aestheric, and the
Challenges of Authenticity’, in The Musical Quarterly, vol. 84, no. 4 (winter 2000),
blz. 713–749.

frederik polfliet

Over
vooruitgang, neergang
en
ondergangsoptimisme

De Nederlandse historicus en journalist Addie Schulte (*1965) en de Vlaamse filosoof Maarten Boudry (*1984) schreven beiden een boek uit verbazing
over de grote rol die doemdenken speelt in ons denken over de toekomst.
Boudry ziet geen reden tot alarmisme zolang we maar vasthouden aan het
beproefde recept van wetenschap, vrije markt en liberale democratie. De
vooruitgang van gisteren levert zijns inziens het overtuigendste argument
dat vooruitgang ook morgen mogelijk is. Schulte kijkt met evenveel scepsis naar vooruitgangsoptimisme en pleit ervoor de toekomst meer open te
houden. Frederik Polfliet legde de auteurs enkele vragen voor over welke
kant het opgaat met de wereld.
Meneer Boudry (MB), in weerwil van het slechte nieuws dat dagelijks over
ons wordt uitgegoten en de immense problemen waarmee we nog steeds kampen, stelt u dat we vandaag de dag getuige zijn van de grootste wereldwijde
verbetering van de leefomstandigheden ooit. En dit niet alleen in materiële
zin: we worden in de regel ook gelukkiger en moreel gevoeliger.

MB: We leven op een uitzonderlijk moment in de geschiedenis. Nooit eerder

leefden zoveel mensen zo lang, welvarend, gezond en vredig als vandaag.
En inderdaad, onderzoek wijst uit dat we ook gelukkiger zijn dan vroeger.
Het verband tussen rijkdom en geluk is niet eenvoudig en lineair, maar het
bestaat wel degelijk, in tegenstelling tot wat pessimisten beweren. Dat is

363

364

STREVEN JULI-AUGUSTUS 2019

maar goed ook, want anders zou al die vooruitgang natuurlijk zinloos zijn.
In mijn boek noem ik dat ‘tredmolenpessimisme’: het idee dat we steeds
blijven doordraven, maar dat we eigenlijk ter plekke blijven trappelen, zoals
een hamster in een tredmolen. Ook onze liberale vrijheden zijn belangrijke
geluksmakers. Liberale democratieën slagen er het beste in om menselijk
welzijn en geluk te bevorderen.
Meneer Schulte (AS), deelt u deze blijmoedige visie en lijkt het u als historicus
plausibel om deze trend door te trekken naar de toekomst?

AS: Juist ook in liberale democratieën ontstaan illiberale tendensen, die in

sommige landen duidelijk de overhand krijgen. Dus die geboekte vooruitgang kan weer teniet gedaan worden. Het illiberale China is verantwoordelijk voor een groot deel van de toename van welvaart, alleen al gezien de
enorme aantallen mensen. Het beeld is dus een stuk diverser en complexer
dan hier geschetst wordt. Maar het zou merkwaardig en onjuist zijn om te
ontkennen dat mensen steeds meer mogelijkheden hebben of dat mensen
in grote delen van de wereld rijker zijn dan vroeger en ouder worden. Het
gaat om de gevolgtrekkingen die je aan deze observaties verbindt. Er zijn
zeker drie belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste dat die toegenomen welvaart en rijkdom zijn keerzijde heeft in de uitputting van hulpbronnen en een grote aanslag is op niet-menselijk leven in allerlei vormen.
Ten tweede dat geluk en morele vooruitgang helemaal geen vanzelfsprekende compagnons zijn van de materiële vooruitgang. Het is opvallend dat
mensen minder gelukkig zijn dan ze op grond van hun materiële toestand
zouden moeten zijn − Steven Pinker zegt dat. Ten derde dat een groot deel
van de mensen nog weinig profiteert van de welvaart en een tamelijk precair
bestaan leidt. Welke van deze trends zullen in de toekomst zich manifesteren en in welke verhouding? Een onbezorgde toekomst voor iedere vorm
van leven lijkt me niet de meest waarschijnlijke.
Cultuurpessimistische weeklachten en onheilsprofetieën zijn van alle tijden.
Jullie stellen in het begin van jullie boeken vast dat het neergangsdenken al
een tijd de wind in de zeilen heeft. Toch vallen er ook heel wat optimistische
tegengeluiden te horen in academische en populairwetenschappelijke polemieken. We denken hierbij onder meer aan publicaties van Johan Norberg,
Matt Ridley, Hans Rosling en Steven Pinker. En in onze contreien zijn er opiniemakers als Rutger Bregman, Peter De Keyzer, Simon Rozendaal en Ralf
Bodelier die hun vertrouwen in vooruitgang belijden. Hoe schatten jullie
deze krachtsverhouding in?
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MB: Wat het brede publiek betreft, kunnen we goed inschatten wat de

krachtsverhoudingen zijn. De meeste mensen denken dat het zienderogen
bergaf gaat. De Zweedse arts en hoogleraar Internationale Gezondheidszorg Hans Rosling trok met een eenvoudige quiz de wereld rond en stelde
vast dat mensen géén idee hebben hoe goed het gaat de met de wereld. Dat
geldt ook voor hoogopgeleide en intelligente mensen. Als je hen vragen
voorlegt over wereldwijde armoede of levensverwachting of bevolkingsgroei, dan kiezen ze consequent voor het meest zwartgallige (en foutieve)
antwoord. Als ik tijdens lezingen zeg dat de mondiale levensverwachting
meer dan 70 jaar bedraagt, vallen mensen nog steeds steil achterover. En ze
weten nochtans dat ik over vooruitgang kom spreken (lacht).
Blijkbaar domineren de pessimisten dus wel degelijk de publieke opinie.
Voor elk boek dat stelt dat het goed gaat met de wereld, heb je er minstens
vijf die zeggen dat het bergaf gaat, dat we ons in een crisis of malaise bevinden, of dat de ondergang ons wacht. En media besteden vooral aandacht
aan wat verkeerd gaat, omdat dat sensationeler is en meer opvalt. In mijn
boek toon ik ook aan hoe pessimistisch onze intellectuelen zijn, door de
opeenvolgende kerstessays in De Standaard en De Morgen eens op te lijsten.
Daar word je echt niet vrolijk van.
Nu, ik wil ook niet zeggen dat pessimisme ‘steeds erger wordt’, dat zou
een beetje indruisen tegen mijn verhaal. In de publieke arena heeft iedereen
een beetje de neiging om zichzelf de moedige underdog te wanen, die tegen
de stroom durft in te roeien. Ik wil zeker niet beweren dat ik een eenzame
roepende ben in de woestijn. Het klopt dat mensen als Ridley, Rosling en
Pinker al enkele jaren het verhaal van de vooruitgang uitdragen. Er is een
koppig tegenverhaal, wat ook niet verwonderlijk is: de bewijzen voor wereldwijde vooruitgang zijn steeds moeilijker te loochenen.
AS: Een van de stellingen in mijn boek is dat vooruitgangsdenkers en
neergangsdenkers meer gemeen hebben dan ze zelf willen toegeven. Ze
hebben bijvoorbeeld beiden het idee dat ze de toekomst voldoende kennen
om daar iets met stelligheid over te beweren. En dat er een bepaalde lijn in
te ontdekken is. Dus in die zin is er sprake van een valse tegenstelling. En
zeker ook van een wisselwerking.
In de praktijk maken we natuurlijk vaak gebruik van die tegenstelling.
De machtigen der aarden, zoals Bill Gates en Mark Rutte, omarmen over
het algemeen de vooruitgangsdenkers. Het vooruitgangsidee is in mijn optiek nog steeds zeer bepalend in westerse samenlevingen en eigenlijk de
uitgangspositie. Daar is het dagelijks leven ook van doordrenkt. Maar in
het openbare en politieke debat zijn de neergangsdenkers zeer prominent
aanwezig.
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Meneer Schulte, u hebt het in uw boek over het onverwachte optimisme dat
schuilt in het neergangsdenken. Kort na de Nederlandse Statenverkiezingen
maakte redacteur Mark Chavannes in het NRC Handelsblad gewag van ‘ondergangsoptimisme’ om de overwinning van Thierry Baudet te duiden. Is dit
een illustratie van uw bevinding dat doemdenken en vooruitgangsdenken
twee kanten van dezelfde munt zijn?

AS: Ja, dat is een goed gevonden woord van Chavannes. De speech van Bau-

det was een prachtige illustratie van de kenmerken van de neergangstheorie
zoals ik die in mijn boek uiteen had gezet. Het is bijna te laat, er staan cruciale
waarden op het spel, de leiders zijn doof voor de werkelijke problemen, die
problemen zijn door mensen veroorzaakt, en als we nu ingrijpen gloort er een
prachtige toekomst. Wie niet herkent dat de neergangsdenkers bijna altijd ook
een stralend vergezicht bieden, kan hun boodschap niet goed begrijpen.
MB: Als ik daar iets aan mag toevoegen: doemdenken gaat inderdaad
vaak gepaard met een soort reddingsgedachte. De wereld gaan naar de
knoppen¸ tenzij we ons lot in handen leggen van deze of gene heiland. De
meeste doemdenkers noemen zichzelf geen ‘doemdenker’. Als je doorvraagt, zullen ze altijd wel zegen dat er nog een sprankje hoop is: als we een
nieuwe Renaissance meemaken, als we collectief ontwaken. Zo verbeeldt de
Duitse historicus en filosoof Philipp Blom zich in zijn boek Wat op het spel
staat (2017) de komst van een tandenfee die de wereld zal doen ontwaken
over het klimaatprobleem.
AS: Maar het omgekeerde geldt dus ook. De vooruitgangsdenkers hanteren ook hun dreigingsbeelden. Een optimist zonder zorgen schrijft geen
boek om aan te tonen hoe goed het allemaal gaat. Ze vrezen fatalisme, cynisme, lethargie, het negeren van de lessen van de Verlichting of het terugvallen in ‘primitieve omstandigheden’ zoals Pinker schrijft.
MB: Dat klopt. Ik haal op het einde van mijn boek Franklin Delano
Roosevelt aan: ‘Het enige waarvan we bang moeten zijn, is de angst zelf ’. Ik
vind doemdenken gevaarlijk, omdat het kan leiden tot fatalisme en cynisme,
of tot remedies die erger zijn dan de kwaal. Als ik geloofde dat het vanzelf
wel goed komt, zou ik niet in de pen gekropen zijn om dit boek te schrijven.
AS: Ik zou de vraag stellen of we angst wel zo moeten vrezen. Het is de
angst die ook tot actie kan aanzetten en tot keuzes kan dwingen. Angst en
hoop gaan vaak samen, zijn elkaars spiegelbeelden.

Het neologisme ‘doemdenken’ werd in 1980 door Van Kooten en De Bie in het
leven geroepen om lucht te geven aan de fatalistische stemming die heerste.
Toen was het vooral een allesvernietigende kernoorlog waar de mensen wakker van lagen. Jullie houden verschillende vormen van doemdenken tegen
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het licht (klimaatverandering, islamisering, neoliberalisme en robotisering).
Een opvallend afwezig doemscenario in jullie boeken is dat van een nucleaire
oorlog. Is ook wat dat betreft de wereld veiliger geworden?

AS: Ik heb het aangestipt omdat het ook mijn eerste ervaring was met het

catastrofale denken. Mijn keuze om daar verder in mijn boek geen aandacht
aan te schenken heeft te maken met de relatieve afwezigheid van dit onderwerp in het publieke debat en zegt niets over de reële gevaren. Die lijken
me de laatste jaren juist weer toegenomen. Nog steeds is een kernoorlog de
snelste manier waarop mensen wereldwijde catastrofes kunnen aanrichten.
MB: In de inleiding geef ik meteen toe dat ik niet elke denkbare catastrofe kan bespreken die de mensheid kan overvallen. De wetten van de
fysica stellen ook dat er veel meer manieren zijn om iets om zeep te helpen
dat om iets op te bouwen. Als je de feiten over vooruitgang bekijkt, de oorzaken onderzoekt, en dan voorzichtig extrapoleert naar de toekomst, dan
moet je daar altijd een caveat aan toevoegen: ‘tenzij een onvoorziene catastrofe ons overvalt’. Een kernoorlog is daar een voorbeeld van. Een megavulkaanuitbarsting zoals de Toba-catastrofe is een ander voorbeeld, of een
impact van een asteroïde. Nu is het wel zo dat het risico op een kernoorlog
al niet meer zo groot is als tijdens de Koude Oorlog. Toen zijn we echt door
het oog van de naald gekropen. Eén van mijn favoriete documentaires is
The Fog of War van Errol Morris, eigenlijk een lang interview met Robert
McNamara, die de Cubaanse raketcrisis op de eerste rij meemaakte. Daar
luidt zijn verontrustende conclusie: ‘in the end, we lucked out’. Vorig jaar
heb ik me een tijdje ernstig zorgen gemaakt om een nucleaire oorlog met
Noord-Korea, toen Trump en Kim Jung-un elkaar aan het bedreigen waren.
Als die een bom gooien op het nabijgelegen Seoel, kunnen er in één klap
miljoenen doden vallen.

‘Doemdenkers horen hun eigen noodklok oorverdovend luiden, maar blijven
Oost-Indisch doof bij andermans klokkengeluid’ formuleert u treffend in uw
boek, meneer Boudry. Jullie benadrukken allebei hoezeer doemdenken gepolariseerd is langs politieke scheidslijnen. Wie als grootste schrikbeeld de
islamisering van de samenleving heeft, wuift de opwarming van de aarde weg,
en vice versa. Niet alleen woedt er een concurrentiestrijd tussen verschillende
doemscenario’s ook vooruitgangsdenkers en neergangsdenkers rivaliseren.
Meneer Schulte, de titel van uw boek – De strijd om de toekomst – doelt daar
evenzeer op. Wat is hierbij de inzet?

AS: De strijd om de toekomst is plat gezegd een strijd om de macht. Want

diegene die zegt de toekomst te kennen, heeft ook vaak een dringend ad-
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vies over wat we hier en nu moeten doen. Wie het beeld van de toekomst
beheerst, kan dus nu invloed en macht verwerven. Dit soort beelden zijn
dus niet onschuldig, of luchtfietserij, die moeten we serieus nemen en onderzoeken.
Meneer Boudry in uw boek stelt u duidelijk dat de klimaatopwarming de
grootste ecologische uitdaging van de eenentwintigste eeuw vormt. In de
weerzin van klimaatactivisten tegen bijvoorbeeld genetische manipulatie
en kernenergie bespeurt u enige onwil om het probleem ten gronde aan te
pakken en suggereert u dat het klimaatactivisten eerder te doen is om het
bestaand economisch bestel omver te werpen. Is het klimaatdoemdenken
slechts een kleiner doemverhaaltje binnen het grote allesomvattende doemverhaal van het neoliberalisme?

MB: Met die hypothese joeg ik veel groenen de gordijnen in, maar er valt

wel degelijk iets voor te zeggen. Kijk, ik geloof zelf niet dat we nog 12 jaar
hebben om de planeet te redden, zoals groene activisten vandaag beweren,
of dat de menselijke beschaving op instorten staat als we niet onmiddellijk ingrijpen. Maar als je echt gelooft dat het zo erg gesteld is, dan is het
werkelijk knettergek om kernenergie bij voorbaat uit te sluiten. Het vijfvoor-twaalf denken van de groene beweging staat in schril contrast met hun
principiële ideologische opstelling. In België is dat contrast het grootst van
al: we hébben al kerncentrales, die enorme hoeveelheden energie produceren zonder een gram CO2 uit te stoten. En kernenergie is de veiligste van
alle majeure energiebronnen. En toch willen groenen die centrales voortijdig sluiten. Dat is van een danige dwaasheid dat je je afvraagt: geloven
zijn wel écht dat de planeet naar de knoppen gaat? Of gebruiken ze die
doembeelden als breekijzer om hun ideologische agenda door te drukken?
De echte reden voor hun verzet tegen kernenergie, in dat opzicht, is dat
kernenergie het behoud van het status quo toelaat: het voortbestaan van ons
huidige geïndustrialiseerde, kapitalistische, neoliberale bestel. Daarmee is
het breekijzer weg. Traditionele groenen hebben een ander ideaalbeeld van
de samenleving, en daar past kernenergie niet in.
Dat strategisch gebruik van doemdenken zie je overigens ook aan de
andere kant. Gelooft Thierry Baudet echt dat onze westerse beschaving
in puin ligt, of dat we afstevenen op een ‘omvolking’? Of overdrijft hij die
doembeelden moedwillig, om zichzelf als redder des vaderlands op te werpen?
AS: Ook ik heb in mijn boek het klimaatdenken geanalyseerd als ‘de
bruikbare catastrofe’. Bij activisten als Naomi Klein is het klimaat voor een
belangrijk deel een stok om het kapitalisme mee te slaan en zelfs te verslaan.

OVER VOORUITGANG

Maar ook anderen maken gebruik van het klimaatverhaal om hun waarden te propageren. Dat kan een technocratische oplossing zijn, waarin nog
meer techniek de door techniek geschapen problemen moet oplossen. Het
kan ook een morele benadering zijn, waarin ‘wij’ door in te grijpen tegen
klimaatverandering een zelfde morele status kunnen bereiken als de voorouders die tegen de nazi’s of de slavernij vochten. We kunnen dan dus door
dat gedrag betere mensen worden. Dat zijn ook hele grote claims.
Ook vooruitgangsoptimisten komen niet altijd uit geheel onverdachte hoek.
De bekende Zweedse denker Johan Norberg bijvoorbeeld is verbonden aan
het Cato Institute, een libertarische denktank, gefinancierd door de in de
fossiele industrie bedrijvige David and Charles Koch. Voorts is bijvoorbeeld
Matt Ridley niet alleen bioloog maar ook gewezen bankier, zetelend voor de
Conservative Party en eigenaar van een steenkoolmijn.

MB: Ridley is daar open over in The Rational Optimist. In zijn voormalige

functie als bankier voelde hij zich mede verantwoordelijk voor de bankencrisis. En inderdaad, de gebroeders Koch hebben Cato mee opgericht. Die
Koch-broers zijn ook mijn vrienden niet, vooral omwille van hun klimaatstandpunten. Maar het Cato Institute produceert wel degelijk onderzoek. In
mijn hoofdstuk over geluk bespreek ik een symposium dat ze organiseerden over geluksstudies, waaraan bijvoorbeeld ook de Rotterdamse hoogleraar Ruut Veenhoven meewerkt. Ook Johan Norberg heb ik nog nooit op
pseudowetenschap of klimaatontkenning kunnen betrappen.
AS: Vooruitgangsdenken is, zeg ik ietwat speculatief, na de Val van de
Muur steeds meer een liberaal of neoliberaal idee geworden. En in toenemende mate dus ook een status-quo-verhaal. Het progressieve of sociaaldemocratische aspect ervan is in de jaren negentig verloren gegaan en die
vleugel is nog steeds zoekende naar een groot verhaal.
MB: Het idee dat vooruitgangsdenkers het ‘status quo’ nastreven lijkt
me nogal paradoxaal. Als je alles bij het oude wil houden, geloof je toch
niet in vooruitgang?
AS: Als je ervan uitgaat dat vooruitgangsdenken de laatste tweehonderd
jaar dominant is geweest, ligt dat idee echter voor de hand. Vooruitgang is
in die zin meer van hetzelfde, de herhaling van een bekend recept.
MB: De ironie is dat conservatieve stemmen zich vandaag steeds meer
opwerpen als voorvechters van de Verlichting en de vooruitgang, omdat ze
zich die na tweehonderd jaar eigen hebben gemaakt. En dat terwijl progressieven steeds meer huiveren van vooruitgangsdenken, omdat ze het triomfalistisch vinden of eurocentrisch. Dat is een merkwaardige ideologische
omkering in ons publieke debat.
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Jullie gaan alle twee nader in op de ideeëngeschiedenis van het neoliberalisme
en constateren dat men zich heden ten dage van het neoliberalisme bedient
als een catch-all–verklaring voor alles wat er misloopt. Desalniettemin: zijn
we ondertussen niet te ver afgedwaald van die oorspronkelijk door neoliberalen geopperde ‘gulden middenweg tussen socialisme en kapitalisme’?

AS: Dat is zeker wel zo. Het is ook niet dat diegenen die het neoliberalisme

tot boeman verklaren met al hun grieven ongelijk hebben. Ze vinden ook
wel gehoor met hun klacht dat grote bedrijven te veel speelruimte hebben
gekregen. Zie bijvoorbeeld de mislukking van het voornemen van het huidige Nederlandse kabinet om twee multinationals een belastingvoordeel
van 2 miljard euro te geven. Politiek en maatschappelijk protest maakte dat
onmogelijk.
MB: Dat ligt eraan. In België en Nederland hebben we nog altijd een
overheidsbeslag van meer dan 50%. De overheidsuitgaven voor sociale zekerheid zijn zelfs tijdens de periode van Thatcher en Reagan blijven stijgen,
zij het minder snel dan voorheen. Mensen vergeten wel eens hoe log, inefficiënt en duur overheidsbedrijven vroeger waren, zoals in de telefonie en
luchtvaart. En hoe machtige vakbonden de economie versmachtten. De geschiedenis van de krachtsverhoudingen tussen overheid en markt vertoont
natuurlijk een slingerbeweging. Na de Tweede Wereldoorlog domineerde
de overheid, vanaf de jaren zeventig kwam het zwaartepunt weer bij de
markt te liggen. Dat beschrijft Paul De Grauwe mooi in zijn boek De limieten van de markt. Het zou best kunnen dat we weer een correctie naar meer
overheid nodig hebben, maar ik ben daar niet zo zeker van. Wel waarschuw
ik in mijn boek voor halfslachtige liberalisering, zoals bij de spoorwegen
en in het onderwijs. Dat combineert vaak de slechtste van beide werelden.
Het mooie is dat we vandaag een internationaal laboratorium hebben
met verschillende modellen, en dat landen elkaar nauwgezet in de gaten
houden. Ik ben zelf voorstander van het Scandinavische model met een
sterke overheid. Ik vind een hoog overheidsbeslag en ook hoge loonlasten
geen probleem, als er wat tegenover staat. Zowat alle onderzoeken wijzen
uit dat Scandinavische landen de beste plekken ter wereld zijn om te leven.
Meneer Boudry, in uw boek verwerpt u met klem een deterministische visie
op vooruitgang als zou deze een historische noodwendigheid zijn. Vooruitgang ligt slechts in het verschiet als we ons daartoe inspannen. Hierbij ligt
de klemtoon doorgaans op technologische inventiviteit, ondernemerschap
en economische groei. Wordt in de analyse van het vooruitgangsdenken de
impact van sociale en politieke strijd niet te vaak veronachtzaamd?

OVER VOORUITGANG

MB: Nee, want in het hoofdstuk over de terugdringing van racisme verwijs

ik natuurlijk niet in de eerste plaats naar technologische innovatie, maar
naar de burgerrechtenbeweging en de sociale strijd die werd geleverd tegen segregatie en discriminatie. En ik pleit ook voor praktijktests. Toch is
ook morele vooruitgang verweven met economische vooruitgang. Slavernij
werd mede afgeschaft omdat het economisch niet langer noodzakelijk was.
De Industriële Revolutie maakte slaven- en kinderarbeid niet langer rendabel. Morele inzichten bloeien soms in het kielzog van technologische vooruitgang. Hetzelfde zal zich wellicht voordoen met dierenrechten. Als we
eenmaal goedkoop kweekvlees ontwikkeld hebben, zal de dierenrechtenbeweging in een stroomversnelling komen. Steeds meer mensen zullen inzien
wat er fout is aan onze huidige vleesindustrie.
AS: Van alle soorten optimisme is techno-optimisme nu waarschijnlijk
het populairst. Maar technologie is een tweesnijdend zwaard. Vuur creëert
en vernietigt. Digitale technieken helpen ons, maar beperken ons ook. Uit
dit antwoord spreekt ook wel een bijzondere kijk op morele vooruitgang.
Die ontstaat als we ons dat economisch kunnen of willen veroorloven. Als
een ander dat zou zeggen, zou ik het als cynisme beoordelen.
Meneer Boudry, u schrijft dat vooruitgang eerder ondanks dan dankzij het
christendom geschiedde. Nu is het ontegensprekelijk zo dat de kerk als instituut in de loop van de geschiedenis het vrije denken eerder in de weg stond.
Maar werd tegelijkertijd in het christendom − mede door de integratie van
het Grieks rationalisme − niet ruim baan gegeven aan het streven naar verstandelijk inzicht inzake geloofszaken, zodat het allengs de weg plaveide naar
secularisatie en moderniteit?

MB: Daar ben ik nogal resoluut in. Elk argument als zou het christendom de

weg geplaveid hebben voor de moderniteit en de secularisatie, moet rekening houden met twee feiten: waarom duurde het 1000 jaar voor die kiemen
tot bloei kwamen, en waarom konden de oude Grieken zonder problemen
aan wetenschap en rationeel onderzoek doen, zonder dat ze ooit van het
christendom hoorden? De geschiedenis kende verschillende mini-Verlichtingen, zoals in Baghdad in de Gouden Eeuw, en ook in China. Dat was allemaal zonder het christendom. Natuurlijk zochten vroegmoderne denkers
in Europa aanvankelijk aanknopingspunten in de christelijke traditie, maar
dat wil niet zeggen dat die kiemen daar altijd aanwezig waren, wachtend om
tot bloei te komen. In mijn boek noem ik dat ‘achterafgoderij’: de projectie
van moderne inzichten op religieuze teksten en tradities. Overigens vergt
leergierigheid en rationeel denken geen bijzondere culturele verklaring –
dat zijn biologisch gewortelde menselijke eigenschappen. Een jager-verza-
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melaar is perfect in staat tot verstandelijk en logisch denken over praktische
zaken. Het is eerder andersom: het zijn vaak culturele systemen die deze
natuurlijke menselijke neigingen beknotten, door geloof in dogma’s, heilige
boeken, overlevering en tradities. Dat bekijk ik graag vanuit het perspectief
van ‘memen’: geloofssystemen evolueren vooral om zichzelf in stand te houden, en om twijfel en dissidentie te onderdrukken. Zowel het christendom
als de islam waren vanuit memetisch oogpunt zeer succesvol daarin. Ze
werden dominant in een groot gebied, en onderdrukten alle concurrerende
systemen. Beiden waren van nature argwanend tegenover vrijdenken, rationaliteit en zelfs tegen nieuwsgierigheid.
Het lijkt me de opdracht van de intellectueel om het eigen tijdperk kritisch
en onbevangen te beschouwen. Bovendien is contestatie misschien wel het
wezen van vooruitgang. Maar valt de lijn tussen gefundeerde maatschappijkritiek en doemdenken wel altijd duidelijk te trekken?

MB: Die contestatie is vaak wel erg vrijblijvend: veel intellectuelen foeteren

graag op onze moderne tijd, omdat ze zichzelf erboven willen stellen en
slim bevonden willen worden. Maar ze hebben geen constructief alternatief,
en ze spreken elkaar vaak tegen. Kritiek op ‘het systeem’, zoals het kapitalisme, is niet constructief als je er niets tegenover weet te plaatsen, en als je
vergeet dat de alternatieven hebben geleid tot collectieve verarming en zelfs
bloedvergieten.
Natuurlijk vind ik wel dat we kritisch moeten blijven over de problemen van onze samenleving. ‘Normatieve ophoging’, zoals psychologen dat
noemen, is een normaal en wenselijk proces: naarmate we meer vooruitgang boeken, beginnen we onze standaarden op te krikken. En dus worden
we kritischer voor zaken die vroeger niet hoog op de agenda stonden. Dat is
een goede zaak. Kritiek op onze moderne samenleving is broodnodig, maar
het is vooral belangrijk dat we het historisch perspectief bewaren. Vroeger
was niet alles beter, maar alles slechter, of toch bijna alles. Dat we al zoveel
vooruitgang boekten, is voor mij het beste argument dat we ook onze huidige problemen het hoofd kunnen bieden, als we het slim aanpakken.
AS: Vroeger was niet alles slechter of beter, maar anders. Het idee dat
we als het ware kunnen kiezen tussen historische tijden en dan kunnen
beoordelen wat beter en slechter was getuigt niet van historisch perspectief,
maar van een fixatie op het heden. Ook omdat we deels met de maatstaven
van nu oordelen. En ook hier is het steeds de vraag: voor wie was het beter
of slechter? En zelfs: wat is beter of slechter? Overigens is het zo dat als deze
vermeend positieve lijnen zich voortzetten, zoals vooruitgangsdenkers verwachten, we nu eigenlijk beklagenswaardige personen zijn. We leven name-

OVER VOORUITGANG

lijk niet in die betere wereld die volgens hen over vijfhonderd of duizend
jaar zal bestaan. Iedere keer dat we problemen denken op te lossen ontstaan
er nieuwe. Het probleem van beperkte energie werd vooral vanaf de negentiende eeuw opgelost door fossiele brandstoffen op te stoken, iets wat nu
tot problemen leidt. Wat als vooruitgang wordt gepresenteerd bijt dus vaak
in zijn eigen staart. Welke schaal problemen aannemen die uit huidige en
toekomstige oplossingen voortvloeien, valt volgens mij niet te zeggen.
MB: We moeten hier toch opletten voor een soort moreel relativisme,
maar dan op historische schaal. Vele maatstaven van vooruitgang zijn wel
degelijk objectief. Gezond zijn is beter dan ziek zijn, overleven beter dan
doodgaan, rijk zijn beter dan arm. In materieel opzicht leven wij in het
land van Kokanje waarvan middeleeuwers droomden. Klimaatverandering
is inderdaad een neveneffect van onze vooruitgang, maar de zegeningen
van fossiele brandstoffen overtreffen ruimschoots de kwalijke neveneffecten. Dat heb ik van de fysicus David Deutsch geleerd: alle problemen zijn
in principe oplosbaar, maar elke oplossing zorgt voor nieuwe problemen.
Alleen wil dat niet zeggen dat het nieuwe kwaad even erg is als het oude.
Anders heeft vooruitgang natuurlijk geen zin, en hadden we net zo goed
armoedig, onwetend en barbaars kunnen blijven.
AS: Volgens mij valt niet te zeggen dat de huidige of toekomstige problemen per definitie kleiner zijn dan die in het verleden. En inderdaad blijft het
idee van de vooruitgang altijd afhankelijk van wat in de toekomst gebeurt.
Ik citeer in mijn boek de Britse historicus Bury die in 1920 schreef ‘Als er
een goede reden is om te geloven dat de aarde onbewoonbaar is in het jaar
2000 of 2100, dan zou het idee van vooruitgang zijn betekenis verliezen en
automatisch verdwijnen.’ Terugkomend op uw vraag, misschien is het wel
zo dat iedere criticus van de moderniteit ooit het verwijt krijgt een doemdenker te zijn. Maar doemdenken of neergangsscenario’s horen er bij, ze
zijn deel van die moderniteit. En ze zijn, ook al overdrijven ze vaak, nodig
als tegenwicht. Daarom ben ik ook niet ten strijde getrokken tegen het neergangsdenken, maar heb ik gepoogd het serieus te nemen en te ontleden.
Net zo als het idee van de vooruitgang. Want je hoeft je niet in één van die
kampen op te sluiten.
Maarten Boudry, Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, Polis,
Kalmthout, 2019, 344 blz., 22,50 euro, ISBN 9789463103091.
Addie Schulte, De strijd om de toekomst, Over doemscenario’s en
vooruitgang, Cossee, Amsterdam, 2019, 272 blz., 22,99 euro,
ISBN 9789059368347.
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Aanwijzingen
voor hedendaagse
epicuristen
INLEIDING

De westerse samenleving wordt geconfronteerd met problemen die de reikwijdte van het maatschappelijke draagvlak lijken te overschrijden. De toenemende migratie en de opwarming van de aarde plaatsen een vraagteken
bij ons idee van ongebreidelde vooruitgang. De leden van onze maatschappij raken steeds meer verdeeld over de meest fundamentele vraagstukken.
Ook de hedendaagse westerse filosofie kent problemen: wanneer denkers
de nadruk op het existentiële en authentieke leggen, zoeken ze eigenlijk
grenzen op. Hier, binnen deze context, kan het epicurisme ons een nieuw
perspectief bieden op de vraagstukken die ons vandaag de dag confronteren. Veel mensen zullen de vraag stellen wat een meer dan 2000 jaar oude
theorie ons nog kan bijbrengen. Deze tekst moet daarom gelezen worden
als een aanwijzing voor de hedendaagse epicurist. Om te wijzen op het nut
van een terugkeer naar onze ‘eigen’ wortels in het Antieke Griekenland en
Rome.
In wat volgt vergelijk ik onze tijd met die van Epicurus en Lucretius,
de grondlegger respectievelijk verdediger van het epicurisme. Op maatschappelijk, wetenschappelijk en religieus vlak bestaan er diverse overeenkomsten tussen beiden. Hierna ga ik verder met een uiteenzetting van de
ethische theorie van Epicurus die sterk verweven is met zijn tijd. Ten slotte
beschrijf ik enkele aanwijzingen voor hedendaagse epicuristen aan de hand
van een aantal vraagstukken die onze tijd kenmerken.
VERGELIJKEN VAN TIJDEN

Het Griekenland van Epicurus en het Rome van Lucretius, de trouwste
discipel van Epicurus, waren de speelborden van grote politieke veranderingen. Het Alexandrijnse en het Romeinse rijk waren vaak in oorlog

DE TEGENHANGERS

met andere volkeren en kenden ook vele interne spanningen. Het rijk van
Alexander De Grote strekte na zijn dood ongeveer 4000 kilometer wijd,
maar viel daarna uiteen in verschillende delen. Lucretius zou rond 100 voor
Christus geboren zijn en leefde rond dezelfde periode als Julius Caesar. 1
Deze periodes kenden een toenemende globalisering waardoor een zekere
afstandelijkheid van het politieke apparaat ontstond. Dit zorgde voor een
individualisering van de vraag naar zingeving: het individu herkent zichzelf
niet meer in het steeds complexer wordende staatsapparaat en trekt zich
terug. Vergelijkbare bewegingen kunnen we in de huidige westerse maatschappij waarnemen. De Europese Unie lijkt zich al langer te bekommeren
over het gebrek aan een Europese identiteit onder haar burgers. Mensen
lijken zich maar moeilijk te kunnen identificeren met de vorming van een
grotere politieke eenheid boven de nationale gemeenschappen. Het geopolitieke schaakspel lijkt zich te ver van ons af te spelen en dus zoeken wij
onze zingeving elders.
In de fysische theorie van Epicurus treffen we een tweede punt van
overeenkomst. Deze theorie lijkt bijna een blauwdruk van de moderne
westerse wetenschap. Epicurus baseert zijn theorie op het atomisme van
Democritus.2 Onze werkelijkheid is volgens Epicurus opgebouwd uit lege
ruimte en atomen. Zo schrijft Epicurus in zijn brief aan Herodotus dat ‘het
universum bestaat uit lichamen en de leegte.’3 Wat verderop schrijft hij aan
diezelfde Herodotus:
Sommige lichamen […] zijn samengesteld, andere vormen de
elementen waaruit de samenstellingen bestaan. Deze elementen zijn
ondeelbaar en onveranderlijk, als tenminste niet alles in het niets
moet verdwijnen, en als er bij de ontbinding van samengestelde lichamen elementen zijn die sterk genoeg zijn om dit proces te doorstaan,
elementen die van nature vol zijn en in geen enkel deel op enigerlei
wijze voor ontbinding vatbaar. Daarom moeten de basiselementen
ondeelbare lichamen zijn.4

Er zijn dus ondeelbare bouwstenen die ten grondslag liggen aan alle samengestelde lichamen. Op eenzelfde manier als wij van atomen, elektronen en
quarks spreken, spreekt Epicurus van ‘elementen die van nature vol zijn.’5
Daarnaast schrijft hij over het universum het volgende: ‘Het universum is
oneindig in het aantal lichamen en in de uitgestrektheid van de leegte.’6 Epicurus spreekt van een oneindig heelal dat eeuwig bestaat en zonder doel
is: ‘Dit alles heeft geen begin, daar de atomen en de leegte eeuwig zijn.’7 De
atomen die zich in de lege ruimte en het oneindige heelal bevinden, zijn in
voortdurende beweging.8 Deze atomen stoten tegen elkaar en bewegen dan
andere richtingen uit. Dit doet sterk denken aan de derde wet van Newton:
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elke actie veroorzaakt een reactie. Ook ons lichaam en onze ziel zijn volgens
Epicurus opgebouwd uit deze atomen. Het atomisme van Epicurus lijkt dus een
vroege voorloper van de moderne wetenschap zoals wij die vandaag kennen.
Het was in de Antieke Tijd gebruikelijk dat er een verband werd gelegd tussen enerzijds de kenleer en metafysica en anderzijds de ethiek. Men
sprak hier van het individu binnen het grotere geheel: de mens als microkosmos binnen de macrokosmos. De ethische theorie van Epicurus steunt
dan ook op zijn materialistisch atomisme. Epicurus en epicuristen kregen
voor deze theorie in hun tijd en ook later harde kritiek te verduren. De antiteleologie, het eeuwige bestaan van het universum (geen creatio ex nihilo),
de nadruk op het lichamelijke, het materialisme van de ziel en het daarmee
samenhangende ontbreken van een hiernamaals zijn allemaal elementen
waardoor Epicurus binnen het christendom verafschuwd werd. Zo schreef
Dante in La Divina Commedia dat Epicurus zich in de zesde kring van de
hel in een brandende grafkist bevond.
Deze kritiek leidt ons tot een derde en laatste element van overeenkomst: de secularisatie in de westerse maatschappij. Epicurus’ voorgeschreven levenswijze is er één voor de ongelovige: zo is er geen ruimte voor een
hiernamaals, de dood is voor ons het einde omdat de ziel een atomaire,
lichamelijke ziel is die samen met het lichaam sterft. Datzelfde lichaam
treedt veel meer op de voorgrond in een tijd waar het geestelijke centraal
staat, ofwel de ideeën. Denk bijvoorbeeld maar aan het intellectualisme
van Socrates en Plato. In datzelfde intellectualisme van Plato is er de echte
ideeënwereld waar ook de goden zich in bevinden. Zij zijn een uitdrukking
van die pure ideële wereld. Hier tegenover staan de goden bij Epicurus, die
volmaakt en volkomen zijn maar zich omwille hiervan uit de wereld terugtrekken. De werkelijkheid, aldus Epicurus, is niet geschapen door een maker, noch bezit zij een inherent doel. Er is dus nog wel ruimte voor de goden
bij Epicurus, maar ze krijgen een heel minieme invulling. Dit toont zich als
een voorloper op het seculiere gedachtegoed van onze tijd. Hiermee komt
Epicurus merkwaardig dicht bij een analyse van onze huidige opvattingen.
Onze tijd wordt mede gekenmerkt door uitdagingen die de dood van God
in het bewustzijn van een groot aantal westerlingen teweeg heeft gebracht.
Binnen de hierboven geschetste context kan het daarom interessant zijn na
te gaan hoe de opvattingen van Epicurus in onze tijd van toepassing zijn.
TETRA-PHARMAKON

De geopolitieke context waarin het epicurisme opkomt zorgt voor een individualisering van de zinsvraag. We vinden het moeilijk ons te identificeren
met andere volkeren. Meer zelfs, velen voelen het aan alsof de contacten of
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confrontaties met andere culturen de identiteit van de westerse gemeenschappen tot op zekere hoogte ondermijnen. Daarnaast zorgt een afkeuring van een teleologie of een maker van de werkelijkheid samen met het
materialisme dat wordt voorgesteld voor een nadruk op het lichamelijke.
Deze twee elementen, de individualisering en nadruk op het lichamelijke,
vormen de basis van het hedonisme.
Het epicurisme stelt dat genot het hoogste goed is. Voor de epicurist
betekent dit niet een puur hedonisme van lustnastreving, maar een begrensd hedonisme. Epicurus spreekt van ataraxia of de afwezigheid van
pijn. Binnen het epicurisme wordt geen opeenstapeling van genot maar een
oplossing van het aanwezige lijden nagestreefd. Nemen we bijvoorbeeld het
fenomeen van de honger: genot betekent niet zichzelf volproppen met eten
of het eten van dure kaviaar. Genot is ook niet de activiteit van het eten, de
smaak die we ervaren wanneer voedsel onze tong raakt. Deze ervaringen
zijn inderdaad allemaal genotservaringen, maar voor Epicurus gaat het om
een andere definitie van genot. Genot is de bevrediging van de honger, de
toestand na het eten waarbij we geen honger meer ervaren oftewel de afwezigheid van pijn. Deze appreciatie geldt niet alleen voor de lichamelijke
geneugten: ook op het intellectuele vlak moeten we volgens Epicurus een
toestand van onverstoorbaarheid of ataraxia nastreven.
Philodemos, een van de Romeinse volgers van Epicurus, vat diens geluksleer samen in het tetra-pharmakon.9 Het tetra-pharmakon is een vierledig geneesmiddel voor de mens. Het is een samenvatting van de eerste
vier principes van de Ratae Sententiae.10 Wijsgeren waren als dokters voor
de ziel, het tetra-pharmakon was hun geneesmiddel en filosofie moest men
praktisch beleven. Het tetra-pharmakon moet het mogelijk maken een gelukkig leven te leiden.
OMGAAN MET DRIFTEN EN VERLANGENS

Het belangrijkste element van het tetra-pharmakon is de omgang met driften en verlangens. De driften en verlangens stonden in de Antieke Tijd vaak
ter discussie. Het lichaam werd verafschuwd en de geest vergoddelijkt omdat de verlangens zich tiranniek opdrongen aan de mens. Om aan deze
tirannie te ontsnappen maakte Epicurus een onderscheid tussen drie verschillende soorten verlangens. Zo zijn er de noodzakelijke en natuurlijke
verlangens, zoals bijvoorbeeld eten en drinken. Daarnaast zijn er de nietnoodzakelijke maar natuurlijke verlangens, zoals bijvoorbeeld het drinken
van een glas wijn of het kopen van mooie kleren. Uiteindelijk zijn er nog de
niet-noodzakelijke en niet-natuurlijke verlangens waaronder bijvoorbeeld
ons verlangen naar aanzien of macht valt.
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Voor Epicurus is het aan ons om een grens te stellen aan de verlangens:
de natuurlijke en noodzakelijke verlangens zijn makkelijk te verkrijgen en
bezorgen ons geluk terwijl de niet-natuurlijke en niet-noodzakelijke verlangens een zoektocht in het oneindige zijn die ons ongelukkig maakt. Wie
bijvoorbeeld aanzien wil vergaren, zal daar nooit een grens aan kunnen
stellen en altijd meer willen, tot hij op zeker moment hieraan ten onder gaat.
Dit soort verlangens moet in toom worden gehouden omdat ze in extremen
kunnen vervallen waardoor ze ons gaan terroriseren. Dit betekent echter
niet dat we enkel op brood en water moeten overleven, maar in theorie
veronderstelt een gelukkig leven volgens Epicurus niet méér. Wanneer men
niet-noodzakelijke verlangens nastreeft moet men in gedachte houden dat
deze in mateloosheid kunnen vervallen. Voor Epicurus draait het dan ook
voornamelijk om praktische kennis of phronêsis.11 Dit is de kunst om gematigd te kunnen omspringen met onze verlangens.
ANGST VOOR GODEN

Een tweede principe van het tetra-pharmakon betreft onze angst voor de
goden. De gedachte dat de goden oppermachtig zijn en invloed op ons leven kunnen uitoefenen, kan voor vele mensen angst met zich meebrengen.
Wij hoeven volgens Epicurus echter geen angst voor de goden te hebben
want zij oefenen geen invloed uit op ons leven. Zo schrijft hij: ‘Wat gelukkig en onvergankelijk is, ondervindt zelf geen moeilijkheden, en bezorgt
ook een ander geen moeilijkheden.’12 De goden zijn volmaakte wezens en
bevinden zich in een staat van perfect geluk. Zij hebben geen nood om in
onze levens tussenbeide te komen want dit zou hen juist ongeluk opleveren.
Angst voor de goden is dan ook niet nodig, stelt Epicurus.
ANGST VOOR DE DOOD

Aangezien de ziel sterfelijk is, toont de dood zich voor ons als een grens:
er is geen hiernamaals en ons leven is vergankelijk. Voordien schreef Plato
dat men moet leren sterven om het lichaam los te laten.13 Nu sterft de ziel
en toont de dood zich als een angstaanjagende gebeurtenis. Ook hier heeft
Epicurus een oplossing voor: ‘De dood is niet iets wat ons aangaat. Immers,
wat ontbonden is, heeft geen gevoel meer, en wat geen gevoel heeft is niet
iets dat ons aangaat.’14 Indien, zoals Epicurus beweert, de ziel materieel is
en zij uiteenvalt bij de dood, hebben wij geen gevoel meer na de dood, de
dood gaat ons in dit geval niet aan omdat wij er niet meer zijn na de dood.
Angst voor de dood is daarom niet nodig, ‘want wanneer wij er zijn, dan is
de dood er niet, en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer.’15
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ANGST VOOR EXTREME OF LANGDURIGE PIJN

Over de angst voor extreme of langdurige pijn schrijft Epicurus dat ‘de hevigste pijn van aller kortste duur is […]’16. Heeft men toch last van langdurige pijnen dan moet men deze proberen in evenwicht te brengen met genot.
Zo schrijft Epicurus vanop zijn sterfbed:
Ik schrijf dit aan jullie op deze gelukkige dag, die ook mijn laatste
zal zijn. De kolieken en de pijn die de dysenterie mij bezorgt, zijn zo
hevig dat erger niet mogelijk is. Maar tegenover dit alles staat voor
mij de geestelijke vreugde bij de herinnering aan de gesprekken die
wij hebben gevoerd.17

Elk lijden wissen we op deze manier uit door de vreugde van een herinnering er tegenover te plaatsen.18 Door dit principe zouden we volgens Epicurus geen angst moeten hebben voor het extreme lijden.
Epicurus maakt één uitzondering op zijn hedonistische principe, meer
bepaald in zijn theorie over vriendschap. Een theorie die vriendschap uitsluit, kan moeilijk beweren hedonistisch te zijn. Er zijn weinig filosofen die
vriendschap miskennen als een essentieel deel van een gelukkig leven. Het
leven wordt luchtiger, aangenamer en krijgt meer betekenis naarmate we
in vriendschap leven. Een theorie die hedonistisch is en vriendschap aanbeveelt, lijkt zichzelf echter tegen te spreken: vriendschap draagt altijd altruïstische elementen met zich mee. De oplossing bestaat er voor Epicurus
in een opvatting van vriendschap te verdedigen waarin het ik-perspectief
van de genotsnastreving wordt opgeheven. Niet langer zoeken wij het genot
voor onszelf maar wij nemen in onze zoektocht het genot van onze vrienden
mee in rekening. Zo voelen wij ons bijvoorbeeld goed als we zien dat onze
vrienden gelukkig zijn, en lijden wij ook wanneer onze vrienden lijden. In
dit geval spreekt men van een gevoel van κοινωνία (samenhorigheid) of
Ὁμόνοια (eensgezindheid).19 Epicurus schrijft: ‘Zeer mooi is ook de aanblik
van onze naasten, wanneer het eerste gevoel van verwantschap ons één van
geest maakt, of ons in elk geval sterk inspireert om zover te komen.’20 Voor
Epicurus is dit soort vriendschap het belangrijkste. Zo beweert hij dat een
teruggetrokken leven met vrienden het hoogst nastreefbare is. Ik besluit
dit deel dan ook als volgt: ‘Van alle middelen tot volledig levensgeluk die
de wijsheid ons verschaft, is het verwerven van vriendschap verreweg het
belangrijkste.’21
AANWIJZINGEN VOOR HEDENDAAGSE EPICURISTEN

Als we naar onze hedendaagse maatschappij kijken dan lijken er verschillende problemen te spelen: de onderstroom van onze maatschappij is meer
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en meer rechts conservatief, onder meer als gevolg van de zogenaamde
‘migratiecrisis’. Daar tegenover manifesteert zich onder meer een links progressieve beweging bij een gedeelte van de jeugd, die vanuit hun klimaatbeweging de professionele politiek en oudere generaties een vingerwijzing
trachten te geven. Oplossingen voor dit probleem spreken van een meer
ecologisch beleid tegenover een zogenaamd ‘ecorealisme’. Ook de westerse
filosofie wordt gekenmerkt door een crisis. Binnen onze maatschappij lijkt
de invloed van religie minder groot dan ooit. Waar vooral de christelijke
godsdienst vroeger een zingevende en structurerende rol had, lijkt haar
belang voor onze maatschappij sterk verminderd. Het individu krijgt nu
meer autonomie om zijn of haar leven zelf te bepalen. De waarde en zin
van ons leven komen uit de drang naar een authentiek leven wat tot een
toenemende individualisering leidt.
De onbeteugelde zoektocht naar een ‘authentiek’ leven kent interne
tegenstrijdigheden. De toenemende secularisering stelt ons als individuen
voor een groot vraagteken: door het wegvallen van de structuur die de traditionele godsdienst aanbood, komt er een nadruk op de autonome mens
die nu zelf zijn lot en leven bepaalt. Deze individualisering heeft binnen de
westerse samenleving een nood aan zelfexpressie en authenticiteit veroorzaakt. Maar binnen de huidige leefwereld groeit bij velen het gevoel dat dit
verlangen misschien nooit kan worden vervuld. Onze individuele zoektocht
naar authentieke zingeving stoot op haar grenzen. Het individu kan zichzelf
maar zoveel malen heruitvinden zonder in herhaling te treden en een zogenaamd ‘doodgewoon’ leven te gaan leiden. Wat dat betreft kan ook hier de
vraag gesteld worden: in hoeverre kent het verlangen naar authenticiteit een
natuurlijke grens? De constante drang van hedendaagse filosofen om zich
op dat existentiële streven te fixeren, lijkt uit te lopen in een grenzeloos verlangen naar het authentieke dat nooit in vervulling treedt. Op de vraag naar
de zin van het leven voor iemand in onze hedendaagse maatschappij, blijkt
het antwoord meer en meer naar vrienden en familie te verwijzen. Misschien is het epicuristische idee van terugtrekking met vrienden daarom
wel het beste antwoord op de existentiële crisis dat in westerse filosofieën
wordt aangereikt. Trek u terug met een paar van uw beste vrienden en leid
een leven ver weg van de huidige maatschappelijke vertroebeling. Of zoals
Euripides schrijft: ‘Het leven heeft geen zegen zoals een goede vriend.’22
Op het vraagstuk van de klimaatproblematiek kan de theorie van Epicurus over de verlangens slechts een rudimentair antwoord bieden. Onze
verlangens moeten zo gericht zijn dat ze enkel inwilligen wat natuurlijk en
noodzakelijk is. De hedendaagse klimaatproblematiek lijkt haar wortels te
vinden in de overconsumptie die de kapitalistische maatschappij kenmerkt.
De cultuur van overconsumptie is er één die gekenmerkt wordt door het
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scheppen van kunstmatige verlangens. Deze verlangens zijn niet noodzakelijk voor ons geluk en vaak ook grenzeloos. Vaak ontstaan zulke verlangens door reclame-impulsen of door een nood aan erkenning van anderen.
Denk bijvoorbeeld maar aan snobgoederen als iPhones, designkledij of
peperdure auto’s waarvan de nieuwste edities om de zoveel tijd in de oneindige etalages pronken. Zodra men iets dergelijks koopt, is het al bijna weer
uit de mode. Hoewel beargumenteerd kan worden dat deze verlangens
nog natuurlijke wortels hebben, zijn ze in de kapitalistische maatschappij veelal ontspoord. Het antwoord van Epicurus op het klimaatvraagstuk
zou wellicht zeer eenvoudig klinken: begrens uw verlangens tot deze die
natuurlijk en noodzakelijk zijn, u heeft niet meer nodig voor uw geluk sterker nog: deze begrenzingen vormen een weerstand tegen uw ongeluk.
CONCLUSIE

Ik moet toegeven dat de actief praktische belijders van het epicurisme vandaag met weinigen zijn. Toch denk ik dat het epicurisme dicht aansluit bij
onze hedendaagse samenleving en levenswijze. Historisch en maatschappelijk biedt het epicurisme een antwoord op problemen die zowel hedendaags als eeuwenoud zijn. Het lijkt vrij makkelijk om argumenten tegen
Epicurus in te brengen. De epicurist zal echter beweren dat het niet om
theorie en kritiek draait maar om het praktische beleven van de epicuristische levenswijze. In het volgen van de regels ervaart men de waarheid van
het epicurisme.
Epicurus overstijgt het pure egoïsme inherent aan de meeste hedonistische theorieën. De zoektocht naar een vermeend ‘authentiek’ leven verblindt ons voor het geluk dat zich nabij bevindt. Een teruggetrokken leven
met enkele vrienden waarbij genot centraal staat, dat is het advies dat Epicurus ons biedt. En terwijl de leuze aan de ingang van Epicurus’ tuin luidt
dat genot het hoogste goed is, ligt daar een stil verzwegen premisse in dat
elk genot niets waard is zonder de intieme inkeer die wij kunnen beleven
met onze vrienden:
De vriendschap danst de wereld rond en roept ons allen op
te ontwaken en onszelf gelukkig te prijzen.23 (VS 52, blz. 151)
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1		 Verschillende bronnen spreken elkaar tegen over de precieze jaren waarin Lucretius
leefde.
2		 Democritus is een filosoof en presocraat die bekend staat omwille van zijn atoomtheorie.
3		Epicurus, Over de natuur en het geluk, vertaald, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Keimpe Algra, Historische Uitgeverij, Groningen, 2011, blz. 68.
4		 Ibid, blz. 69.
5		 Ibid, blz. 69.
6		 Ibid, blz. 69.
7		 Ibid, blz. 72.
8		 Ibid, blz. 71.
9		 Bart Raymaekers Ethiek: de basis, Lanoo Campus, Tielt, 2013, blz. 47.
10		 Ratae sententiae zijn de authentieke leerstellingen die Epicurus aan zijn leerlingen
voorschreef. Deze dienden door de leerlingen uit het hoofd geleerd worden.
11		Epicurus, Over de natuur en het geluk, blz. 54.
12		 Ibid, blz. 134.
13		 Plato beweert in de phaedus dat filosofie ons moet leren hoe te sterven. Zodat we
van de verlangens van het lichaam verlost worden.
14		 Epicurus, Over de natuur en het geluk, blz. 134.
15		 Ibid, blz. 129.
16		 Ibid, blz. 135.
17		 Ibid, blz. 55.
18		 Natuurlijk kan men hier de vraag stellen of er geen pijnen zijn die men niet in
evenwicht kan brengen.
19		 Epicurus, Over de natuur en het geluk, blz. 62.
20		 Ibid blz. 152.
21		 Ibid blz. 139.
22		 Geen bron, eigen vertaling.
23		 Ibid, blz. 151.
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mira aluç

Vergeven
en het wonder
De deur klikt een bekend geklik. De sleutel wordt tegen de klok in gedraaid
en het mechanisme reageert met een routineuze opeenvolging van geluiden.
Ik ken dit geluid. Dit geluid heb ik eerder gehoord. Gisteren nog, en ook de
dag daarvoor. Elke nacht, sinds bijna twee jaar. Hoe dicht de muren van
mij af staan, herken ik ook. Ik voel hoe mijn eigen lichaamswarmte wordt
teruggekaatst door de muren, en hoe dichtbij die zijn.
Ik ga rechtop zitten en knijp met mijn oogleden voordat ik ze open.
Ik verwacht een donkere kamer te zien, maar het lampje naast mij brandt
nog. Ik ben in slaap gevallen met het licht aan. Van de voordeur af hoor ik
voetstappen, eerst dichterbij komend, dan verder weg. Het geluid van een
televisie ter afsluiting. Op het aangelaten lampje na niets dat anders was
dan gisterennacht. Snel knip ik de schakelaar uit, omdat ik me schaam dat
ik dronken in slaap ben gevallen en het lampje ben vergeten.
Ik merk dat het bed waarin ik lig anders staat. Een kwartslag gedraaid
in de richting van het raam. Het is kleiner, het is bedoeld voor één persoon.
Net voordat er geen licht meer is, realiseer ik me dat de lamp ook niet het
bedlampje is dat normaal naast mijn bed staat. Mijn ogen wennen aan het
donker. Ik zie dat het lampje op een kleine tafel staat die ik niet ken. Alleen
de aanblik van de kamerdeur en de geluiden van de televisie zijn hetzelfde
als normaal.
En ik voel dan de gelatenheid van het geleefde. Ik ben ouder dan ik
dacht te zijn. Ouder dan de gemoedstoestand waarin ik gisteren verkeerde,
toen de kamer nog normaal was. Met mijn eigen bed en mijn eigen ladekast
en bedlamp. Ik woon hier niet meer. Het bed waarover ik vertel staat ergens
anders. Dit is mijn kamer geweest, ooit. Maar hier staan niet meer mijn
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spullen. Ik dacht dat ik 16 was, ik dacht dat ik morgen naar school moest, ik
dacht aan de was die ik morgenochtend moest ophangen. Ik ben weggegaan,
maar elke nacht is doorgegaan.
NACHTSCHADE

Het begin van de filosofie als een verlangen om de wereld te begrijpen, was
als het ontwaken in het donker. Als niet-weten waar je bent, maar dankzij
wennende ogen toch enig idee hebben van de contouren in verschillende
vlakken van zwart fluweel. Op de tast uitmaken of een vlak hoeken heeft
of een helling een roze kleur. Helaas is het donker gebleven en kan je niet
horen wat je voelt of proeven wat je ziet. Daarom is Thales in de put gevallen. Niet omdat hij bezig was met grote zaken boven de aarde, maar omdat
hij de aarde en stenen onder zijn voeten niet kon zien. Misschien kunnen
we stellen dat elke filosofie begint met melancholie na een ontwaken in het
donker. Een treuren om het onvervulde verlangen alles te begrijpen. Een
kater na een avond die beter had kunnen zijn.
Wie heeft beweerd dat verwondering positief is? Dat verwondering
voortkomt uit een eerbiedige bewondering voor de wereld zoals we die
zien? Dat we het binnenste van rozenknoppen willen kennen, omdat we
rozen mooi vinden? Kan het niet zijn dat we gewoonweg niet begrijpen
waarom rozen mooier zijn dan distels? Het binnenste van de knoppen lijkt
er toch hetzelfde uit te zien? De verwondering over de wereld waarin we
wakker werden, kwam niet uit de ervaring van schoonheid, maar uit het
besef dat alles zo snel lelijk kan worden. Dat rozen uiteindelijk altijd sneller
vergaan dan distels.
NATALITEIT

Beginnen. Be-ginnen. Te ginnen. Te gaan. Hannah zei dat we er niets aan
konden doen dat we geboren werden, maar dat het de tweede keer is die
telt. Dat de eerste keer niet telt, omdat je dan enkel je lichaam krijgt. Pas
bij de tweede geboorte krijg je jezelf en kan je beginnen en gaan. Dat je ‘ja’
kan fluisteren waar je aanvankelijk ‘nee’ hebt geroepen. Nee, ‘krijgen’ was
niet het juiste woord. Hannah zei dat het een starten van jezelf is dat niet
verwacht kan worden. Niet te verwachten zoals regen dat is, maar onverwacht als het werkelijke moment van in slaap vallen. Slapen is niet het einde
van een dag. Slapen is de uiting van de drang een nieuw begin te maken in
de wereld waarin we zijn geboren. Geboren worden was vanzelfsprekend,
want je kon er niets aan doen. Jezelf starten was dat niet. Als jezelf starten
vanzelfsprekend was, was het misschien niet zo gemakkelijk om ongelukkig
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te zijn. ‘Wees verrassend onverwacht als de wereld doordringt,’ zei Hannah.
‘Elke keuze is een klein wonder.’
VERGEVING

Tegen alle eenrichtingswegen van het leven in, is er vrijspraak. Vrijspraak
van de richting die niet de juiste bleek te zijn. De mechanische stem van
een navigatiesysteem op de achtergrond die vraagt om te keren. Gratie is
slechts een opheffing om te gaan. De andere kant op gaan. In tegengestelde
richting het fietspad op de leien gebruiken. Gratie − om gelijk te krijgen als
een automobilist in een rode Renault Twingo denkt dat je verkeerd fietst.
Schreeuwen tegen veiligheidsglas. Kwijtschelding, want de woorden komen
niet aan en raken kwijt. Elk proces-verbaal is niet meer dan een wellesnietesverhaal. Een politiebureau, een kleuterklas met gummiknuppels.
In het omschakelen van een lichtknopje moet er stroom overblijven
die tussen de schakelaar en de fitting beweegt. Deze reststroom moet opgebruikt worden of wegvloeien. Zit er tijd tussen de schakelaar en het doven
van de lamp? Als het zo is dat de lamp later dooft dan het moment van
omschakelen, is deze de laatste bestemming van de reststroom. Als de lamp
op hetzelfde moment dooft als het omschakelen van de schakelaar, valt de
stroom weg. Gewoon, verloren, vergeven, weg.
Te vergeven, om alles wat wonder was te herwonderen. Voor alles dat
’s nachts ging slapen en ’s nachts ging etteren. Voor al de zwarte gal die ’s
nachts wordt opgehoest.
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Eerlijke
en niet zo eerlijke
eenzaamheid
In metaforische ballingschap

The exile is an outsider in every aspect of the word.
He does not belong anywhere but to the place of his first memory.
The memory becomes a homeland and identity,
transforming these memories into sacred things,
idealizing the aesthetics of his homeland
and bestowing on it the qualities
of the lost paradise.
(Mahmoud Darwish)
Mijn lieve Vaderland,
Vrede zij met u,
Laat u niet verrassen door deze brief. Toegegeven, ik vind het ook wat
vreemd. U weet dat ik lang niet begreep waarom allerhande auteurs open
brieven schrijven aan hun geliefden. Het toespreken van de moeder, vader, dochter of zoon in de vorm van een gepubliceerd boek of essay leek
me een subtiele vorm van uitbuiting: persoonlijke relaties en intieme ervaringen die worden geëxploiteerd vanuit een onnatuurlijk verlangen naar
commercieel of literair succes. Soms inderdaad met succes, maar vaak ook
niet. Brieven aan geliefden gaan over toonbanken en worden gelezen door
mensen die de bestemmelingen niet kennen noch de schrijver weten aan te
voelen. In veel gevallen wordt de open brief gelezen door iedereen, behalve
door diegene tot wie hij gericht is. De stoel van de ongeboren dochter, de
gedetineerde zoon, de uitgewezen moeder of de overleden vader blijft leeg
tijdens de voordracht. De toehoorders knikken bevestigend terwijl ze luisteren naar een boodschap die ze slechts gedeeltelijk bevatten. Ze ontvangen
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woorden zonder beelden en gaan naar huis met een voldaan gevoel. Drie,
vier of soms zelfs meer dan honderden gebundelde pagina’s van bekentenissen verstuurd naar het verkeerde adres.
Uiteraard besefte ik dat door hun geliefden te schrijven, de auteurs zich
in feite tot een breder lezerspubliek richten. Niet indirect, maar direct. Niet
per toeval, maar weloverwogen. Dat de open brief vanzelfsprekend even
publiek als persoonlijk is, is ook voor mij geen nieuw inzicht. Mijn onbegrip had meer te maken met een emotionele afkeer. Vergeef me voor die
oordeelzucht. Het leek eenvoudig. Als je een maatschappelijke boodschap
hebt, dan richt je je zonder omwegen tot de buitenwereld met die boodschap. Rechtlijnig was mijn redenering, tot ik mijn pen vastnam om haar op
te schrijven en ik – voor ik het wist en louter op gevoel – u aanschreef. Neen,
de waarheid gebiedt me toe te geven dat ik u slechts gedeeltelijk aanschrijf
en verder uw receptieve houding gebruik om ook haar aan te schrijven. Hoe
kan ik me immers beter richten tot een brede maatschappij, een quasi-bepalende structuur, dan me te richten tot u in al uw ontvankelijkheid? Eerlijk
waar, ik spreek de wereld buiten uw grenzen al lang niet meer rechtstreeks
aan omdat ik niet meer geloof dat het in mijn vermogen ligt haar mijn
boodschap te doen begrijpen. Ik vermoed dat u me ook niet begrijpt. Dat
zie ik u alleszins wel eens denken. Maar tot u ben ik gedwongen te spreken
in de meest oprechte woorden. Bovendien hebt u het volste recht me niet
te begrijpen. Ik ben immers niet de dochter die u hebt gekend. Toch baad
ik vandaag bij u in melancholie, nadat ik het kleed van mijn cynisme heb
afgelegd. Ik heb mij echter niet geheel, maar half ontkleed – klaarblijkelijk
ben ik zodanig preuts dat ik me beter voel in mijn kanten bitterheid.
Maar dat terzijde.
Sinds enkele maanden voel ik de nood u te schrijven vanuit mijn positie in metaforische ballingschap. Twijfelachtige positie, zegt u? Ben ik niet
nog steeds verwijderd van uw warme klimaat en schrijf ik niet met een pen
doordrongen van eenzaamheid? Ook u begrijpt me misschien niet helemaal, maar wat ik schrijf ziet u in ieder geval bij voorbaat als waar. Zij die
niet geloven in noch streven naar de waarheid, hebben wellicht nooit de
onverdraagzame pijn van de eeuwige twijfel gekend. De twijfel is inderdaad
alleen een geschenk als je zelf niet het onderwerp van die twijfel bent. Volgens u is alles wat ik voel bij voorbaat ook oprecht. Anderen noemen mijn
emoties wel eens overdreven of extreem. Hebben zij die niet hervallen in
extremen niet alleen maar de ondraaglijke lichtheid van alledaagse zorgen
gekend?
And I do over-dramatise.
		
(De rol van Emily Dickinson in A Quiet Passion)
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U begrijpt niet waarom ik zo anders dan vroeger ben en me meer dan ooit
terugtrek in mijn verblijf. U noemt me spottend een kluizenares. U denkt
dat ik graag alleen ben en doorschiet in mijn introversie. Dat is waar, maar
het is niet het volledige verhaal. Anderen vrezen dan weer dat ik me zal
verliezen in mijn isolement en eenzaamheid. Ach, het geladen begrip ‘eenzaamheid’. Waar de één in eenzaamheid een zegen ziet, ziet de ander een
onvervuld en enigszins triest verlangen naar een betekenisvolle ander. Voor
beide perspectieven is iets te zeggen, maar ze zijn weer niet meer dan een
deel van mijn verhaal. Ben ik graag alleen? Ja. Voel ik me graag alleen? Neen.
Mijn eenzaamheid is zowel een bewuste keuze als een gedwongen toestand,
twee staten van zijn die verweven zijn met elkaar. Ik koos voor eenzaamheid en de eenzaamheid heeft grip op mij. Geen van beide staten overschaduwt of overstijgt de andere, elk bestaat alleen in het licht van de andere.
Om mijn punt te duiden moet ik terug naar het begin, naar de oorsprong van mijn vervreemding. Aangezien we grootgebracht zijn in uw
schoot, weet u beter dan wie dan ook dat we ons in een kwetsbare positie
bevonden – en min of meer nog steeds bevinden, maar ik zal niet uitweiden
over het begrip ‘kwetsbaarheid’. Van uw zes kinderen ben ik de middelste
dochter. U hebt me eind jaren tachtig ter wereld gebracht in Antwerpen. Ik
groeide op in een tijd waarin het Vlaams Blok in mijn kinderhoofd ettelijke
malen groter leek dan het werkelijk was. Vlaams Blok, dat was eenieder die
ons toesnauwde dat we hier niet thuishoren. Als kind was ik er de meest
betrokken getuige van hoe er een aanslag werd gepleegd op uw mooiste
monumenten. Er werd gelachen met uw taal, er werd neergekeken op uw
culturele kenmerken en niet zelden kreeg u te horen dat u uitschot ter wereld bracht. U werd gezien als een verloederd land dat per vergissing op de
wereldkaart werd gezet. Niet meer dan een schets uit de hand van een satirisch cartoonist die eens goed met de wereld wilde lachen. Ik zag uw landschap lijden onder die koude atmosfeer en vroeg me af of God misschien
nog een extra dag had moeten rusten voor Hij uw plaats op deze wereld
bepaalde. Ik wilde u vertellen dat het allemaal niet uitmaakte omdat ik, uw
uitschot, hield van uw verloedering, maar ik sloot me op in een kamer en ik
verwerkte alles in stilte. Ik dacht aan u in stilte. Ik sprak tot u in stilte.
Ik dacht aan vader die als fabrieksarbeider werkte in Hoboken en die
ik door zijn wisselende shiften weinig zag. Ik begreep nooit waarom vader
geen diploma had. Zijn uitstekend vermogen om problemen op te lossen,
strookte voor mij niet met zijn gebrek aan scholing. Hij kwam eind jaren
zeventig naar België, het land waar hij mogelijkheden zag. Moeder bleef
thuis om voor de zes kinderen en het huishouden te zorgen. En veel zorg
vroegen we! Het fascineerde me hoe ze kon rekenen ondanks het feit dat
ook zij nooit naar school is gegaan. Ze kwam samen met vader naar België.
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We woonden in een rijhuis en ik deelde een slaapkamer met mijn drie zussen. Die overbevolking in een kamer die te klein was voor mijn verbeelding,
was mijn grootst bewaarde geheim als kind. Ik schaamde me voor het feit
dat we met vier in een kleine kamer sliepen. Ik wilde een eigen slaapkamer,
maar ik had er enkel een in mijn gedachten. Ik nestelde me in de hoek van
de kamer die op dat moment het best verwarmd was door mijn geliefden,
stopte mijn oortjes in en ging op in mijn gedachten. Virginia Woolf wist
waarover ze het had toen ze schreef dat elke vrouw recht heeft op een kamer
voor zichzelf, a room of one’s own. Mijn eigen kamer was geen ruimte, mijn
eigen kamer was een toestand. Ik leerde alleen-zijn creëren te midden van
anderen. Ik was niet alleen, ik verbeeldde me alleen te zijn. ‘Alleen’ is waar
ik leerde reflecteren in eerlijke eenzaamheid, daar waar ik koos voor afzondering en verstilling.
Even leek het erop dat we thuis niet enkel dezelfde kamers zouden delen, maar dat aan onze gezinsleden afhankelijk van de slaapkamer ook een
gedeeld lot was toebedeeld. Alsof elke slaapkamerdeur stond voor slechts
één eindbestemming. Mijn ouders, die altijd hard hadden gewerkt, zouden
zichzelf allebei veel te vroeg zien aftakelen. Mijn broers zouden beiden gaan
werken als buschauffeur. Mijn zussen en ik zouden ons alle vier gaan voorbereiden op een zacht beroep. Mijn toekomst leek uitgestippeld totdat die
onderweg abrupt een andere weg insloeg. Ik wilde een eigen slaapkamer,
maar kreeg een eigen lot. Van de door de maatschappij vervaardigde uitschotten, was ik de eerste van uw kring die verder zou studeren. Ik behaalde
een bachelor, een master en werk aan een doctoraat.
Ik hoorde ooit zeggen dat een studie in de sociale wetenschappen een
reis doorheen verschillende bestemmingen is. Ik ben het daar volmondig
mee oneens. Wanneer je tot een laagopgeleide arbeidersklasse behoort, is
een studie eerder een ontwrichtende migratiebeweging. Die moeilijke migratie verschilt fundamenteel van de verrijkende reis. Een studie kan je enkel héén boeken, er is geen retour mogelijk noch wenselijk. Je pakt je koffer
en vroeg of laat in je studiejaren besef je dat je niet meer weet waar je de
koffer hebt gelaten. Je treurt er ook niet om, omdat de inhoud van de koffer
je allang niet meer aanspreekt. Je hebt nieuwe koffers. Je vertrok omdat je
kansen zag. Maar omdat je dacht ooit terug te keren, besefte je niet dat je
ook afscheid moest nemen. Afscheid van ideeën, afscheid van gewoonten,
afscheid van overtuigingen en in het ergste geval ook afscheid van je omgeving. Voortaan keer je niet terug als ingezetene, je brengt hoogstens een
kort bezoek en leert je als gast houden aan de regels van het Huis. Je bevindt
je in een staat van verwarring. Je weet niet of je een immigrant dan wel een
emigrant bent. Ben je vertrokken of ben je zojuist thuisgekomen? Ben je
vrijwillig gekomen of ben je hiernaartoe gedeporteerd? Hoe dan ook besef
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je dat je niet meer thuis bent in je eerste herinnering. Je moet je daarom
herpositioneren, je probeert jezelf te heruitvinden. Je troost jezelf met de
gedachte dat er nieuwe wegen zijn en dat je de hoopgevende weg kan volgen
in je land van bestemming. Je gaat die weg misschien zelfs even verheerlijken, daar in het land van Opportuniteiten.
Amin Maalouf schrijft in zijn autobiografisch werk dat de weg die we
afleggen een belofte inhoudt, dat hij ons draagt, vooruit stuwt en ten slotte
alleen laat. Het is volgens mij juist op dat moment van verlatenheid dat je
nieuwe realiteit je een schop in de maag en een klap in het gezicht geeft. Je
verliest je evenwicht en wanneer je bijkomt, bevind je je in een voortdurende staat van ontheemding en onthechting. Je wordt niet meer gedragen
en je voelt geen gedragenheid. Je kiest ervoor om te gaan leven in metaforische ballingschap, het Thuis waarin je alleen bent in je denken. Daar alleen
is waar ik leerde reflecteren in oneerlijke eenzaamheid, waar eenzaamheid
grip kreeg op mij. Daar waar verstilling geen stilte meer kende, naast de
ondraaglijke stilte in uw aanwezigheid.
De hooggeschoolde cultuur stond haaks op de cultuur die in me leefde
en die ik me had eigengemaakt. Voor ik het wist sprak ik anders, at ik anders, dacht ik anders, interpreteerde ik anders, redeneerde ik anders en – dit
hakte er het meest in – geloofde ik anders. Ik beleefde ook mijn religie anders. Maar anders is zeker niet – en tot op zekere hoogte ook gelukkig niet –
zoals het daarbuiten hoort. Integendeel. Ik kan niet volledig terug naar mijn
Vaderland, maar ik ben ook nooit helemaal geïntegreerd in het land van
Opportuniteiten. Keer ik terug, dan vertelt u me dat mijn studie me heeft
veranderd. Blijf ik hier, word ik geconfronteerd met mijn kwetsbare positie.
Begrijp me niet verkeerd, mijn Vaderland, ik neem het u niet kwalijk. U
hebt volkomen gelijk! In feite ben ik nog meer veranderd dan u voor mogelijk houdt. De veranderingen die u niet ziet, zijn de veranderingen die ik
verborgen houd. Mijn nieuwe bewaarde geheimen. Daar waar ik niet over
spreek als gast die zich aan de huiselijke regels van de eerste herinnering
houdt. Deze keer zijn de kamers te klein voor mijn beleving.
In Terug naar Reims schrijft Didier Eribon, een Franse arbeiderszoon
die als eerste in zijn gezin universitaire studies aanvatte en een succesvolle
academische carrière doorliep, dat
[…] de sporen van wie en wat je als kind was, van de manier waarop
je bent gesocialiseerd, blijven bestaan, ook al zijn de omstandigheden
waarin je leeft als volwassene veranderd, ook al heb je je best gedaan
om afstand te nemen van dat verleden. Dus als je terugkeert naar het
milieu waar je vandaan komt – en dat je achter je liet, letterlijk en
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figuurlijk – keer je als het ware terug naar jezelf en kom je tot inkeer.
Het is een weerzien met een zowel behouden als ontkende versie van
jezelf. In zulke omstandigheden komt er plotseling iets naar boven
waarvan je dacht je te hebben bevrijd, maar wat onmiskenbaar structuur geeft aan je persoonlijkheid: het onbehaaglijke gevoel tot twee
verschillende werelden te behoren die zo ver van elkaar af liggen dat
ze onverenigbaar lijken, maar die wel degelijk naast elkaar bestaan in
alles wat je bent.

Zelf heb ik afstand willen nemen van mijn moeizame academisch verleden,
maar nooit van wie ik was of van het milieu waar ik vandaan kwam. Die
afstand sloop desondanks naar binnen naarmate de spreekwoordelijke deur
voor mij op een kier ging staan. Ik heb mijn omgeving nooit fysiek verlaten,
en toch wordt mijn leven gekenmerkt door verlatenheid. In de eerste plaats
voel ik me verlaten door wie ik ooit was.
Mijn ballingschap is metaforisch, maar daarom niet minder gewelddadig. Een van de meest ontwrichtende vaststellingen was dat ze ons in
de universitaire wereld doen geloven dat ze ons beter kennen dan we onszelf kennen. Ik leerde over onze maatschappelijke kwetsbaarheid, ik leerde
over ons gebrek aan wat ze cultureel kapitaal noemen, ik leerde over onze
deprivatie. Vaderland, ik leerde zelfs over onze consumptiepatronen en levensstijl! Hoe meer ik onze eigen levenskansen sociologisch ging benaderen, hoe minder ik vreedzaam kon thuiskomen in uw toegewezen huis van
Achterstelling. Ik leerde sociologisch theoretiseren wat u niet bevragen kon,
en dat onbegrip werd mijn tweede herinnering. Ik had de macht niet uw
levenskansen te verbeteren zodat u mij kon vergezellen in mijn migratiebeweging, in mijn opwaartse sociale mobiliteit. Ik had de keuze tussen blijven
of vertrekken, alle opties tussen de twee uitersten leken ontoereikend. Onze
sociale werelden bevonden zich immers niet op een spectrum. Ik kon uw
aanwezigheid niet omhelzen aangezien ik al met één voet buiten stond en
ik kon evenmin weg daar ik u belichaam in wie ik ben. Ik viel in een wereld
die van u noch van mij was. Een kwellende tweede herinnering waarin ik
de vreemdeling werd die zich niet meer kon aanpassen aan haar eigen realiteiten. Ik ging met u in discussie over wat ik leerde zien als bijgeloof; de
wetenschap triomfeerde. Ik bekritiseerde uw overtuiging, ik leed onder uw
consumptiepatronen. Desalniettemin wilde ik alleen uw warmte voelen en
met mijn beide voeten in uw wereld staan. Maar het was te laat, als ambitieuze studente kun je opgedane inzichten niet ontdoen en evenmin kun je
opgedane kennis ontleren.
Edward Said, Palestijns-Amerikaans literatuurwetenschapper in ballingschap, schreef dat het een wijdverbreid misverstand is dat
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[…] verbannen zijn wil zeggen volkomen afgesneden zijn, geïsoleerd,
hopeloos gescheiden van je plaats van herkomst. Was het maar zo’n
radicale scheiding; dan kon je tenminste troost putten uit de wetenschap dat wat je hebt achtergelaten in zekere zin volkomen onbereikbaar is en dat ook altijd zal blijven. […] De balling verkeert […] in
een tussenpositie: noch volkomen in harmonie met de nieuwe omgeving, noch bevrijd van het verleden; worstelend met een halfslachtige
afstandelijkheid; op het ene niveau is er de heimwee, de emotie; op
het andere de bedreven acteur of de heimelijke paria. De kunst van
het overleven wordt een eerste vereiste, waarbij je voortdurend moet
oppassen dat je je niet te zeer op je gemak en te veilig gaat voelen.

Ik geloofde dat ik een ivoren-toren-sociologe werd die de regels van het
academische spel niet eens kende, laat staan de treden opwaarts wist te
vinden. Een theoreticus zonder cultureel kapitaal. Een middenklasser zonder economisch kapitaal. Ik navigeerde de wandelgangen zonder sociaal
kapitaal. Een twijfelachtige positie, zegt u? Een heimelijke paria, dat werd
ik! En ook mijn verstilling was slechts een ontwrichting in vermomming. Ik
sluit me al lang niet meer enkel op om te reflecteren in eerlijke eenzaamheid.
Ik keer mij net zo vaak in mezelf om, omdat mijn nieuwe wereld me ervan
weerhoudt thuis te komen bij u, ik wentel me in mijn eerste dierbare herinnering. Maar de afstand weet me altijd te vinden, alsof mijn essentie bestaat
uit verschillende gaten die elkaar verhinderen dicht te groeien.
In zijn lezing over Emily Dickinson vertelde Ivo van Strijtem: ‘Haar
vader bracht regelmatig een boek mee voor haar. Zij was een “omnivorous
reader”, maar raadde haar wel af te lezen’. U daarentegen had me geen boeken te bieden, maar gebood me alsnog te lezen. Had u mij hetzelfde advies
als Edward Dickinson gegeven als u deze afstand had voorzien? Neen, dat
had u niet gedaan. U had me dan eerder gevraagd samen met u te lezen.
Wanneer je je in eerste instantie thuisvoelt in je eigen afzondering en
toevlucht zoekt in de literatuur, ga je alles voortdurend in vraag stellen.
Vaak ben je tegendraads en niet bereid je te conformeren aan verstikkende
structuren van welke aard dan ook. Deze tegendraadse stemmen worden
vaak geprezen omdat ze tegen de dominante orde ingaan. Ze worden geloofd omwille van hun lef en gedurfde meningen. Ze krijgen een platform
voor hun eigenzinnige perspectieven. Wanneer deze stemmen zich verzetten tegen dominantie en ongelijkheid, krijgen ze wat mij betreft meer dan
een applaus. Maar wat als je perspectief niet alleen eigenzinnig is ten aanzien van de heersende orde, maar steeds meer ook ten aanzien van je eigen
achtergrond? Als je dat overkomt, ga je je eigenzinnige perspectief bevragen en realiseer je dat je alleen maar staat tegenover de sociale ongelijkheid.
Je perspectief is maar eigenzinnig ten opzichte van perspectieven die zich
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nooit konden ontwikkelen. Die sociale omgeving is niet verstikkend, die sociale omgeving is verstikt. In dat besef komt een nieuwe emotie naar boven
die structuur zal geven aan je persoonlijkheid: die van de verontwaardiging.
Vaderland, wat ik in deze uit de hand gelopen brief eigenlijk wilde zeggen, is dat je als metaforische balling die enkel thuis is in het eigen denken,
ook wel eens nood hebt aan minder verstilling. Je gaat de deur uit en staart
de wereld met een geveinsde leegte aan. Je zet deze wereld op pauze. Je gaat
met anderen in gesprek alsof je nooit gevangen was in je herinnering. Je
engageert je, je komt op straat. Je censureert je emoties om in te passen, en
luistert met een glimlach naar vergelijkbare verhalen. Je hebt het ook wel
eens over koetjes en kalfjes want je bent ook maar een mens. Je probeert
van deze luchtige ervaring je nieuwe levensstijl te maken, maar je keert je
snel weer om, om je geheel vrijwillig te storten in de omhelzing van je afzondering. Je streefde naar minder intieme inkeer en meer oppervlakkige
ervaringen, maar kwam zonet tot het besef dat de wereld ook met al haar
oppervlakkige klanken en kleuren intens bij je binnenvalt. Een niet te evenaren intensiteit die je weer dwingt tot die soms welgekomen maar vaak
ook ongewenste verstilling. Hoe eerlijk die eenzaamheid al dan niet is, doet
er op dit moment niet meer toe. Als je maar lang genoeg verbannen bent,
weet je je te navigeren in deze ballingschap. Naguib Mahfouz schreef: ‘It’s a
most distressing affliction to have a sentimental heart and a skeptical mind’.
Hoe meer je als balling stilstaat en in jezelf graaft, hoe meer je tot het inzicht komt dat er maar één emotionele ervaring zegeviert in je ontheemde
bestaan: de pijn van het verlies. Je hebt nog enkel de herinnering.
Die eerste herinnering bent u, mijn lieve moeder en vader. Enkel in uw
aanwezigheid bereik ik eerlijke eenzaamheid. U bent het Vaderland waar
ik thuis wil komen na langdurige ontheemding. Maar eerst moet ik mijn
weg vervolgen. Waar ik naartoe ga, vraagt u? Dat weet ik niet. Zoals Amin
Maalouf neerpende, zal ik dit opwaartse pad wellicht gewoon blijven volgen
tot ik sterf zoals ik geboren ben: langs een weg die ik niet heb uitgekozen.
Ik moet toegeven dat het wel iets bevrijdends heeft, me te richten tot
een ontvanger die mijn brief wellicht nooit lezen zal. Is deze licht overdreven monoloog het resultaat van wat men weleens ‘schrijverschap in eerlijke
eenzaamheid’ noemt? Als dat zo is, schrijf ik u voortaan misschien wel vaker.
Met vrede,
Uw dochter
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Onbeminde
cultuurchristenen

Ter nagedachtenis aan mijn ouders
Het is een niet onaardig gevoel op bepaalde punten van mening te verschillen met iemand met wie men sympathiseert en gewoonlijk op dezelfde golflengte zit. Het biedt de mogelijkheid tot een open gedachtewisseling waarin
men elkaar probeert te verstaan en van elkaar probeert te leren.
Zo staat filosoof Guido Vanheeswijck doorgaans negatief tegenover het
cultuurchristendom indien het enkel wordt gebruikt om politieke redenen,
bijvoorbeeld om kritiek te uiten op de islam.1 Ik laat hem zelf aan het woord:
Cultuurchristenen beschouwen zich immers als ‘verlichte’ mensen
die niet langer geloven in een transcendente goddelijke werkelijkheid,
maar aan die voorbije culturele traditie wel hun waarden beweren
te ontlenen. Om de Europese (Vlaamse of Nederlandse) identiteit te
verdedigen, doen ze nu eens beroep op de waarden van de Verlichting,
en dan weer op de culturele (niet de religieuze) verworvenheden van
het westerse cultuurchristendom. […] dat amalgaam van een verlicht
cultuurchristendom dient als bolwerk tegen de oprukkende islam. Hoe
minder kennis van de eigen religie, hoe meer harde woorden over de
godsdienst in het algemeen en de islam in het bijzonder […].

Als ik hem dan vertel dat zijn kritiek op cultuurchristenen mij wat ongelukkig maakt, antwoordt hij altijd lachend ‘Ja, maar jou bedoel ik niet’. Ik
weet dat dit klopt en ik begrijp de kritiek van Vanheeswijck op wat hij een
oneigenlijk gebruik vindt van het christendom.
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In deze tekst tracht ik het begrip ‘cultuurchristendom’ te nuanceren door
een onderscheid te maken tussen negatief en positief cultuurchristendom.
Door een geschiedkundig toeval ben ik geboren in Antwerpen, dat na
een kort protestants bewind in 1585 ‘bevrijd’ werd door het Spaanse soldateska en terug in de katholieke schaapstal werd gedwongen. Hierna gaat het
dus vooral over het katholieke geloof en haar kerkelijke instellingen.
NEGATIEF CULTUURCHRISTENDOM

Het cultuurchristendom dat Guido Vanheeswijck bekritiseert, beschouw
ik als een negatief cultuurchristendom: het wordt niet gebruikt uit een positieve verbondenheid met of interesse voor het christendom. Velen hebben het christendom en haar culturele erfenis bewust of onbewust de rug
toegekeerd of met alle middelen bestreden als een uit te roeien ziekte. Nu
wordt datzelfde christendom plots herontdekt en gewaardeerd, niet omwille van een positieve belangstelling voor de waarden van het christendom,
maar omdat het kan gebruikt worden tegen de komst van de islam. Wanneer
het christendom enkel wordt gebruikt tegen de islam, gebruik ik de term
negatief cultuurchristendom. Het positieve cultuurchristendom beschouw ik
als een reactie van mensen die nog betrokken bij of bezorgd zijn om de
waarden van het christendom, maar die met lede ogen de teloorgang ervan
ervaren.
Ook los van de misbruikschandalen heeft de katholieke kerk veel van
haar geloofwaardigheid verloren. Niet alleen door haar vastgeroeste imperiale structuur.2 Ook door vast te houden aan leerstellingen en interpretaties
van Jezus’ boodschap die tijdsgebonden zijn en in onze tijd eerder de boodschap verduisteren dan verhelderen. Bijvoorbeeld de ‘dubbele natuur’ van
Christus (God en mens) of het ‘offerdenken’ dat stelde dat het lijden van
Christus een ‘zoenoffer’ was dat een voorwaarde was voor de verlossing
van de mens. Dit zijn interessante getuigenissen van evoluties binnen het
kerkelijk denken, en het is vaak boeiend na te gaan wat hun ontstaansgeschiedenis en betekenis was. Onze tijd heeft echter (gelukkig maar) andere
inzichten, gevoeligheden en vragen die vaak om een andere benadering
vragen. Niet dat de christelijke boodschap zelf aangepast moet worden,
maar ze moet wel worden gebracht in een inspirerende taal die rekening
houdt met de huidige wereld.
Veel positieve cultuurchristenen hebben met spijt bijna alle hoop verloren in het voortbestaan van de christelijke inspiratie binnen de huidige
kerkelijke structuur en haar machtsverhoudingen. Zij hebben nog niet helemaal met het instituut ‘kerk’ gebroken, vaak uit dankbaarheid tegenover
veel open en fijne mensen die zij in kerkelijke kringen kennen of gekend
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hebben. Maar gezien de bloedarmoede krijgen ze meer en meer het gevoel tot de laatste der Mohikanen te behoren. Omdat zij er nog steeds van
uitgaan dat de christelijke cultuur waardevolle elementen bevat die ook inspirerend kunnen zijn voor volgende generaties blijven zij die elementen
koesteren, uit een positieve verbondenheid. Met andere woorden: zelfs al
liep hier geen enkele moslim rond, dan nog zouden ze cultuurchristenen
zijn, omdat zij een aantal zaken die horen bij een cultuurchristelijke levenshouding ‘op zich’ positief en inspirerend vinden. Niet tegen, maar in dialoog met andere levensvisies.
WAAR HEBBEN POSITIEVE CULTUURCHRISTENEN MOEITE MEE IN HET
CHRISTENDOM?

De positieve cultuurchristenen zijn dus niet zozeer bezorgd over een dreiging van buitenaf, maar over een aantal elementen die van binnenuit de
geloofwaardigheid van het christendom aantasten. De machtsstrijd binnen
het Vaticaan en het verzet tegen welke aanpassing dan ook, doen het beeld
opdoemen van een krabbenmand, waarin sommigen meer bezig lijken met
macht dan met de christelijke boodschap. Daardoor lijkt de levenswijze en
de boodschap van Jezus van Nazareth zo ondergesneeuwd door de (op zich
interessante) traditie en verwoording dat ze vaak irrelevant geworden zijn,
niet alleen voor veel zoekende mensen, maar zelfs voor veel gelovige christenen. Er is in onze tijd een nood aan zingeving en/of spiritualiteit. Velen
zijn op zoek naar inspirerende visies, maar weinigen lijken de ‘christelijke
boodschap’, of althans de kerkelijke versie ervan, aanlokkelijk of inspirerend
te vinden. Dat besef groeit ook in kerkelijke kringen:
De vraag is niet of de volgende generaties nog religieus zullen zijn,
maar of ze hun religie nog in de kerk zullen beleven. Aan de vraagzijde is de belangstelling voor geloof en spiritualiteit groot, misschien
zelfs groter dan voorheen. De motor sputtert aan de aanbodzijde,
omdat we er als kerk moeilijk in slagen in te spelen op de levensbeschouwelijke zoektocht van mensen.

Deze zin komt niet uit een kerkvijandige tekst, maar uit het parochieblad!3
Na de pontificaten van de twee vorige pausen was de verademing bij de
aanstelling van paus Franciscus zowel binnen als buiten de kerk voelbaar,
en leek er een frisse en hoopgevende wind te waaien. Maar die verademing
lijkt meer en meer plaats te ruimen voor een gevoel van moedeloosheid.4
Met lede ogen, onbegrip en afkeer wordt vastgesteld dat zelfs bescheiden
pogingen om de kerk iets meer bij de tijd te brengen van binnenuit op allerlei slinkse manieren worden gesaboteerd. En wat na paus Franciscus? Zal
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die, zoals Johannes XXIII, ook worden opgevolgd door een conservatieve
golf die alles terug in het gareel wil krijgen? Theologen die hapten naar
zuurstof en naar een hernieuwde taal en beelden werden toen verdacht, veroordeeld en zo goed mogelijk het zwijgen opgelegd. Komt die tijd terug?
Veel zoekende mensen en positieve cultuurchristenen kunnen de oude
verwoordingen en beelden niet meer aanhoren, en gaan hun heil – minstens gedeeltelijk – zoeken bij andere levensvisies. Maar de eigen traditie
biedt misschien ook een uitweg. Voor Christus stonden authentieke liefde
en vrijheid boven de wet. Positieve cultuurchristenen stellen dan ook de
vraag of het niet tijd wordt die inspiratie toe te passen op de christelijke
traditie. Is al dat gedoe over wie wel of niet ter communie mag gaan nu echt
nog zo belangrijk? Wat staat hier centraal: het leed en het zoeken van mensen, of het kerkrecht? Was Christus een deugddoende mens, of een rechter?
En eigenlijk is – in elk geval voor mensen die niet historisch geschoold
zijn – de situatie van de vrouw in de kerk onbegrijpelijk geworden. Is er iets
mis met deze helft van de mensheid? Waarom is een gehuwde priester onvoorstelbaar? Waarom kan een vrouw geen priester worden, of wordt er niet
nagedacht over een nieuw soort ambt dat voor beide geslachten open zou
staan, zonder uiteindelijk toch teruggeplaatst te worden in een patriarchale
feodale structuur?
WAAR STAAN POSITIEVE CULTUURCHRISTENEN VOOR

Voor velen is het al te laat. Ze steken niet veel energie meer in de kerkelijke
instelling, maar concentreren zich op het behoud en het overleven van de
christelijke cultuur en de christelijke inspiratie, indien nodig buiten een
kerk. Vandaar de naam ‘positieve cultuurchristenen’, die ik ‘positief ’ noem
omdat zij niet tegen andere inspiratiebronnen zijn gericht, maar het beste
van wat de christelijke cultuur voortgebracht heeft willen behouden en
doorgeven. Hierbij hoort ook kennisoverdracht. Houden van iets, bijvoorbeeld een cultuur, impliceert vaak dat men zijn enthousiasme wil delen en
iets daarvan wil laten proeven aan anderen. En een mogelijke toegang kan
bestaan uit kennisoverdracht. Ik veronderstel dat een voetballiefhebber
toch ook de regels van dit spel zal uitleggen aan een neofiet.
Wanneer men beschikt over gedegen kennis van de eigen cultuur en de
diverse levensvisies daarin, maakt dit de dialoog met mensen uit andere culturen en met andere levensvisies gemakkelijker, en kan inspiratie gemakkelijker ontstaan, ook in een geseculariseerde wereld. Want hoe kan men over
een onderwerp dialogeren als men zo goed als niets weet over het standpunt
dat men zelf inneemt? Dan volgt geen dialoog, maar een uit onzekerheid
verbeten verdedigen van het eigen wankele en gebrekkige standpunt.
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De atheïstische filosoof André Comte-Sponville pleit er in zijn boek
L’esprit de l’athéisme voor het kind niet met het badwater weg te gooien.5 Het
is niet omdat Comte-Sponville niet meer in een God gelooft, dat een aantal
waarden die binnen het christendom gegroeid en doorgegeven zijn voor
hem onbelangrijk zijn geworden, integendeel. Hij beschrijft zichzelf als een
athée fidèle, een atheïst die trouw blijft aan een aantal waarden die in het
Westen via het christendom zijn gegroeid en verspreid. Dat impliceert niet
dat die waarden een God nodig hebben als fundament. Het toont volgens
hem wel aan dat wij die waarden nodig hebben om te kunnen overleven op
een wijze die ons menselijk overkomt.
In The Importance of What We Care About benadrukt de filosoof Harry
G. Frankfurt dat de mens in zijn leven een aantal waarden nodig heeft die
hij of zij al dan niet bewust koestert en die dat leven zin en richting geven.6
Waarden en idealen waarvoor een mens kan leven en waarvoor hij of zij
zich kan inzetten. Relaties met anderen staan daarin centraal. Het gaat voor
hem over wat ons actief en reflexief levend houdt en een belangrijke invloed
heeft op onze individuele en sociale ontplooiing.
In dit kader past het positief cultuurchristendom. Het tracht de essentie
van de christelijke boodschap en de christelijke cultuur actueel te houden
binnen een geseculariseerde samenleving, in een dialoog die nieuwsgierig
is naar de mogelijke inbreng van andere grote en verfijnde denkstromingen
uit het Verre Oosten, zoals het boeddhisme of het taoïsme. Ze bieden vaak
een verruimend of stimulerend denkkader, en lijken minder dogmatisch
dan de drie monotheïstische godsdiensten met hun neiging te denken dat
zij de exclusieve waarheid ‘bezitten’. In het Westen lijkt vooral het boeddhisme in zijn verschillende vertakkingen velen te inspireren, vaak in dialoog met het christendom.7
Vele parabels van Jezus en soetra’s van de Boeddha zijn onuitputtelijk
inspirerende pareltjes, die ons na jaren nog steeds wakker kunnen schudden.
Zij behouden een frisheid die vaak vreemd is aan latere, tijdsgebonden dogmatiek, en die buiten elk institutioneel kader kan blijven aanspreken. Zowel
Christus als de Boeddha reageerden trouwens tegen de in hun tijd verstarde
religie en tegen geestelijke machthebbers die zich de religie toe-eigenden.
POSITIEF CULTUURCHRISTENDOM: POSITIEF?

Het cultuurchristendom is positief omdat het opbouwend en inspirerend
wil zijn in plaats van defensief, en dit vanuit een vertrouwen in een aantal
waarden die mede door het christendom tot onze cultuur zijn gaan behoren. Maar opgelet: het gaat niet om een knusse, zweverige boodschap die
ons een goed gevoel wil aanpraten. Het serieus nemen van deze waarden
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impliceert het opnemen van verantwoordelijkheid. Zo is bijvoorbeeld de
nadruk op het helpen van de zwakke of gekwetste mens een centraal punt in
de boodschap van Jezus van Nazareth, dat niet weggemoffeld mag of kan
worden. In die zin wordt soms gezegd dat het christendom averechts kan
zijn. Het woord ‘averechts’ heeft echter de negatieve bijklank ‘contrair’ te
zijn in de zin van ‘tegen wat algemeen menselijk en aangenaam is’. Het doet
denken aan de oude boutade dat in het christendom alles wat plezierig was
verboden werd, en al de rest verplicht. Maar ‘averechts’ is ook ‘tegendraads’,
‘kritisch’ tegenover vastgeroeste machtsstructuren en gangbare opinies.
Daarom hou ik meer van het woord ‘kritisch’.
Zo het lijkt mij evident dat er in onze neoliberale wereld vanuit christelijke waarden kritiek wordt geleverd op een systeem dat zwakkeren uitbuit
en uitsluit. Of kritiek op een systeem waarin mensen die geen producenten
of consumenten zijn, beschouwd worden als overtollige en hinderlijke elementen. Of kritiek op een on-ecologische manier van leven die de planeet
verteert, zoals paus Franciscus gedaan heeft in zijn encycliek ‘Laudato si’.
Positieve cultuurchristen zijn dus kritisch vanuit een opbouwende houding: een positief kritische manier van leven die wat de christelijke erfenis
betreft, streeft naar het koesteren van wat inspirerend en opbouwend is in
een taal en met symbolen die in onze tijd begrijpelijk zijn.
POSITIEF CULTUURCHRISTENDOM: CULTUUR?

Het zienderogen verdwijnen van onze cultuur wordt door positieve cultuurchristenen als tragisch ervaren. Veel kennis en algemene vorming is
verloren aan het gaan. Dat is spijtig, want het gaat wel om de wortels van de
westerse beschaving. Zo is het bijna onmogelijk iets van onze westerse geschiedenis te begrijpen zonder kennis van de geschiedenis van het Romeins
Imperium, en hetzelfde geldt voor de christelijke erfenis. Wanneer men in
Europa een stad bezoekt zijn de mooiste gebouwen vaak de religieuze gebouwen. Tot de topstukken van onze musea behoren werken die christelijke
verhalen en thema’s illustreren. Idem voor de westerse religieuze klassieke
muziek. Het is bijna onmogelijk de diepgang ervan te ervaren zonder enige
kennis van het culturele religieuze kader waarin ze tot stand zijn gekomen,
ook al spreken deze thema’s ons niet noodzakelijk nog op inhoudelijk vlak aan.
Veel van deze kunstwerken gaan uit van een antiek of middeleeuws wereldbeeld: een opdeling van de werkelijkheid in twee delen: de aardse werkelijkheid van de mens en de hogere wereld van een machtige God. De symbolische beleving hiervan blijft voor veel gelovigen waardevol. Probleem is wel
dat veel hedendaagse zoekende mensen een aversie hebben voor een antropologisch tribaal godsbeeld van een God die regeert als een monarch, die

O N B E M I N D E C U LT U U R C H R I S T E N E N

heerst en beschikt, en voor beelden en titels als ‘koning’, ‘veldheer’, ‘rechter’
en ‘meester’, alsof het zou gaan om iemand die aanbeden moet worden en
die beloont en straft. Veel christenen en positieve cultuurchristenen verkiezen termen als ‘Mysterie’, ‘Oergrond van wat bestaat’, of ‘Oergloed waarvan
wij sprankels zijn’8. De christelijke traditie kan inspirerend blijven als zij als
inspirerend en uitnodigend wordt ervaren.
In elk geval blijft de kennis van die traditie belangrijk, ook voor wie
geseculariseerd of ‘ongelovig’ is, omdat zij aan de basis ligt van de westerse
cultuur.9
Positieve cultuurchristenen beklemtonen het belang van het doorgeven
van de kennis van de christelijke cultuur. Tegenwoordig wordt deze cultuur
ook bestudeerd door menswetenschappers uit het Verre Oosten, omdat zij
ook zicht willen krijgen op de Europese geschiedenis, met haar succes en
falen. Reden temeer voor ons om onze eigen cultuur te blijven kennen en
doorgeven.
Kortom: positieve cultuurchristenen vinden het behoud van de christelijke culturele erfenis essentieel, ook in seculiere tijden. Het gaat hier over
kennis, niet over geloof. We hoeven niet in Zeus of Poseidon of God te
geloven; maar er niets over weten maakt ons cultureel ongeletterd. Belangrijk is dat kennis verwerven vaak ook gepaard gaat met het groeien van
vrijheid. Hoe meer men over een onderwerp weet, hoe ruimer de mogelijkheden om met die kennis om te gaan, en te ontsnappen aan stereotiepe
standpunten.
POSITIEF CULTUURCHRISTENDOM: CHRISTENDOM?

Positieve cultuurchristenen zijn vaak zoekende mensen, grootgebracht binnen een christelijke traditie. Velen daarvan worden niet meer aangesproken
met het beeld van een antropomorfe God en hebben moeite met beelden
zoals de dubbele natuur van Christus, enzovoort. De Franse schrijfster Marguerite Yourcenar drukte het in 1971 als volgt uit: ‘Ik neem het de godsdienst
zoals die ons is onderwezen verschrikkelijk kwalijk dat zij God in die mate
heeft vervalst en verschraald’.10
Personen met kennis van zaken hebben er vaak geen moeite mee veel
van die concepten te situeren en uit te leggen vanuit de tijd en plaats waarin
ze ontstaan zijn. Wel vragen zij de vrijheid om de betekenis te overdenken
en te herinterpreteren. Een voorbeeld. Het was in de hellenistische periode
waarin Christus leefde niet ongebruikelijk een mens te vergoddelijken. Zo
werd Jezus van Nazareth na een tijd vergoddelijkt.11 Maar is dat nog inspirerend voor mensen in onze tijd? Is dat de kern van de boodschap en
het leven van Jezus van Nazareth? En het is toch niet omdat veel positieve
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cultuurchristenen het beeld van een vergoddelijkte Jezus tijdsgebonden en
minder inspirerend vinden, dat ze plots als ‘ongelovigen’ beschouwd moeten worden.
Wat positieve cultuurchristenen een centraal punt vinden in Jezus’ leer
kwam eerder al aan bod: de nadruk op het helpen van de zwakke of gekwetste
mens. Hoe we dit kunnen doen in onze zeer complexe en ambigue wereld
is een ander paar mouwen, maar het is wel een kernopdracht van een christelijke levenswijze.
Een ander kernpunt in Jezus’ leven en inspiratie is de centrale plaats
van het goddelijke of transcendente. Zoals toen in het Middellandse Zeegebied gebruikelijk was, verwoordde hij deze relatie met het beeld van een gepersonifieerde godheid die hij ‘Vader’ noemde. Ondertussen zijn we bijna
2.000 jaar verder en hebben we onze bevoorrechte plaats in de ‘schepping’
ingeruild voor een meer bescheiden plaats tussen een macrokosmos en een
al even onvoorstelbare microkosmos. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat onze manier van omgaan met het ons omringende mysterie met
andere beelden kan worden uitgedrukt. Veel christenen en/of cultuurchristenen laten het woord ‘God’ achterwege, maar stellen wel nog steeds het
Mysterie, het Transcendente of het Onnoembare centraal. Volgens theoloog
Erik Borgman kan geen enkele menselijke visie op een goddelijke waarheid worden gelijkgesteld met die waarheid zelf, ‘ook niet – en dat is voor
christenen verstrekkend – de visie op God zoals Jezus van Nazareth die
verkondigde en belichaamde’.12
BINNEN OF BUITEN DE KERK

Een vraag die positieve cultuurchristenen vaak te horen krijgen is: ‘Als jullie de christelijke boodschap zelf willen interpreteren of hertalen, waarom
willen jullie dan nog in een kerkelijke structuur blijven?’
Eén antwoord is dat positieve cultuurchristenen door de speling van het
lot geboren en opgegroeid zijn in een door het christendom doordrenkte
cultuur, en dat die hen daarom nauw aan het hart ligt. Zij kunnen zich
eventueel interesseren voor of laten inspireren door bijvoorbeeld het boeddhisme, zoals momenteel in het Westen wel voorkomt. Wellicht kunnen
bijvoorbeeld ook het taoïsme of het jaïnisme interessante denkpistes aanreiken, maar momenteel lijken deze denkrichtingen vooral te floreren binnen
hun oorspronkelijke gemeenschap.
In elk geval lijkt vooral de oosterse meditatiepraktijk veel westerlingen
aan te trekken. Velen ontwikkelen een meditatiepraktijk op een manier die
beïnvloed is door onze christelijke geseculariseerde wereld en haar specifieke problemen. Al was het maar omdat de vragen die westerlingen heb-
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ben en de context waarbinnen zij antwoorden verstaan, ingebed zijn in een
christelijke, al dan niet geseculariseerde context.
Dit geldt ook vaak voor westerse atheïsten: zij redeneren natuurlijk
ook vanuit dezelfde westerse culturele achtergrond tegen een godsbeeld
dat eveneens tot die achtergrond behoort of behoorde. Wie in het Westen
geboren en getogen is, ontkomt niet aan de invloed van de Grieks-JoodsChristelijke erfenis.
Sommige positieve cultuurchristenen zijn voorstander van een atheïstische spiritualiteit.13 Zij zijn zich bewust van de menselijke nietigheid tegenover de onvoorstelbare kosmos waarin wij zijn ontstaan. Het feit zelf
dat de mens in staat is dit te beseffen en er, toch gedeeltelijk, in slaagt om
elementen en structuren van macro-en microkosmos te formuleren, kan
een eerste stap zijn naar vormen van spiritueel denken. Einstein vond het
feit dat de wereld begrijpelijk is, het meest onbegrijpelijke.14
Voor wat ons overstijgt wordt vaak het woord ‘transcendent’ gebruikt.
Daarin wordt tegenwoordig een onderscheid gemaakt tussen verticale
transcendentie (een gevoeligheid voor een ‘hogere’ werkelijkheid die ons
overstijgt) of horizontale transcendentie (voor een ‘diepere’ werkelijkheid
die tot ons en de ons omringende werkelijkheid behoort). Het zijn nuttige
omschrijvingen om wat orde te brengen in ons denken, maar niet meer dan
dat. Als het woord ‘transcendentie’ wordt gebruikt om aan te duiden wat
ons begrijpen overstijgt, overstijgt het ook de zeer menselijke begrippen als
‘horizontaal’ en ‘verticaal’. Het zijn gewoon hulpmiddelen om een aanvoelen
te verwoorden.
Wat de positieve cultuurchristenen willen behouden is die gevoeligheid
voor wat ons overstijgt. Dus blijft er een belangrijke plaats voor transcendentie over, die meer wordt beschouwd als een openheid op wat de mens
transcendeert, dan als het invullen ervan. Het is dus niet zo dat zij afstand
nemen van de transcendentie, maar wel van een bepaalde, in hun ogen beperkende en tijdsgebonden invulling ervan. Het eventuele afstand nemen
van kerkelijke standpunten impliceert niet het verwerpen van transcendentie.
Sommige positieve cultuurchristenen zullen zich herkennen in de gedachtewereld van de Franse auteur Jean D’Ormesson wanneer hij schrijft
dat hij gelooft in een transcendentie die hij God kan noemen en die zin geeft
aan het universum en aan ons leven.15 Andere positieve cultuurchristenen
zullen het woord ‘God’ vermijden, omdat het door de geschiedenis van de
monotheïstische godsdiensten zo beladen is dat het vaak meer aversie opwekt dan openheid voor het mysterie. Zonder de christelijke geschiedenis
te willen verlaten zullen zij de bovenvermelde zin van D’Ormesson aanvullen met een negatie die niet louter negatief is bedoeld, maar die ruimte wil
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scheppen: dat zij geloven in een transcendentie die zij niet God noemen, en
die zin geeft aan het universum en aan ons leven.
Deze positieve cultuurchristenen denken na over twee verschillende
wegen: een christendom met een verruimde visie op transcendentie, of
een christendom buiten de gevestigde religieuze instellingen. Het laatste
zou spijtig zijn. Wellicht verkiezen de meeste positieve cultuurchristenen
te kunnen blijven aansluiten bij de historische kerken, met hun spirituele
en culturele erfenis. Maar als dit onmogelijk zou blijken zal het buiten deze
instellingen moeten gebeuren.
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Socioloog in Sodom

Vier van de vijf priesters in het
Vaticaan zijn homoseksueel, zei
de Franse socioloog Frédéric
Martel in diverse interviews
naar aanleiding van zijn boek
Sodoma: het geheim van het Vaticaan. Het boek is de neerslag
van jarenlang onderzoek naar
homoseksualiteit in de roomskatholieke kerk en vooral in de
hoogste kringen van haar hiërarchie.
Hoewel homoseksualiteit nog steeds
als ‘tegennatuurlijk’ wordt beschouwd
door het kerkelijk leergezag en homoseksueel gedrag als immoreel wordt
veroordeeld, stelde Martel tijdens zijn
onderzoek vast dat het volop gepraktiseerd wordt binnen de muren van het
Vaticaan.
Martel klaagt deze hypocrisie onmiddellijk aan in de inleiding op zijn
boek. Luidop vraagt hij zich af of van
de kerk en haar gezagdragers niet verwacht mag worden dat zij hun eigen
leer navolgen. Of hoort de kerk haar

leer niet te herroepen als zij een ondraagbare last blijkt? Dit zijn legitieme
en herkenbare vragen.
EEN SOCIOLOGISCHE ONTLEDING
VAN DE DUBBELE MORAAL IN DE KERK

Nochtans reikt Martel zelf een aannemelijke verklaring aan voor deze dubbele moraal. Zo toont hij op zorgvuldige wijze hoe de kerk lange tijd een
veilige haven was voor jonge mannen
die twijfelden aan hun seksuele voorkeur of zich bewust waren van het feit
dat zij niet aan de heersende seksuele
norm beantwoordden. De kerkelijke
structuren boden hen beschutting tegen de verwachtingen van hun omgeving en hun soms wrede oordeel.
Martel beschrijft nauwkeurig de mechanismen die dit mogelijk maakten.
Door toe te treden tot de kerk onttrokken deze jongemannen zich aan
de maatschappelijke verplichting om
te huwen en een gezin te stichten. Het
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bood hen een uitweg en voorkwam dat
ze in een ongelukkig huwelijk terechtkwamen of een dubbelleven moesten
leiden. De celibaatsgelofte maakte het
gesprek over de eigen seksualiteit bovendien overbodig. Wie intrad, was op
slag bevrijd van ongemakkelijke vragen. De keuze voor het priesterschap
schonk hen zelfs een sociale status,
want tot voor kort genoot de geestelijkheid een zeker maatschappelijk
aanzien.
Deze mechanismen gaven aanleiding tot een bijkomende ontwikkeling.
Door de veiligheid die de kerk deze
jongeren bood, ontstond er een aanzuigeffect. Omdat er zich in kerkelijke
kringen zo geleidelijk aan meer ‘gelijkgezinden’ ophielden, konden deze
jongeren hun seksualiteit zelfs gaan
verkennen binnen deze structuren. Dit
toont het onderzoek van Martel ook
aan. De voorwaarde voor deze seksuele vrijheid was wel dat de discretie te
allen tijde bewaard bleef.
De hypocrisie van de kerk met betrekking tot homoseksualiteit is dus
mogelijks een restant van een oude,
maar beproefde beschermingsstrategie.
Martel haalt zelf aan dat deze sociologische mechanismen nog in werking
zijn in die landen waar homoseksualiteit niet wordt aanvaard en homoseksuelen nog altijd worden vervolgd.
Door zich fel uit te spreken tegen homoseksualiteit, haalt de kerk ieder vermoeden van wantrouwen bij zich weg
en kan zij bescherming bieden aan al
wie zich onder haar vleugels begeeft.
Toch lijkt Martel niet overtuigd van
zijn eigen analyse. Zij is voor hem al-

leszins onvoldoende om de dubbele
moraal van de kerk te rechtvaardigen.
EEN ONTLEDING VAN MARTELS
SOCIOLOGISCHE HOOGMOED

De vraag is of zij gerechtvaardigd moet
worden. Martel lijkt door zijn betrokkenheid op het thema zijn rol als vorser
en de opdracht van de sociologie te vergeten. Ook al werd het onrealistische
idee van een waardenvrije wetenschap
losgelaten: de taak van de socioloog
blijft om te beschrijven en van daaruit
te verklaren, niet om te beoordelen.
Martel weet zich hier echter niet door
gehinderd en veroordeelt zonder enige
aarzeling de houding van de kerk. Hij
vergeet hierbij handig dat de tolerantie
ten aanzien van homoseksualiteit historisch gezien pril is en daardoor fragiel. Zij is ook plaats- en cultuurgebonden. Martels veroordeling getuigt van
een uitgesproken eurocentrisme.
Het is echter verkeerd om de huidige tijdsgeest in Europa tot universele
maatstaf in de ethiek te maken en al
zeker met betrekking tot de kerk. Zij
is geen Europese instelling, maar een
mondiale geloofsgemeenschap. De
kerk is geworteld in een eeuwenoude
traditie die het particuliere ontgroeide
en overstijgt. Om die reden stelt de
kerk zich eerder behoedzaam op ten
aanzien van nieuwe culturele tendensen en is zij terughoudend om zich
voor of tegen bepaalde culturele opvattingen uit te spreken. Pas door de
erosie van de tijd kan de universele
waarde van deze opvattingen bloot komen te liggen en door de kerk erkend
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worden als een inzicht dat de grenzen
van tijd en cultuur overstijgt.
Dat Martel het geduld hiervoor
niet wil opbrengen en onomwonden
pleit voor een homo-emancipatie binnen de kerk, siert hem. Het getuigt
van overtuiging. Toch is het niet zonder risico om een particuliere moraal
te willen verabsoluteren. Het ontkent
het bestaansrecht van andere perspectieven. Juist omwille van haar mondiale karakter vormt de kerk een goede
buffer tegen deze overtuiging van het
eigen gelijk. Zij beoogt nooit één cultuur tot referentiepunt te nemen voor
de actualisatie van haar leer, maar wil
daarentegen erkenning geven aan de
culturele pluraliteit die eigen is aan
de wereld. Dit doet ze door enkel die
waarden te erkennen die in alle culturele praktijken aanwezig lijken.
Dit alles ontgaat Martel, die iedere theologische en spirituele voeling
mist. Seksualiteit wordt niet in iedere
cultuur op dezelfde manier begrepen.
Zo benadert de Europese cultuur (de
West-Europese in het bijzonder, waar
Martel als Fransman toe behoort) seksualiteit als een vorm van individuele
zelfbeleving en -expressie. In dit licht
is er inderdaad weinig voor handen
om een ongehinderde beleving van
homoseksualiteit af te keuren. De
rooms-katholieke leer ziet echter nog
andere dimensies in de seksualiteit die
de goedkeuring van homoseksualiteit wel bemoeilijkt. Zo heeft de kerk
meer aandacht voor de gerichtheid op
de andere binnen het seksuele en voor
de voorzetting van het leven die erin
besloten ligt. De discussie gaat voor de

kerk dus om meer dan louter de seksuele zelfbeleving.
De vraag is niet welke invalshoek
moreel gesproken juist is. De centrale
vraagstelling van Martels onderzoek
was om na te gaan hoe homoseksualiteit zich wist te nestelen in de kerkelijke structuren. Toch lijkt hij in
zijn boek ook dit morele vraagstuk te
willen beantwoorden. Martel wil niet
enkel beschrijven, maar ook beïnvloeden en aanzetten tot verandering. Die
inspanning legt een hypotheek op zijn
onderzoek.
Hij loopt er namelijk door in een
valkuil waar menig socioloog voor
hem in viel: het geloof in maakbaarheid. Alleen toont Martel zo wederom
zijn ongevoeligheid voor de eigenheid
van de kerk. Zij is geen instituut (ook al
kan de institutionele dimensie van de
kerk niet ontkend worden) dat op basis
van veranderende culturele ideeën het
roer kan omgooien. Zij is een gemeenschap, en deze groeien organisch en
laten zich niet forceren in hun ontwikkeling. De kerk moet in deze kwestie
haar eigen ritme en logica kunnen volgen. Dit toestaan geeft het debat tussen
de seculiere wereld en de kerk ook de
nodige nuance.
EEN ONGENUANCEERDE ONTLEDING VAN
DE KERKELIJKE PSYCHE

Die nuance ontbreekt in Martels boek.
Hij verwijt de kerkelijke gezagdragers
krampachtigheid en schrijft die toe
aan de onderdrukking van hun eigen
(vermeende) homoseksualiteit. Hiervoor kijkt hij naar Jacques Maritain

SOCIOLOOG IN SODOM

(1882–1973). Deze theoloog zou de
huidige generatie kerkleiders niet hebben beïnvloed met zijn filosofisch en
theologisch werk, maar met zijn worsteling met zijn seksuele voorkeur. Zijn
houding van zelfontkenning is volgens
Martel de psychologische blauwdruk
om de kerk van de twintigste eeuw te
begrijpen in haar opstelling tegenover
dit vraagstuk. De vraag is of deze stelling kan standhouden tegen de kritische toets van de redelijkheid.
De uitvoerige bespreking van wantoestanden in de recente kerkgeschiedenis doet vermoeden van niet. Martel
tracht deze allemaal te verklaren door
ze te verbinden aan de (vermeende)
verdrongen homoseksualiteit van de
betrokken prelaten. Zo ziet Martel in
chantage de verklaring voor de samenwerking van verschillende Vaticaanse
kopstukken met corrupte regimes.
Deze regimes zouden bewijsstukken in
handen hebben gehad om de betrokken prelaten in diskrediet te brengen in
het Vaticaan en zo hun klerikale carrière vroegtijdig te beëindigen. Om dit
te vermijden zouden deze geestelijken
een oogje hebben dichtgeknepen of
zelfs hun medewerking hebben verleend aan allerhande criminele praktijken.
Deze sjabloonverklaring overtuigt
niet. Integendeel; Martel zelf haalt aan
dat het Vaticaan vaak op de hoogte was
van het dubieuze privéleven van haar
geestelijken en hen in bescherming
nam. Dit is in overeenstemming met
de mechanismen die eerder werden
omschreven – die van een organisatie
die alles hult in discretie. Het beeld van
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een kerk in ontkenning sluit hier niet
bij aan. Martels stelling dat alles wat
misliep binnen de kerk te verklaren
valt door de verdrongen seksuele voorkeur van haar prelaten, lijkt bijgevolg
toch vooral een oefening in onvoorzichtige veralgemeningen en psychologische oppervlakkigheden.
EEN ONTLEDING VAN DE LIEFDE

Desondanks blijft Martels boek het
lezen waard. Daar waar hij zich houdt
aan de grenzen van zijn discipline,
brengt Martel een overtuigend verhaal.
Terecht waarschuwt hij voor de schaduwzijden van de cultuur van discretie
die in de kerkelijke schoot ontstond.
Deze bood misschien aan heel wat jongeren bescherming, maar zij vormde
ook de ideale voedingsbodem voor het
seksuele misbruik dat in de afgelopen
jaren kwam bovendrijven. Dat Martel dit aanklaagt en tracht structurele
verklaringen aan te reiken voor deze
mistoestanden, is zonder meer positief. Zij kunnen mogelijks zelfs helpen
voorkomen dat deze tragedie zich in
de toekomst herhaalt. Alleen blijft de
vraag of Martel de complexiteit van dit
waagstuk niet ontkent.
De Bijbelteksten waaraan Martel
de titel van zijn boek ontleent, leren
ons immers dat er in Sodom meer zonden plaatsvonden dan enkel seksuele.
Door een onderdrukte of miskende
seksuele oriëntatie als dé verklarende
factor naar voren te schuiven, doet
Martel zijn zaak meer kwaad dan goed.
Als de kerk er werkelijk van overtuigd
zou raken dat een onderdrukte sek-
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suele voorkeur dé oorzaak zou zijn
van een veelheid aan morele ontsporingen, dan zou dit er wel eens
toe kunnen leiden dat zij haar opstelling ten aanzien van homoseksualiteit verder gaat verharden. Ook
intern. Het zou dan ook beter zijn
dat de seculiere wereld met de kerk
in dialoog treedt.
Tussen zijn besprekingen door
merkt Martel op dat het hem niet
gaat over seksualiteit in de strikte,
maar in de ruime zin. Het gaat hem
dus over de liefde. Een onderwerp
waar de rooms-katholieke traditie
zich al eeuwen over bezint. Aan het
einde van zijn gesprekken met prelaten en geestelijken schonk Martel hen steevast een boek van zijn
favoriete dichter, Arthur Rimbaud,
waarin staat: ‘de liefde moet opnieuw uitgevonden worden’.1 Dit is
inderdaad de opdracht waar de seculiere wereld de kerk voor plaatst,
maar is die wereld ook bereid om
te luisteren naar hoe de liefde in de
rooms-katholieke traditie wordt begrepen?

Frédéric Martel, Sodoma. Het
geheim van het Vaticaan,
Uitgeverij Balans, 24,99 euro,
ISBN 9789463820158.
1

Arthur Rimbaud, Een seizoen in de
hel, Athenaeum-Polak &
Van Gennep, 2012.

klaas tindemans
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Het vreemde
en het vertrouwde

PODIUM

Van 1993 tot 2017 werd de
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz geleid door Frank
Castorf. Hij maakte van dit
Oost-Berlijnse huis een eigenzinnige theaterrepubliek – Republik Castorf was dan ook de
titel van een terugblik-annexhuldeboek dat bij zijn afscheid
verscheen. Castorf, die, al dan
niet ironisch, zijn bureau had
versierd met een portret van Josef Stalin, had op zeer zichtbare wijze een
levende kunstproductie georganiseerd,
die weigerde de eenmaking van beide
Duitslanden, vanaf 1989, als een loutere assimilatie met het kapitalistische
Westen te aanvaarden.
Castorf zelf deconstrueerde in zijn
voorstellingen de ganse westerse literatuurcanon, van Tennessee Williams
(Forever Young, bewerking van Sweet
Bird of Youth), via Hans Christian Andersen (Meine Schneekönigin), tot Mikhail Boelgakov (Der Meister und Mar-

garita), met als leidende gedachte dat
het theater een Babylonische spraakverwarring moest veroorzaken. Alles
met de gedachte dat de autonomie van
de moderne mens zéér relatief is en dat
hij, Marx indachtig, misschien wel de
geschiedenis maakt, maar dan zeker
niet in omstandigheden die hij individueel gekozen, laat staan gecreëerd
heeft. Castorf haalde alle theatrale middelen van stal: camera’s op dolly’s en bewegende beeldschermen, schmierende
toneelspelers, mixes van platte en verheven muziek, witte en zwarte sneeuw
die uit de toneeltoren valt: een glamoureuze versie van de ondergang van de
oude wereld, Oost en West. Castorf en
dramaturg Mattias Lilienthal haalden
medeplichtigen binnen, vaak met een
even trashy smaak, geïnspireerd op pop
art, Fluxus en postmoderne beeldenstorm. Dat waren uiterst oorspronkelijke theatermakers als René Pollesch,
die een bloemlezing van kritische theorie (Gramsci, Debord, Žižek, en de
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anderen) omsmeedde tot pathetische de haren grijs, de ledematen steeds
toneelteksten en die vervolgens door strammer, maar het ritme verandert
marginale personages uit westernre- niet in anderhalf decennium – ideaal
vues of door aliens – bij wijze van voor- repertoiretheater, de schouwburg als
beeld – speels liet uitbraken. Of Chris- museum.
toph Schlingensief, tot in 1993 vooral
In 2016 neemt ook Marthaler afmaker van no-budget-horrorfilms met scheid van Castorfs Volksbühne, die
verweesde Fassbinder-acteurs, bij Cas- vanaf september 2017 doorgegeven
torf later uitgegroeid tot een theatraal moest worden – zo had de Berlijnse
activist die de hele Duitstalige wereld politiek beslist – aan Chris Dercon,
met haar onverwerkt verleden en haar die zelf na enkele maanden al vertrok,
actuele xenofobie confronteerde, en weggehoond als symbool van de Bernog later tot de regisseur van zijn ei- lijnse gentrification. Marthaler maakte
gen requiem en nalatenschap, wanneer Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter,
hij door de kanker wegsterft. Onder een titel die verwijst naar een toneelhet motto van Joseph Beuys (en Jezus stuk van Botho Strauss uit 1975. Strauss’
Christus): ‘Toont uw wonden!’ maakte Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle
Schlingensief collage-theater, morsige ging over een hotel waarin weemoeklassiekers en stedelijke performances, dige kleinburgers gestrand zijn en hun
waarin alles mocht mislukken.
uitgebluste passies trachten te (her)beTegenover dit visueel, discursief leven. De voorstelling van Marthaler
geweld stond, ook onder het Castorf- toont ook uitgebluste mensen, meestal
regime, de Zwitserse regisseur Chris- van een zekere leeftijd, maar ze hebben
toph Marthaler, die de traagheid van een andere geschiedenis ondergaan
het verval, met een enigszins morbide dan de naoorlogse generatie die Botho
verfijning, vorm gaf. Met Murx den Eu- Strauss op nogal vileine wijze geschetst
ropäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! had. Het beeld dat Marthalers figuren
Murx ihn ab!, in 1993, ensceneerde hij – geen personages in (dramatische)
een ‘patriottische liederenavond’ rond ontwikkeling, eerder zetstukken, haast
eenzame figuren of kibbelende koppels letterlijk – in deze ééngemaakte ruimdie zich als het ware afvroegen waar te van de ongeëvenaarde scenografe
dat vaderland gebleven was, terwijl de Anna Viebrock van zichzelf laten zien,
letters van de (socialistische) slogans dat is nooit cynisch, maar evenmin
van de decorwand vielen en de pianist sentimenteel. Het zijn bijna dezelfde
bleef spelen. Murx stond veertien jaar figuren als in Murx, ze onderhouden
op het repertoire, de cast werd (bijna) een vergelijkbaar levensritme en ze
nooit gewijzigd en de productie kreeg zwelgen zelfs in een, oppervlakkig
een schitterend, melancholisch pa- toch, zelfde verbittering, maar ze reatina dat anders alleen op Renaissance- geren zich hoogstens plagerig op elkaar
schilderijen te zien is. De samenleving af. Geen personages die iets bereiken
valt uit elkaar, op grote en kleine schaal, en dan weer ten onder gaan, maar mu-
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seale figuren, beladen met stoffige culturele bagage. Net als in Murx zijn het
liederen die het geluid van de voorstelling vormen, af en toe een korte monoloog, een flard poëzie als echo van
de Duitse Geist, toen dichters als de
romanticus Eichendorff of de satiricus
Valentin nog het woord voerden, lang
geleden. Hoogtepunten zijn liederen
van Schubert, waaronder het onsterfelijke An die Musik, het strijdlied Brüder,
zur Freiheit, zur Sonne waarvan nazi’s,
communisten en sociaaldemocraten
elk hun eigen versie hadden, hier op
fluistertoon gezongen – de strijd is gestreden, de muziek troost. De voorstelling wordt op gang gebracht door een
clowneske werkman die houten kisten
uitpakt met ‘objecten’ die op het podium tentoongesteld worden. Geen artefacten, maar levende mensen in zondagse kleren. Deze mensen ontmoeten
elkaar, of juist niet, ze gaan op en neer
met een lift die naar nergens leidt, ze
verdwijnen even, ze keren weer terug
om te poseren in de expohal, een zaal
die is geschilderd in licht afbladderend,
gebroken wit. Niet de vergankelijkheid van het socialistisch betonrot en
wormhout uit Murx van destijds, maar
het patina dat bij het begrip ‘museum’
zélf hoort. Oud worden, in het theater en in de echte wereld, is af en toe
vrolijk – de figuren zijn behaagziek in
hun humor – maar is vooral een uitzicht op het einde, op het onbekende,
het definitief vreemde. Tentoongesteld
worden als mens op leeftijd, dat lijkt
wel het vagevuur, een nerveus – en bij
Marthaler ook speels – afwachten op
een definitief oordeel. Tegenover het
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situationistische, trashy geweld van
zijn collega’s bij de Berlijnse Volksbühne, plaatste Marthaler altijd een esthetiek van de verstilling, niet minder
gewelddadig, maar wel onnoemelijk
trager. Wanneer in Bekannte Gefühle,
gemischte Gesichter de werkman zijn
‘objecten’ uit de kisten haalt en uit de
plastic folie wikkelt, ontstaat een bijzonder sterk beeld van de ‘commodificatie’ van de laat-kapitalistische mens,
dat wil zeggen van zijn transformatie
tot verkoopbaar goed, als inzetbare
arbeidskracht of aanspreekbare consument. Als deze mens fysiek niet meer
kan werken, kan hij wel nog als artefact
aan onze artistiek geschoolde blikken
worden gepresenteerd. En de figuren
kijken ons de hele tijd aan, je kan soms
niet anders dan je blik afwenden. Of
is dat een al te cynische interpretatie
van de post-kapitalistische ondertoon
bij Marthaler? In Marthalers Bekannte
Gefühle, gemischte Gesichter is de postcommunistische depressie, schrijnend
in al zijn theaterwerk sinds Murx, enkel nog als abstractie aanwezig, nooit
sloganesk, ook niet met de pointes van
een scherpe analyse.
Aan de andere kant van Berlijn, in
het mondaine Charlottenburg, maakte
Sanja Mitrović onlangs een voorstelling die veel directer op de erfenis van
de twee Duitslanden betrekking heeft,
Danke Deutschland – Càm o’n nu’ó’c
Đú’c, over de Vietnamese diaspora. De
Schaubühne is eind jaren zestig ontstaan als radicaal-links collectief, in
de schaduw van de Muur, en vormde
zich kort daarna om tot bastion van
avontuurlijk regisseurstheater (Peter
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Stein, Klaus-Michael Grüber). Intendant Thomas Ostermeier probeert,
sinds 1999, in dit geprivilegieerde
stadsdeel een delicaat evenwicht te onderhouden tussen doordacht ‘klassiek’
repertoire, hedendaagse schriftuur en
politiek gedreven theater, vanuit actuele documenten. Het werk van Sanja
Mitrović, een Servische theatermaakster die in Brussel woont, sluit goed
aan bij die ambitie. De voorbije jaren
maakte zij voorstellingen die haar eigen jeugd in een communistische
omgeving – de nadagen van Joegoslavië, na de dood van Tito – en de
al met al bescheiden rehabilitatie van
radicaal-links in Europa, onder andere
in de ‘herdenking’ van 50 jaar mei ‘68,
met elkaar proberen te verbinden. In
I Am Not Ashamed of My Communist
Past vertelt ze, samen met haar jeugdvriend Vladimir Aleksić, over de ontmanteling van een land – Joegoslavië
dus – dat ooit idealen belichaamde, dat
een ideologisch gecorrigeerde en toch
verleidelijke culturele vernieuwing
uitstraalde. Een kritische scherpte én
ongeremde nostalgie die ook terugkeerde in My Revolution Is Better Than
Yours: de romantiek van de speelse
opstand in Parijs, mei ’68, die kritisch
gecounterd wordt door Oost-Europese
verhalen over gesmoorde dissidentie,
in Polen, Hongarije, Joegoslavië, én
vooral door een Ethiopische vluchteling die deze nostalgie niet begrijpt en
tot haar illusies reduceert. Nostalgie,
naar de kleurrijke jeugdkampen onder Tito, of naar de barricades in het
Quartier Latin, dat is allemaal goed en
wel, maar op de ruïnes van Europa is

onkruid gegroeid, en het zijn geen orchideeën, maar vleeseters. Dat verhaal
vertelt Danke Deutschland– Càm o’n
nu’ó’c Đú’c. De toenmalige DDR haalde
uit communistisch Noord-Vietnam
gastarbeiders, vaak jonge mensen uit
‘verdienstelijke’ families, goedkope arbeidskrachten die geld terugstuurden
naar het socialistische ‘broederland’ in
oorlog. Anderzijds kwamen in de late
jaren zeventig zogenaamde ‘bootvluchtelingen’ naar Europa, ontsnapt aan de
onderdrukking na de communistische zege in de Vietnamoorlog. Totaal
verschillende bevolkingsgroepen dus,
geografisch en ideologisch, die reeds
vóór, maar vooral ná de eenmaking
van Duitsland nog meer dan voordien
slachtoffer van extreemrechtse haat
zouden worden. Een dubbele moord
in Hamburg, in 1980, en de brandstichting in een appartementsgebouw waar
de ondertussen vaak werkloze NoordVietnamezen woonden, in Rostock, in
1992 – honderden buurtbewoners applaudisseerden voor de brandstichters,
de politie bleef uitzonderlijk passief.
Die ‘incidenten’ vormen de dramatische kernen waarrond Danke Deutschland – Càm o’n nu’ó’c Đú’c draait: enkele
Zuid-Oost-Aziatische
niet-acteurs
met uiteenlopende verhalen, enkele
Duitstalige acteurs. Getuigenissen vermengen zich met nogal spectaculaire
re-enactments van de gebeurtenissen,
gevoelens uit de intieme, persoonlijke sfeer – een prachtige Laotiaanse
transgender gaat voor het eerst in zijn/
haar leven voluit camp – gaan over in
angst en verontwaardiging. Dit alles
mét inachtneming, dramaturgisch be-

HET VREEMDE EN HET VERTROUWDE

hoorlijk subtiel, van een politieke lijn:
de aanwezigheid van mensen met een
niet-lokale achtergrond en de irrationele haat die dit opriep, heeft in het
verenigde Duitsland ook ‘autochtone’
vormen van onderscheid, zelfs discriminatie, aan het licht gebracht, of minstens herkenbaar gemaakt. De OostDuitsers moeten, net als ‘allochtonen’,
integreren in de ‘beschaafde’ samenleving van de verruimde Bondsrepubliek, Oostenrijkers hebben vooral een
grappig accent. De ‘witte’ persoonlijke
verhalen zijn anekdotischer, alleszins
veel minder gewelddadig, maar de
idee dat iedereen in die confrontatie de
‘vreemde in zichzelf ’ vindt sijpelt langzaam door, in de loop van de voorstelling. De beleefdheid uit de titel, in het
Duits en in het Vietnamees, wordt aan
het slot herhaald, en klinkt dan niet
meer sympathiek, maar eerder cynisch.
Overigens had de brandstichting in
Rostock vooral één belangrijk politiek
gevolg: de Duitse Bundestag schaft het
onvoorwaardelijke asielrecht, vastgelegd in de Grundgesetz af, door voorwaarden grondwettelijk in te bouwen.
En in de nasleep van Rostock zijn ook
tientallen Vietnamezen, die hun appartement in vlammen zagen opgaan,
stilzwijgend naar hun zogenaamde
thuisland teruggestuurd. Met andere
woorden: een politieke versie van blaming the victim. Sanja Mitrovic wijst
altijd, zonder enige sloganeske neigen,
op politieke verantwoordelijkheden.
Het einde van het Europa dat we
kenden, tot in 1989, of enkele maanden langer, zolang een zekere euforie
duurde: op een totaal verschillende
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manier gaan zowel Bekannte Gefühle,
gemischte Gesichter als Danke Deutschland – Càm o’n nu’ó’c Đú’c daarover.
Een Europa waarin twijfelachtige zekerheden over vriend en vijand, over
vrijheid en onderdrukking, over wij en
zij, over welvaart en schaarste, kortom
over ‘hier’ en ‘ginder’, voor een bepaalde vorm van gemoedsrust zorgden
en dat sindsdien al wat vreemd is ofwel met naïef enthousiasme omarmt,
ofwel met toenemende achterdocht
bejegent – en merkwaardig genoeg
steeds meer naarmate de ‘ander’ zich
assimileert. Empathie is alleszins geen
politieke deugd meer, en is het wellicht
ook nooit geweest. In Nederland zeker, maar ook elders in ons ‘beschaafde’ werelddeel, is de euforie definitief
weggewist met de volkerenmoord in
Srebrenica, op 11 juli 1995, waar Nederlandse blauwhelmen de moord op zo’n
8.000 mannen in deze enclave, door
Servisch-nationalistische milities, niet
wisten te verhinderen.
De Kroatische theatermaakster
Tea Tupajić heeft, met een tiental veteranen van het Dutchbat-regiment, dat
destijds Srebrenica moest verdedigen,
een merkwaardige voorstelling gemaakt, Dark Numbers. Vijf veteranen
staan op de scène, in een strakke miseen-scène, elke positie is bestudeerd en
betekenisvol. Hun herinneringen gaan
nauwelijks over de wreedheid zelf, of
over de uitzichtloze wanhoop van de
inwoners die met de soldaten de stad
willen verlaten. Nog steeds wenden ze
hun blik af van een drama waarbij zij
misschien wel direct betrokken waren,
maar waarvoor de verantwoordelijk
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toch vooral lag bij de afwezige bevel- zicht van de toeschouwer gesmeten,
hebbers van de Verenigde Naties en van die zwijgzaam ondergaat en stil blijft.
het Nederlandse leger – achteraf beke- De toeschouwer weet dat deze vrouken. De frustratie over de onmogelijk- wen en mannen het ‘vreemde in zichheid om ook maar enige bijstand aan zelf ’ op angstaanjagende wijze hebben
oorlogsslachtoffers te mogen leveren, meegemaakt; je kan hen hoogstens bedie schreeuwen deze veteranen op het wonderen voor het feit dat ze nog enig
podium uit. Achteraf in de foyer vra- geloof in de mensheid hebben bewaard
gen ze zelfs nog aan de toeschouwers of – enige vrolijkheid zelfs, in een onbehun verhalen indruk hebben gemaakt: holpen dansje. Zoals de Vietnamese
zo groot is hun betrokkenheid. On- vrouw in Danke Deutschland – Càm
dertussen zijn deze ex-Dutchbatters o’n nu’ó’c Đú’c, die tegenover het branrond de 45 jaar oud, wat betekent dat dende appartementsgebouw in Rosze prille twintigers waren, destijds. tock woonde en nuchter vertelt hoe ze
Zonder veel voorbereiding, behalve afwisselend staarde naar het vuur en
technisch-militair, zijn ze toen naar naar de opgefokte massa ‘witte’ buurtdie Joegoslavische burgeroorlog ver- bewoners. De Dutchbatter en de Viettrokken, met restrictieve rules of enga- namese vrouw zijn allebei getuige van
gement. Jonge mensen dus, die vriend- geweld, maar natuurlijk wel in een heel
schap en ook liefde vonden bij elkaar verschillende rol: een soort medeplich– op het podium staat zo’n Dutchbat- tige tegenover een net-niet-slachtoffer.
koppel, trots op hun huwelijk – maar Toch is hun erg fysieke vertelling van
zich amper rekenschap konden geven dingen die veel pijn doen vergelijkbaar,
van de ernst van de oorlog, van de alles merkwaardig genoeg. In ieder geval is
verterende haat die milities aan beide de melancholie van de menselijke artekanten voor elkaar koesterden, en facten in het museum van Marthalers
evenmin van de structurele lafheid die Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter
internationale ‘vredesmachten’ – een wel héél ver weg. Maar die melancholie
jaar na de genocide in Rwanda – was is misschien wel net zo bitter.
blijven kenmerken. Het gaat nochtans
in Dark Numbers niet over de politieke
aansprakelijkheid voor de trauma’s
die deze soldaten, amper hun tienertijd ontgroeid, hebben opgelopen: het
zijn ‘kleine’ verhalen over ervaringen,
nu eens vrolijk, dan weer weemoedig, maar vooral ontluisterend, die
nauwelijks samen te denken zijn. De
tegenstrijdige gevoelens in deze jonge
levens, die op korte tijd al te intens
waren, worden rechtstreeks in het ge-

stefaan marysse
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Het is wat
met de Lehmans

Want de mens, mijne heren,
leeft niet om te verliezen.
Zijn Instinct is winnen.
Winnen is bestaan.
[…]
Ons doel is
een planeet Aarde
waar niemand meer vanuit zijn behoefte koopt
maar vanuit zijn instinct.
Of, zo u wilt, uiteindelijk vanuit zijn identiteit.
Pas dan zullen de banken
waaronder Lehman Brothers,
onsterfelijk worden.
(blz. 749)

Aan het woord is de directeur marketing
van Lehman & partners:
Een ongrijpbaar wezen, met geplastificeerde kuif,
wiens ogen van cellofaan en wiens tanden van
kunsthars lijken.
Maar wat een charisma.
(blz. 747)

Dit is slechts een ironisch
voorbeeld van de merkwaardige bladspiegel die
Stefano Massini hanteert
in dit achthonderd bladzijden tellende boek.1 Wat
begon als een hoorspel
op RAI 3 in 2012, werd
een toneelstuk, eerst gespeeld in 2013 in Saint
Etienne en pas in 2015
in het Piccolotheater in
Milaan, waar Massini’s
loopbaan begon. Als toneel kreeg het grote vermaardheid in Londen,
waar het vijf uur durende
toneel tot drie uur werd
herleid en gespeeld door
een cast van drie acteurs
die niet enkel de drie
grondleggers van de Lehmandynastie uitbeeldden, maar ook alle andere
rollen voor hun rekening
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namen. Het radiospel dat toneel werd,
mondde ten slotte uit in een boek dat
overladen werd met prijzen (o.a. Prix
Médicis) en in elf talen vertaald.
Het voorbeeld en inhoud van het
citaat hierboven maakt ook duidelijk
dat je hier geen droge biografie moet
verwachten, noch een traktaat over financiële constructies zult gedeconstrueerd zien. Achter het verbeelde verleden van de dynastie van de gebroeders
Lehman, van wie de oudste van de drie,
Henry Lehmann,2 164 jaar geleden het
eerst voet aan wal zette, in New York,
zit meer dan fantasie. In dit wervelend
epos over het wedervaren van Joodse
emigranten trilt de geschiedenis door
van de Verenigde Staten. Geschiedenis waar de leidraad niet enkel de grillige en weerbarstige ontplooiing is van
mensenrechten, maar vooral de concrete verwerkelijking van de opgang en
de crisis van het kapitalisme. De vorm
en verbeelding die dit verhaal structureert is bijzonder, als een ballade over
emigratie tussen traditie en inpassing,
over oorlog en vrede en hoe machtigen
deze naar hun hand zetten, over vooruitgang en hoe die wordt gebruikt…
EEN MODERNE BALLADE

In een gesprek met de auteur verwijst
deze expliciet naar de traditie van de
ballade, die vooral in Italië maar ook
in onze contreien de manier was waarmee men in de Middeleeuwen nieuws
en ideeën verspreidde, en tevens de literaire vorm van de middeleeuwse roman was. De bladspiegel toont dat de
zinnen zijn afgebroken, verdeeld zijn

over korte regels, als de tekst van een
gedicht of een lied. Dit geeft het geheel
een ritme dat onmiskenbaar vaart geeft
aan het boek. Die oude traditie tussen
geschreven en gesproken tekst, met
herhalingen en rituele formules ontleend aan de Bijbel of de Thora in het
Hebreeuws, Jiddisch of Amerikaans
Engels, verleent aan het boek een heel
speciale kleur en ambiance.
Massini moderniseert en vernieuwt het genre echter op een vrij
spectaculaire manier, waardoor het
mij soms ook doet denken aan de
brokstukken tekst van rappers die
ook leentjebuur spelen in belendende
kunstvormen. Zo doorbreekt Massini
bijvoorbeeld de bladspiegel om over te
gaan in een hoofdstuk bestaande uit
een zelfverzonnen strip. Daarin neemt
de laatste van de bankiersdynastie,
Bobbie Lehman, het als superman op
tegen het monster van het nazisme, dat
het op de bevolking maar ook op zijn
teerbeminde vriendin heeft voorzien.
Maar uiteindelijk overwint hij door
zijn superkracht, de atoomenergie, in
te zetten. Waarna de hele wereld ontzettend dankbaar is voor de ontplooiing van die superkracht (lees: financiering) door Lehman Brothers.

OVER EMIGRATIE, TRADITIE EN
AANPASSING

Heyum Lehmann, oudste zoon van
een joodse veehandelaar uit Beieren,
komt als voorpost aan in New York, en
beslist via het Joodse netwerk zich te
vestigen in het Zuiden van de VS om
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te starten met een stoffenwinkel, ‘omdat mensen zich altijd moeten kleden’.
Maar het verleden kleeft er nog aan. Zo
heeft de vader, vooraleer zijn oudste
zoon vertrok, een huwelijksproject geregeld dat zich later zal voltrekken om
de band met thuis te behouden:
Met Bertha Singer…
begiftigd met net dat sprankje
levenslust
dat een stervende onderscheidt
van een stoffelijk overschot,
maar waarvan hun dochter
jammerlijk
verstoken was
Toch had
Heyum Lehmann
haar uitgekozen
en hoffelijk gevraagd
of hij haar voortaan
‘süsser’ mocht noemen.
Een wijs besluit
was bij de veehandelaar
zozeer in de smaak gevallen
dat hij de verbintenis zijn zegen
had gegeven met een van zijn
meest geslaagde uitspraken
‘Liefde maakt blind
maar ook een blinde ruikt
de geur van het geld’.
(blz. 40–41)

Hoe sterk de band met het thuisland
ook is, de tijd en de andere ruimte
maakt plaats voor de inpassing. Heyum
Lehmann (met ‘twee ennen’) maakt
plaats voor Henry Lehman – de familieleden veranderden hun namen. Het
briefverkeer met de familie in Beieren
verwatert, het contact wordt minder
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intens, en uiteindelijk maakt de verre
‘süsser’ plaats voor plaatselijk schoon.
Zij het dat dit ook met voorbedachten
rade is en zakelijke overwegingen het
halen op de romantische. Toch blijft
de band en de plaats met de Joodse
gemeenschap en traditie de meetstok
waaraan maatschappelijke aanvaarding en succes wordt afgemeten. Zo
startten de Lehmans op het moment
dat hun bank in New York gevestigd
werd, op de éénentwintigste rij in de
synagoge, want:
Tja, de Lewisohns,
die zitten op de eerste rij
sinds ze het voor het zeggen
hebben op
niets meer en niets minder dan
de goudmarkt.
Streven naar gelijkheid is onmogelijk.
Niemand neemt het op
tegen lieden die worden gemeten in karaten.
Bovendien is het, zoals bekend,
het goud dat onderscheid
maakt.
En het is geen toeval dat de
eerste drie rijen
van oudsher doen wie het felst
schittert:
de Lewisohns voorop
de Goldmans op de tweede
bank …
(blz. 230)

Het doorstoten tot de eerste rij in de
synagoge tekent dan ook de geschiedenis van hoe de familie, via uitgekiende
huwelijksbanden, opportunisme en
zakelijk instinct, haar zakenimperium
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uitbreidt. De Joodse traditie en migratieachtergrond smeedt ook de hechtheid en de complementariteit van de
familiebanden, die ‘optimaal’ en dwingend worden uitgespeeld om eerst de
cijfers na de komma zo juist mogelijk
te krijgen waar iedere cent telt, om later het ‘aantal nullen voor de komma’
maximaal te vergroten. Die complementariteit krijgt vorm in de eerste
generatie van de drie broers – Henry,
Emmanuel en Mayer – respectievelijk genoemd met hun bijnamen: het
hoofd, de arm en de aardappel. Het
hoofd start de stoffenwinkel in Alabama, terwijl de arm met nieuwe initiatieven uitwijkt naar New York en de
bank opstart, en de patat de noodzakelijke verbinding vormt tussen de twee,
door in het Zuiden de katoenmarkt te
beheersen en uit te breiden naar andere domeinen. Dit gebeurt, zoals het een
aan voedingsstoffen rijke patat afkomstig uit Beieren past, met overgave om
zich in te passen in de nieuwe wereld.
Hij is dan ook:

[…] dik geworden.
Ja, buitensporig dik geworden,
en wat is dit anders
dan het gevolg van zakendoen?
Want hier in het Zuiden
worden zaken uitsluitend
aan tafel gedaan,
tijdens maaltijden
die wel zes uur duren,
Omhuld door de geur
van het gebraad
en met sloten sterke drank.

En de nakomelingen van de dynastie
worden ingepast, desnoods met training, zoals Sigmund. Als zoon van
een aardappel – te veel verwend door
ongepaste zoetigheid en zachtheid,
met totaal onaangepast gedrag op de
beursvloer en te familiaire omgang
met personeel – moet er dringend worden ingegrepen door de familie. Een
strenge opleiding van vier maanden,
tijdens welke hij niet alleen de overtollige kilo’s moet kwijtraken, maar
vooral iedere dag – voor de spiegel – de
honderdtwintig regels van de bancaire
Thora moet reciteren:
Sigmund,
de wereld is geen sprookjesbos.
Verboden
anderen te vertrouwen.
Bovenmatige edelmoedigheid,
Sigmund, wordt bestraft.
Sigmund! Je kunt beter zelf
beledigen dan eronder lijden.
[…]
(blz. 364)

Er zijn ook leden van de dynastie die
niet in te passen zijn, zoals Dreidel, die
nauwelijks spreekt en enkel de sleutelwoorden ‘winst, opbrengst en interest’
verandert in ‘uitbreiding, tegenwerken,
vijand, wapen’. Hij zwijgt voor altijd als
hij van het zijspoor in de bank tijdens
een nacht de deur van zijn kantoor
sluit en voor altijd verdwijnt.
Met de maatschappelijke klim
verbreedt de familie haar strategie en
haar activiteiten wanneer de derde generatie een senator en een opperrechter voortbrengt. En natuurlijk mag de
interesse in kunst (beleggen) niet ont-
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breken, om maar te zwijgen van de genereuze liefdadigheidsinitiatieven om
de sociale aanvaarding en het publieke
respect te verdienen.
SURFEN OP DE GOLVEN VAN DE
GESCHIEDENIS

De ‘aardappel’ in het Zuiden, waar katoen, suiker en slavernij de basis vormen van de zeer ongelijke rijkdom,
breidt gestaag zijn greep op de centrale
sectoren uit. En zoals het waardige kapitalisten past, verheerlijken de personages de concurrentie voor alle anderen, maar proberen ze die voor zichzelf
zo veel mogelijk te wurgen…
Nachtelijke angsten
van een knolgewas.
Daarom besloot Mayer
te handelen, bedacht hij dat hij,
om niet geheel van slaap
verstoken te blijven,
als hij zijn klanten één voor één
te eten zou vragen,
en ze één voor één
zou duidelijk maken
− uniek en onweerstaanbaar −
alleen gold
op voorwaarde dat ze
een langdurige
en bindende
overeenkomst
zouden tekenen
waarmee ze zich zouden verplichten aan Lehman Brothers,
zonder concurrenten.
(blz. 137)
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In het Noorden maakt de ‘arm’ zich
zorgen als het eerste kanonschot in de
Burgeroorlog hem in New York wekt,
terwijl hij ‘in gedachten bij de kopers
van het bedrijf ’ is, want ‘hoe moest de
katoen dan papiergeld worden?’ Maar
een oorlog moet ook gefinancierd worden en dus komt het geld van de bank
in New York goed van pas om – via
Mayer, de aardappel – in het Zuiden
gevangenen vrij te kopen en wapens te
financieren. De overgang en consolidatie van ‘trader’ naar bank heeft zo zijn
voordelen.
Het eerste:
toen we in de handel zaten
gaven de mensen ons geld
en gaven we er iets voor in ruil.
Nu we een bank zijn
geven de mensen
ons evengoed geld
maar geven we niets in ruil.
Althans op dit moment niet.
Daarna zien we wel…
(blz. 197)

Wanneer de Burgeroorlog voorbij is
verkassen de Lehman Brothers voorgoed naar New York en omarmen ze
vol overgave hun bancaire activiteiten.
Ze zitten middenin de opmars van het
opkomende Amerikaanse kapitalisme.
Tal van sectoren hebben nood aan financiering: eerst de spoorwegen en het
groeiend aantal bedrijven dat opkomt
tijdens de eerste Industriële Revolutie. Daarna de bedrijven die dankzij
de opkomst van de ontploffingsmotor
de auto en het vliegtuig introduceren.
Wat aan het einde van de negentiende
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eeuw een nieuw speeltje is voor de
opkomende burgerij, wordt met de
komst van het model T van Henry
Ford in 1908 en zijn efficiënte massaproductie de start van een soort volkskapitalisme, met de doorbraak van een
auto voor iedereen. Voeg daar de nood
aan financiering aan toe in de Eerste
Wereldoorlog en op de beurs, en dan
wordt begrijpelijk dat het Amerika en
de Lehman Brothers in deze periode
uitstekend vergaat. De beurs van New
York, in het begin van de twintigste
eeuw, kleiner dan die van Brussel en
Antwerpen samen, maakt steile opgang en stelt snel de oude industriële
naties in de schaduw.

Wall Street is een feest
met altijd stijgende koersen.
Altijd een +-teken
voor de index
die is bedacht door
Charles Dow en Mister Jones,
die de lotgevallen
van de dertig sterkste
industrieën
van Amerika bundelen.
Altijd het +-teken
voor de Dow Jones index.
En hoe zou het anders kunnen?
Inmiddels investeert iedereen.

Het boek vervolgt in dezelfde stijl de
geschiedenis van de VS, gezien door de
bril van de financiers, aan wie nieuwe
onverwachte problemen even zoveel
nieuwe kansen bieden als aan de tot
de eerste rang opgeklommen dynastie
van bankiers in de synagoge.

Achtereenvolgens beschrijft de
auteur de Roaring Twenties, de grote
beurskrach van 1929 waarin Lehman
Brothers hun klanten genadeloos
failliet laten gaan, de periode van de
drooglegging, de New Deal met een
democratische Lehman-senator mee
aan het roer, de Tweede Wereldoorlog
en het McCarthyisme tijdens de Koude
Oorlog. In 1967 behoorde Lehman tot
de vier grootste investeringsbanken
ter wereld. In 1969 overleed Robert,
een zoon van Philip, als laatste in de
familie werkzaam bij Lehman Brothers. In het boek komen we niet te
weten wat uiteindelijk de val van deze
investeringsreus heeft veroorzaakt. In
het boek wordt dit verbeeld en gesuggereerd onder andere door het aan het
begin van dit artikel citeerde fragment,
waarin de directeur marketing van de
groep duidelijk aan megalomanie lijdt,
en in de ‘onsterfelijkheid’ en ‘onmisbaarheid’ van het zakenimperium gelooft. Hoogmoed voor de val dus. Het
boek besluit op symbolische wijze met
de val door in te zoomen op een Joodse
rouwbijeenkomst:

Ze is een minuut geleden
gestorven
Ze staan op.
Rond de tafel.
Allemaal.
Ze zullen de komende dagen
hun baard laten staan,
zoals het protocol wil.
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Sjiva en sjelosjiem.
Ze zullen de wet
in acht nemen…
Zoals daarginds in Duitsland,
in Rimpar Beieren,
de gewoonte was
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aan beter, waar meer groei nóg beter is,
en er schijnbaar geen limieten bestaan,
plots kan crashen. Dat de wereldomzet van geldstromen in drie dagen tijd
even groot is als de jaaromzet van materiële goederen en handelsstromen,
toont aan dat de ‘vrijheid van kapitaalEEN SCHITTERENDE KARIKATUUR
bewegingen’ een blijvende bron van
Met de ingrediënten van dit boek zal diepe crisis kan zijn.
de lezer zeker geen groter inzicht krijgen in de mechanismen van de bankencrisis van 2008, en wellicht zullen
1		 Stefano Massini, Er is iets met de Lehmans,
de meeste werknemers in banken zichWereldbibliotheek, Amsterdam, 2018, 799 blz.
zelf ook niet herkennen in dit prachti- 2		 Zie ook blz. 420 voor de uitleg over de ‘twee
ennen’.
ge en burleske epos. Het boek bevestigt
daardoor het publieke imago dat de
banksector met zich meesleept en dat
niet kan rekenen op veel publieke sympathie. Maar hoe los je het probleem
op dat miljoenen mensen sparen, maar
daarmee niet hetzelfde kunnen bereiken als zij die investeren en spaargeld
nodig hebben om die activiteiten op te
starten om de welvaart te vergroten?
Het samenbrengen van vraag en aanbod van geld is de functie van banken.
Daar kan men schamper over doen in
landen waar men een overdaad aan
goederen en diensten kwijt moet zien
te raken, maar stel, je bevindt je in een
land waar de financiële sector amper
bestaat en er voor de meerderheid van
de bevolking geen rioleringen, wegen,
hospitalen, elektriciteit of lopend water is? Hoe zorg je dat er geld is om die
investeringen te doen?
En dus is een financiële sector onmisbaar in een systeem verslaafd aan
groei. Wat het boek in al zijn karikaturale fictie wel toont, is dat de hybris
van ons systeem, waar méér gelijkstaat
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annemarié van niekerk

Achterhuis as
Coetzee-leser

PODIUM

Oor die Suid-Afrikaanse Nobelpryswenner J.M. Coetzee
(1940) is al baie geskryf. Sy
romans is nie altyd maklik
toeganklik nie, nog minder is
die enigmatiese outeur Coetzee self. Met sy onlangse boek
Coetzee, een filosofisch leesavontuur (2019), waag teoloog
en filosoof Hans Achterhuis
(1942) sy hand aan hierdie
leeftydsgenoot en sy werk, maar nie
vanuit die gewone literêre hoek nie.
In Achterhuis se boek gebeur iets anders: hier is ŉ filosoof besig om, aan
die hand van kollega-filosowe uit alle
eeue heen, al denkend en veral ook op
ŉ persoonlike selfrefleksiewe manier ŉ
greep te probeer kry op die enigmatiese romans van ŉ ontglippende outeur,
wie se werk self ook denkeksperimente
is om ŉ greep op verskeie ingewikkelde
vraagstukke te kry. Al is dit nie voor
die hand liggend dat Coetzee vanuit
die gegewe van die ‘persoonlike’ suk-

sesvol benader kan word nie, blyk dit
dat Achterhuis met hierdie instrument,
saam met sy geoliede filosofiese arsenaal, verbasend soepel en met sukses
te werk gaan.
Achterhuis open sy boek deur sy
eie ontwikkeling as ŉ leser van SuidAfrikaanse literatuur op te bieg. Soos
by baie ander Nederlanders van sy generasie het sy fassinasie met dié land
tot stand gekom met die lees van Louwrens Penning (1854–1927) se patriotiese
boeke waarin die Boere geromantiseer
word in hulle stryd teen die Britte
en die Zoeloes. Later van tyd sou die
beeld van ‘die Boere’ natuurlik draai,
en Achterhuis sou betrokke raak by
die anti-Apartheidsbeweging. Dat sy
liefde vir Penning se heldeverhale dus
verplaas is na André Brink en Nadine
Gordimer se anti-Apartheidsromans
is logies. Vir Achterhuis – toe ŉ groot
aanhanger van die aan Sartre ontleende term, ‘engagement’ – was Coetzee
op daardie stadium ‘te genuanceerd,
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te complex, te weinig activistisch’ (blz.
11). Toe Achterhuis later toevallig in
aanraking kom met In ongenade, moes
hy weer sy oordeel aanpas: Brink en
Gordimer (sy Penning-vervangers)
kon behalwe vir hul politiese betoë
nie meer genoeg aan Achterhuis bied
nie, en Coetzee, blyk dit toe, het hy onderskat: ‘Achteraf vermoed ik – maar ik
had de boeken van Coetzee nodig om
dat te ontdekken – dat ik het ene moralistische zwart-witdenken voor het
andere inruilde’ (blz. 10). Achterhuis
voel selfs dat Gordimer se werk ‘voor
het grootste deel gedateerd lijkt’ (blz.
15). Ek ondersteun nie Achterhuis se
opinie dat Brink en Gordimer se prosa
nie veel meer om die lyf het as hulle
engagement nie en daarom nie teen die
tyd bestand is nie, en wonder byvoorbeeld hoe goed Achterhuis bekend is
met Gordimer se kortverhale. Gaan
lees byvoorbeeld ŉ verhaal soos ‘The
gentle art’, sou ek hom wou aanbeveel.
Achterhuis het intussen die hele
Coetzee-oeuvre herlees en -waardeer
– sy lesing by die ontvangs van die
2002-Pierre Bayleprijs (vir maatskappykritiek) gaan selfs ‘over de “ijzertijd”
waarin wij allen leefden’ (blz. 12) gebaseer op Coetzee se IJzertijd wat hy
vroeër bekritiseer het.
GEËNGAGEERD OF NIE?

Achterhuis het tot die besef gekom dat
Coetzee inderdaad geëngageerd was,
maar dan ŉiet op de ouderwetse manier’ (blz. 14) en dat vrae oor die maatskappy meestal ook verbonde is met
vrae oor die indiwidu, die persoonlike.

Die ANC het anders daaroor gedink:
Coetzee se roman In ongenade – ook
verfilm as Disgrace met John Malkovich in die manlike hoofrol – was volgens ŉ verklaring wat in April 1990
tydens die Human Rights Commission verhore oor rassisme in die media
ingedien is, ŉ ideologiese goedkeuring
van rassisme. Maar Coetzee se romans
is kompleks en kan sekerlik nie gereduseer word tot sodanige simplistiese
stellings nie. Boonop is Coetzee nie ŉ
skrywer wat vooraf uitgewerkte stellings in sy romans inmessel nie; al skrywend ondersoek hy vraagstukke oor die
self en selfreprentasie (byvoorbeeld in
sy outobiografiese romans), Suid-Afrikaanse realiteite, maar ook universeel
menslike kwessies. By hom gaan dit om
die soeke na vorme van begrip. Dit blyk
dus geslaagder om sy werk vanuit ŉ filosofiese, eerder as ŉ uitsluitend ideologiese agtergrond te benader.
FILOSOFIE AS HANDVATSEL

Presies dit is wat Achterhuis in Coetzee, een filosofisch leesavontuur doen.
Die swaarste steun hy op sy lieflingsfilosoof Hannah Arendt, wie se motto
‘ik wil begrijpen’ goed van toepassing
is op Coetzee en sy werk, juis ook omdat Arendt haar veral besig hou met
kwessies soos mag, outoriteit en die
kwaad (almal aspekte wat betrekking
het op die Suid-Afrikaanse geskiedenis, en ook op huidige misdrywe in die
land) maar ook die menslike kondisie,
waaroor Coetzee se romans in verskillende dimensies vrae vra. Arendt is dus
enduit ŉ dominante teenwoordigheid
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in Achterhuis se redenasies. Meestal
werk Achterhuis se filosofiese sleutels
perfek vir die ontsluiting van Coetzee, maar omdat hy in enkele gevalle
nie fyn genoeg ingestel is op die SuidAfrikaanse konteks nie, mis hy ŉ paar
belangrike skakels. Ek keer terug na
hierdie punt.
KLASSIEK ÉN PERSOONLIK

Na aanleiding van What is a classic, ŉ
lesing wat Coetzee in 1991 in Oostenryk gelewer het, en wat volgens Kannemeyer (Coetzee se biograaf) een van
die belangrikste lesings van sy loopbaan is, bespreek Achterhuis eerstens
die ‘klassieke’ aard van Coetzee se
romans. Hierop volg, in 7 hoofstukke,
fassinerende ontledings van ŉ aantal
filosofiese vraagstukke wat Coetzee
se romans onderlê. Na aanleiding van
Jongensjare, Portret van een jongeman
en Zomertijd gaan dit byvoorbeeld
oor vrae rondom die (outo)biografiese
en die rol wat die geheue in die herroep van die verlede speel. Ter sprake
kom ook die onbetroubaarheid van
die geheue. Achterhuis verwys o.a. na
Douwe Draaisma se studie Als mijn geheugen me niet bedriegt waarin hy opmerk dat wat ‘stroomopwaarts gebeurt,
grote gevolgende kan hebben voor wat
stroomafwaarts achter ons lijkt te liggen […] Als het om ons geheugen gaat
zijn waarheid en leugen gewoon niet
zulke behulpzame termen: herinneringen kunnen elkaar op verschillende
momenten in je leven tegenspreken
zonder dat een van die twee onwaar
hoeft te zijn.’ (blz. 37).

Achterhuis kyk ook uitgebreid na
die herinnering van persoonlik beskamende insidente. Hoe gaan mens
daarmee om? Hoe behoort mens daarmee om te gaan? So ŉ episode kom byvoorbeeld voor in Jongensjaren wanneer die verteller (implisiet: Coetzee
as jong kind) op ŉ dag ŉ uiters wrede
daad teenoor sy 6-jaar jonger broertjie
pleeg. Wetend wat sou kom, haal hy sy
broertjie oor om sy hand in die tregter
van ŉ maalmasjien te steek, ‘toen haalde hij [Coetzee] de hendel over. Heel
even, voor hij stopte, voelde hij hoe de
dunne botjes van de vingers werden
verbrijzeld.’ Geskok wag die leser dat
die skrywer uitleg sal gee, ŉ verontskuldiging sal aanbied, of ten minste
afsku en spyt sal uitspreek. Die leser
wag tevergeefs.
Dit sit Achterhuis aan die dink.
Ook in sy lewe is daar insidente waaroor hy hom skaam, insidente wat hy
liewer vermy. As hy tog daaraan dink
of daaroor praat, rasionaliseer hy dit:
ek was onervare, magteloos, ek het dit
eintlik goed bedoel, ens. Hiermee, besef Achterhuis, is hy op soek naar een
late en gemakkelijke vorm van vergeving, eventueel aan mijzelf. Net als
Rousseau kon ik daar achteraf zelf nog
een tevreden gevoel over krijgen.’ (blz.
44). Dit gun Coetzee homself nie, besef Achterhuis. Maar wat wil Coetzee
kommunikeer in sy afsien van verdere
kommentaar oor die insident? Waarskynlik dit: ‘Ja, zo was ik, soms hard en
wreed.’
Achterhuis besef dat die vervreemdende krag van Coetzee se benadering
by hom (Achterhuis) ŉ selfkonfronta-
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sie teweeggebring het waardeur hy as
mens verander het, ten goede. ‘Wandaden en misstappen uit het verleden
hoorden kennelijk bij de persoon die ik
toen was. Vanuit deze hardere visie op
het verleden is het heden ontegenzeggelijk veranderd. Ik probeer niet alleen
zonder uitvluchten om te gaan met het
verleden, maar ook voor het heden
zorgvuldiger mijn verantwoordelijkheden te nemen.’ (blz. 44–45). Soos
Achterhuis tereg opmerk, word die
Waarheids- en Versoeningskommissie
wat in 1995 opgerig is om in die nuwe
postapartheidssituasie die misdade uit
die verlede te verwerk, in hierdie insident gespieël. Die hoogs persoonlike
blyk hier die politieke te belig.
Dat baie van Coetzee se abstrakte,
filosofiese en selfs politieke romans uit
intiem persoonlike vrae en herinneringe vloei, het aan die lig gekom toe
Coetzee David Attwell toegang gegee
het tot sy argief met o.a. dokumentasie
rondom die ontstaan van sy romans.
So het bijvoorbeeld IJzertijd, wat om
die moederfiguur gaan, ontstaan toe,
met die dood van sy moeder, Coetzee
gekonfronteer is met die probleem van
historiese skuld. Hoe is dit moontlik,
het hy homself afgevra, dat iemand wat
so ŉ toonbeeld van liefde was ‘ook de
last van de misdaden van haar generatie droeg?’ (Atwell 2015, blz. 185).
FILOSOFIESE VRAE

Achterhuis buig homself oor ŉ reeks
filosofiese kwessies wat in Coetzee se
werk, soms duidelik, soms gesluierd
voorkom. So gebruik hy byvoorbeeld

427

Dierenleven om te laat sien hoe die
mens-dierverhouding wat vandag so
aktueel is al eeue lank in die filosofie en
literatuur aan die ontwikkel is. Hy wys
hoe filosofie en literatuur denke beïnvloed en noem self dat hedendaagse filosowe wat proefondervindelik te werk
gaan dit veel verantwoordeliker doen
as hul kollegas van vroeër juis as gevolg
van boeke soos Coetzee se Dierenleven
en die debatte daar rondom.
In ŉ ander hoofstuk bekyk hy, met
die roman Schemerlanden as fokus, die
ewe aktuele vraag oor hoe daar met
die koloniale verlede omgegaan moet
word. Vervolgens kom geweld (individueel asook in groepsverband) ter
sprake, veral met Wachten op de barbaren as uitgangspunt. Ook ondersoek
hy die strydperk van seksualiteit met
betrekking tot In ongenade en betrek
vanselfsprekend die MeToo-diskussies.
Die tweede laaste hoofstuk bekyk
postmodernistiese aspekte na aanleiding van Mr. Foe en Mrs. Barton; en
in die laaste hoofstuk kom die enigmatiese De kinderjaren van Jezus aan
die beurt met fokus op iets wat Coetzee nog altyd gefassineer het: ŉ nuwe
begin.
‘N NUWE BEGIN

Verwysend na die begrip katarsis (uit
Poetica van Aristoteles) – een van
daardie momente waarin die krag van
kuns lê – wys Achterhuis al vroeër in
die boek hoe ‘een sombere roman [In
ongenade] over donkere tijden de lezer
verdriet geeft, maar tegelijkertijd ondersteuning en zelfs hoop biedt’ (blz.

428

STREVEN JULI-AUGUSTUS 2019

21). So bied hierdie roman wat deur
baie lesers as uitsigloos beskou word –
vanweë die relaas van David Lurie en
sy dogter Lucy se ellende – tog uitsig
op ŉ nuwe begin.
Maar dit is veral De kinderjaren
van Jezus wat onverdoeseld oor ŉ nuwe
(utopiese) begin gaan en ook daarmee
eindig; die slotsin is: ‘We zoeken een
plek om te wonen, om ons nieuwe leven te beginnen.’ Achterhuis – kenner
van die genre van die utopie en skrywer
van De erfenis van de utopie (1998) –
probeer hierdie roman ontsluit na aanleiding van 8 kenmerke van die genre
van die utopie, maar wys ook dat die
steeds ontglippende Coetzee self nie
ŉ bewoner van sy eie utopie sou wou
wees nie omdat een van die kenmerke
daarvan die vereiste van geheueverlies
is, die afwesigheid van herinnering en
verlange. In ŉ onderhoud met Berlinde de Bruyckere erken Coetzee dat hy
self nie sonder geheue en geskiedenis
sal kan lewe nie (Coetzee en De Bruycere 2013:92). Wat lewer ŉ lewe sonder
herinnering op? Wat is ŉ nuwe begin
sonder ŉ geskiedenis? Dit is alles kwessies wat ter sprake kom en ook verband
hou met Coetzee se eie verhuising na
Australië.
Verbasend genoeg betrek Achterhuis heeltemal nie die signifikante
aspek van die nuwe Suid-Afrika’, die
uiteindelike aanbreek van demokrasie,
die kortstondige euforie en die daaropvolgende teleurstellings nie. En dit
terwyl ‘handeling’ wel ter sprake kom
as een van die drie sentrale aspekte
waarmee Arendt die mens se aktiewe
lewe (arbeid, werk, handel) beskryf,

dat dit ŉ aspek is wat by uitstek te
make het met die mens se vermoë om
ŉ nuwe begin te maak, en dat Arendt
nie altyd ŉ nuwe begin met ŉ positiewe
morele konnotasie verbind nie: ‘Handelen heeft ook gevaarlijke kanten, de
uitkomst ervan is vaak onvoorspelbaar,
omdat het in relatie met andere mensen gebeurt, die gevolgen ervan zijn
onbeheersbaar.’ Achterhuis voeg hieraan toe dat Arendt handeling-verbonde risikos slegs besleg sien deur prosesse van vergiffenis en beloftes, maar
selfs by hierdie opmerkings kom dit
nie by hom op om die Waarheids en
Versoenings Kommissie wat in SuidAfrika die oorgang na ŉ nuwe bestel
ingelei het, te betrek nie, selfs nie eens
te noem nie – ŉ kwessie wat ongetwyfeld voorop in Coetzee (enige histories-bewuste Suid-Afrikaner for that
matter) se denke sal wees as ‘‘n nuwe
begin’ ter sprake kom.
COETZEE AS DENKER

Uit Achterhuis se analises en refleksies
is dit duidelik dat Coetzee, soos Michaël Zeeman tereg in de Volkskrant
van 3–10–2003 skryf, nie net ŉ verteller
is nie, maar veral ‘een denker die de literatuur gebruikt om de werkelijkheid
te doorgronden’. (blz. 23) En nie net die
Suid-Afrikaanse werklikheid nie, maar
die human condition want Suid-Afrika
word, soos Achterhuis tereg opmerk
‘op filosofische wijze […] een soort
microkosmos waarin alle mondiale
tegenstellingen verscherpt aanwezig
zijn.” (blz. 11) maar wat terselfdertyd
ook akuut persoonlik is. Wat Achter-
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huis oor In ongenade sê, geld dus vir
Coetzee se werk in die algemeen: dit
gaan ‘over onze hele wereldmaatschappij met al haar problemen en tegenstellingen: over arm en rijk, zwart en wit,
oud en jong, vrouwen en mannen, dieren en mensen’ (blz. 11).

Hans Achterhuis, Coetzee, een filosofisch leesavontuur, Lemniscaat, Amsterdam, 2019,
24,95 euro, ISBN 9789047710981.
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ivo de kock

Mensen in transitie
Over de Chinese filmmaker Jia Zhangke

PODIUM

Vijf jaar na het met de traditie
van de Chinese martial-artsfilm verbonden morele epos A
Touch of Sin en drie jaar na het
wondermooie hedendaagse
melodrama Mountains May
Depart pakt de met Unknown
Pleasures en Still Life bekend
geworden Chinese filmmaker
Jia Zhangke (*1970) uit met
Ash Is Purest White, een verhaal van liefde en verraad in de criminele onderwereld. Een universum dat,
door sociale en economische omwentelingen, in transitie is. Net als de protagonisten. Het over bijna twee decennia lopende wedervaren van gedoemde
geliefden verstrengelt zich daarbij met
het oeuvre van een rebelse cineast die,
samen met echtgenote en hoofdactrice
Zhao Tao, zijn samenleving kritisch in
beeld blijft brengen.

REBEL EN CHRONIQUEUR

Sinds de millenniumwissel is de Chinese filmregisseur Jia Zhangke een
gekend gezicht in het internationale
festivalcircuit en een vertrouwde naam
voor liefhebbers van arthouse cinema.
Met na negen films ook al een behoorlijk oeuvre. Daardoor ontstond de indruk dat Zhangke flink wat water in
zijn wijn gedaan heeft sinds zijn subversieve begin met quasi clandestien
gedraaid werk zoals het middellange
Xiaoshan Going Home (1995) en zijn
langspeelfilmdebuut Xiao Wu, Artisan
Pickpocket (1997). Want nadat zijn debuut hem in eigen land een – pas na het
internationale succes van The World
(2004) opgeheven – status van persona
non grata opleverde, de documentaire
Dong (2006) in de ban werd geslagen
en het controversiële A Touch of Sin
(2013) in China niet verspreid werd
(maar dankzij het piratencircuit wel te
zien was) werd Zhangke de laatste jaren ook een door de Chinese overheid
gerespecteerde filmmaker.
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Bovendien werd de kunstenaar tevens politicus (afgevaardigde van zijn
geboorteprovincie Shanxi), zakenman,
filmfestivalorganisator en filmpromotor. Zo creëerde hij in 2006 het Win
Project, een initiatief om jonge fictiemakers financieel te ondersteunen.
Jia tracht hen, zo vertelde hij aan Les
Inrockuptibles, ‘uit hun isolement te
halen, want enkel zo kunnen ze evolueren. Ik probeer een zo ruim mogelijke
dialoog te creëren tussen deze cineasten en de filmindustrie zodat hun nieuwe cinema geïntegreerd kan worden in
het distributiesysteem.’ Desondanks
blijft Zhangke een rebel, een chroniqueur die tegendraadse verhalen vertelt waarmee hij zijn permanent veranderende land een spiegel voorhoudt.
Als maatschappelijke waarschuwing.
‘Wanneer we geen toekomst willen
zoals ik hem schets,’ vertelde hij naar
aanleiding van Mountains May Depart
(2015) aan De Volkskrant, ‘moeten we
snel andere beslissingen nemen.’ In De
Filmkrant voegde hij daaraan toe: ‘Wat
hebben we niet opgeofferd om er economisch beter van te worden!’
Uitroeptekens plaatsen en vragen
stellen, dat kan Zhangke als geen ander.
‘Ik zie u als een van de grootse cineasten van de wereldcinema,’ zei filmmaker en kenner van Aziatische cinema
Olivier Assayas in een gesprek met Jia
Zhangke in Les Inrockuptibles, ‘een cineast die zich in een boeiende positie
bevindt in die zin dat uw land zich volop transformeert, wat leidt tot extreme
spanningen die wel een universeel karakter hebben maar tevens verankerd
zijn in de eigenheid van China. Uw

films documenteren de wereld maar
belichten ook de onuitgesproken recente Chinese geschiedenis. Een beetje
naar het model van de Taiwanese Nouvelle Vague van Hou Hsiao-hsien en
Edward Yang, met dit verschil dat u
meer alleen lijkt te staan.’ Dat klopt wel,
ook al wordt Zhangke vaak samen met
Lou Ye (Suzhou River, Summer Palace)
en Wang Xiaoshuang (Bejing Bicycle)
ingeschreven in de zogenaamde zesde
generatie van Chinese filmmakers.
Een generatie die met politiek getinte
films focust op marginale, eenzame
en dolende mensen. De verhalen van
Zhangke onderscheiden zich daarvan
door hun band met zowel het (platte)
land als de traditie, hun nadrukkelijke
metaforen en tijdsprongen.
Geen regisseur weet tijd (en tijdsprongen) zo dramatisch te gebruiken
al Jia Zhangke. De rebel vertelt verhalen over de wisselwerking tussen een
veranderende wereld en individuen
die er hun plaats zoeken. Een thema
dat al aanwezig was in Xiao Wu, Artisan Pickpocket, het portret van een in
de straten van Fenyang rondzwervende zakkenroller, uitgespuwd door het
moderne China. Het thema werd verder uitgewerkt in de sociale satire Platform (2000) waar de omslag van Mao’s
China belicht wordt via een klein theatergezelschap dat zich moet aanpassen
aan een veranderde officiële culturele
politiek. Daarna worden de metaforen
nog nadrukkelijker. Werkloze Chinese
teenagers vallen voor westerse verlokkingen in Unknown Pleasures (2002),
de impact van globalisering blijkt uit
het Beijing World Park van The World
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(2004), het Drieklovendam-project zet
in Dong (2006) en Still Life (2006) letterlijk een wereld onder water en in de
semi-fictieve 24 City (2008) moet een
fabriek plaats maken voor luxe appartementen.
Ook nadat Zhangke zijn minimalistische cinema inruilde voor in genrecinema gedrenkte lyrische epossen,
bleef transitie de thematische rode
draad. Tijdsprongen accentueren in
A Touch of Sin (2013), Mountains May
Depart (2015) en Ash Is Purest White
(2018) de omvang en impact van de
transformatie die het land en zijn
bewoners doormaken. ‘We staan op
een interessant keerpunt,’ benadrukt
Zhangke in De Filmkrant, ‘een punt
waarop de samenleving moet durven
kijken naar wat we kwijt zijn en naar
waar we naartoe willen.’ Narratieve el-

lipsen helpen om die transitie te benadrukken. ‘Ik besloot tijdsprongen te gebruiken in mijn recentste films omdat
ze me toelaten de transformaties die de
Chinese samenleving doormaakt dramatisch te belichten,’ vertelt Zhangke
aan Indiewire, ‘door het verhaal over
zo’n grote tijdspanne te spreiden kun
je onderzoeken hoe individuen veranderen. De samenleving verandert,
technologie verandert. De combinatie
van die effecten transformeert ons als
mens. Die transformatie bepaalt hoe
we op het vlak van relaties omgaan met
andere mensen.’
EEN VERANDERENDE WERELD

In Zangke’s negende film Ash Is Purest White vaart gangsterliefje Qiao op
een bepaald moment over de Yangtze-

JIA ZHANGKE

rivier terwijl daar de laatste hand gelegd wordt aan de Drieklovendam. Het
immense bouwproject dat Zhangke
reeds opvoerde in Still Life, de kroniek
van een verdwijning waarin een mijnwerker en een verpleegster verwanten
zoeken in de veroordeelde en bijna
onder water gezette spookstad Fengjie.
Dat was 2006, en 12 jaar later loopt het
liefdesverhaal van Qiao en Bin, die we
voor het eerst ontdekken in een groezelige kelder waar mahjong wordt gespeeld, over een tijdsspanne van bijna
20 jaar. Een periode waarin China razendsnel en onherroepelijk verandert.
Om dat te illustreren doet Jia Zhangke
beroep op zijn muze en actrice sinds
Platform, Zhao Tao, en op archiefmateriaal dat hij draaide ten tijde van Dong
en Still Life.

433

Bovendien zijn de twee belangrijkste personages van Ash Is Purest White
(de Engelstalige titel verwijst naar een
scène waarin ze een vulkaan observeren) geïnspireerd op de protagonisten van Unknown Pleasures waardoor
Zhangke, door te tonen hoezeer zij veranderd zijn, duidelijk maakt hoe sterk
de maatschappelijke veranderingen in
China in de afgelopen twee decennia
wel waren. De kroniek start in 2001 met
een sfeerschets van het gangstermilieu.
Het koppel Qiao-Bin danst op ‘YMCA’
(‘There’s no need to be unhappy.... young
man, you can make real your dream’)
van The Village People (in Mountains
May Depart illustreerde ‘Go West’
volgens Zhangke ‘dat popmuziek een
symbool is van onze rebelse natuur als
jongere’) en raakt betrokken in schimmige vastgoeddeals en afrekeningen.
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Wanneer jonge, respectloze criminelen
Bin op straat aanvallen komt Qiao met
een pistool tussenbeide. Het levert haar
vijf jaar gevangenis op. Bij Qiao’s vrijlating is de wereld veranderd en staat
ze er alleen voor. Bin heeft immers een
nieuw bestaan opgebouwd, inclusief
een nieuwe job en verloofde. In zijn
universum is niet langer plaats voor
de vrouw die zijn leven redde. Maar
de even trouwe als koppige en integere
Qiao zet door en ontfermt zich in 2017
opnieuw over Bin na diens sociale en
fysieke teloorgang. Want liefde is voor
haar, en voor Zhangke, een kwestie van
moraliteit.
Ash Is Purest White opent met beelden van mensen die in een bus zitten
en Qiao reist in de loop van de film
kilometers en kilometers door China
langs plekken waar vroegere Zhangke

films zich afspeelden. We herkennen
naast de Drieklovendam en Still Life
ook de panorama’s van Unknown Pleasures, A Touch of Sin en Mountains May
Depart. Ash Is Purest White is een film
over mensen die onderweg zijn in een
wereld die constant in beweging blijkt.
Een wereld die verandert, die zoals de
doffe mokerslagen aangeven die we in
de film vaak horen, ‘under construction’ is. De wereld en de mensen zijn
in transitie. Door te reizen, te bewegen,
verruimen mensen hun blik én hun
wereld.
Zhangke accentueert de transitie
op twee manieren. Aan de ene kant
zijn er fysieke trips door de ruimte.
Reizen door omgevormde, hertekende
landschappen. Aan de andere kant zijn
er tijdsprongen, narratieve ellipsen die
via contrasten transformaties onthul-

JIA ZHANGKE

len. Niet toevallig flirt dit crimineel
liefdesverhaal net als het gewelddrama
A Touch of Sin en het relatiedrama
Mountains May Depart bij momenten
met de road movie en, via een fantast
die vertelt over tours voor UFO-spotters, ook met sciencefiction. Transitie
is (ook) een avontuur. Een trip.
Opmerkelijk is dat Jia Zhangke wel
opnieuw werkt met een episodische
structuur, zijn epos opdeelt in grote
hoofdstukken, maar ditmaal niet van
perspectief verandert. En evenmin focust hij op de structuur waarin de personages bewegen. Ash Is Purest White
kruipt vooral in de geest van de protagonisten. Vooral dan van de tegelijk
fragiele en sterke Qiao. We zien haar
fysiek lichtjes veranderen, maar vooral
reageren op veranderingen en ontmoetingen. Ontmoetingen die duide-
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lijk maken dat alles vergankelijk is, dat
iedereen transformeert en niets blijft
zoals het was. Ook al blijven er sporen
van het verleden, van herinneringen,
van het afgelegde parcours. Dat heeft
niets te maken met nostalgie, maar alles met zowel het weemoedig besef dat
alles eindig is als met nauwelijks verholen woede over de hunkering naar
geld. Qiao kiest telkens weer voor de
liefde en niet voor zichzelf. Bin heeft
evenwel andere prioriteiten. Hij kiest
niet voor haar, maar voor geld. Liefde
is niet zo bijzonder voor hem. ‘We
moeten als samenleving de vraag stellen,’ zegt Zhangke, ‘hoe lang laten we
onze beslissingen nog door geld dicteren?’
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DE JIANGHU-CODE

Qiao vertrekt in het begin van Ash Is
Purest White uit Zhangke’s geboortedorp, gelegen in de noordwestelijke
Chinese provincie Shanxi, waar haar
vader mijnstakingen leidt. Zelf neemt
ze in de stad de leiding van Bins gokhal
over. Ze wordt een spilfiguur van de
gangsterbende die volgens Zhangke in
De Filmkrant ‘meer is dan alleen maar
een criminele organisatie. Wij noemen
dit ‘jianghu’ (letterlijk: ‘rivieren en meren’). In de Chinese context verwijst
jianghu naar een groep mensen die
aan de rand van de samenleving bestaat en die om te overleven een soort
broederschap vormt. Daarbinnen kan
zich natuurlijk een criminele organisatie vormen, maar in essentie verwijst
jianghu naar iets veel groters. Het zijn
groepen mensen die unieke principes
delen, die zichzelf organiseren en er
een eigen filosofie en gedragscode op
na houden. Het zijn ook groepen die
de dominante machtsstructuur en de
dominante cultuur uitdagen en er zo
nodig tegenin gaan. Ze hebben zelfs
hun eigen beschermheilige.’
China-kenner Tony Rayns benadrukt in Sight & Sound dat het begrip
jianghu traditioneel verwees naar een
parallelle wereld waar martial-arts-fictie speelt, ‘een aparte wereld met zijn
eigen hiërarchie, codes en gedragsregels.’ Maar in de twintigste eeuw ‘werd
het concept gekaapt door de criminele
onderwereld. Gangsters zagen zichzelf
als moderne equivalenten van wuxiastrijders, eervol levend buiten de wet.’
Toen Zhangke een masterclass gaf tijdens het Filmfestival van Rotterdam

zei hij dat ‘jianghu toehoorde aan zij
die geen thuis hadden.’ Jiang hu er
nü, de Chinese titel van Ash is Purest
White, spreekt over ‘zonen en dochters
van de Jianghu’ en de protagonisten
lijken zich inderdaad niet thuis te voelen in een China in transitie. Jianghu is
voor hen een gedragswijze en een geestesgesteldheid, ook al leeft er twijfel of
het parallelle universum. ‘Je zag te veel
gangsterfilms,’ zegt Bin tegen Qiao, ‘jianghu bestaat niet meer.’ Dat ziet Qiao
anders. ‘Ik heb geleefd als een jianghu
om jou te vinden,’ zegt ze wanneer ze
bij het verlaten van de gevangenis eindelijk de geliefde terugvindt die ondertussen de wereld van criminaliteit –
maar ook van morele integriteit – heeft
verlaten.
Het mannelijk personage ademt
vermoeidheid, melancholie en vervreemding; de vrouwelijke heldin
kracht, integriteit, loyaliteit, hoop
en liefde. Ash Is Purest White is een
vrouwenfilm, gedragen door Zhangke’s echtgenote Zhao Tao, met een
levendige en getormenteerde vrouw
die overeind blijft wanneer de wereld
schijnbaar in elkaar stort. Haar obsessieve drang lief te hebben, de hardnekkigheid waarmee ze volgens een oude
code wil leven en haar trouw aan een
wereld die dreigt te verdwijnen, maken van Qiao een zowel romantische
als moderne heldin. Tegelijk een onbeweeglijke kracht en een open geest.
Het is geen toeval dat de vrouw hier de
vector van verandering is. ‘Zowel de
jianghu-cultuur als de mainstreamcultuur is lange tijd gedomineerd geweest
door mannen,’ zegt Zhangke, ‘maar in
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de periode waarin de film zich afspeelt,
zie je sterke vrouwen klimmen in de
pikorde. Ook al staan die vrouwen nog
steeds voor familiewaarden tegenover
de mannen die van oudsher meer op
geld gericht zijn, ook die vrouwen zie
je sterker worden. Het zijn niet dezelfde zachtaardige, fluisterende vrouwen
als de generatie van hun moeders. Dat
is de reden dat ik voor een vrouwelijke hoofdpersoon koos. Voor mij gaat
deze film niet zozeer over een vrouwelijk perspectief op jianghu, maar over
een vrouwelijk perspectief punt.’ Dat
Bin de jianghu-code én zijn band met
Qiao schendt en zij nog meer gaat vasthouden aan die ethische code ‘kun je
zien als een metafoor voor de samenleving die intimiteit en vertrouwen is
kwijtgeraakt, allemaal in de naam van
economische vooruitgang. Loyaliteit
aan elkaar, rechtvaardigheid, die dingen zijn allemaal naar de achtergrond
gedrongen in die periode.’
MISDAAD EN KAPITALISME

Met de nodige kwinkslagen maakt
Zhangke duidelijk dat er een parallel is
tussen misdaad en kapitalisme en dat
gangsters zich wel nog onderscheiden
door respect voor tradities. Ook al
moet Qiao naar een pistool grijpen om
te voorkomen dat de jonge boefjes de
oudere Bin compleet in de vernieling
slaan. Een vernedering waarin sommige een verwijzing zagen naar de rivaliteit tussen de een jonge generatie
Chinese filmmakers (onder meer Long
Days’ Journey into Night regisseur Gan
Bi) en de ondertussen ‘oude meester’
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Jia Zhangke. De regisseur zelf ziet in
de scharnierscène vooral een botsing
tussen jeugdige wildheid en een heldin
die afkomstig lijkt uit een andere tijd
en als enige vasthoudt aan een oude,
instortende wereld. Het universum
van in de vergetelheid sukkelende legendes en codes. Met zijn morele heldin die uit liefde een offer levert is Ash
is Purest White zowat Zhangke’s meest
emotionele en romantische film.
Met dank aan een expressieve
hoofdactrice. ‘Zhao Tao filmen was
haast werken aan een documentaire
over de invloed van de tijd op een
mens,’ stelt Zhangke in Libération,
‘dankzij haar kon ik een lacune in mijn
vorige films, de fysieke en mentale
impact van amoureuze relaties, invullen.’ Tegelijk greep hij opnieuw naar de
documentaire beelden van het Drieklovendam-project. ‘Toen de streek
een gigantische werf was belandde ik
er toevallig met mijn camera,’ aldus
Zhangke, ‘ik voelde de impact op het
leven en de toekomst van miljoenen
mensen. Er opende zich een wonde
in mij die nooit zou sluiten. Zelfs na
Ash is Purest White blijft de wonde pijn
doen. Het is alsof die plaats, die werf,
symboliseerde wat er aan de hand was
in China. Het blijft een soort maquette
van het gebeuren waarbij economie,
politiek en individuele levens zich met
elkaar verstrengelen. Toen ik na twaalf
jaar terugkeerde zag ik het water als een
overblijfsel waaronder heel wat conflicten en kwetsuren, heel wat verdreven
en verscheurde mensen, schuilgaan.
Dat wakkerde het verlangen aan om
de omwentelingen opnieuw te tonen.’
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Het geeft aan dat transitie meer is
dan een thema voor Zhangke. Transformatie is voor hem geen intellectueel
en abstract gegeven, maar een realiteit
verbonden met wonden, trauma’s, emoties. Met mensen, hun persoonlijkheid
en geestesgesteldheid. Zhangke mag
dan wel niet meer de undergroundfilmer van Xiao Wu, Artisan Pickpocket,
Platform en Unknown Pleasures zijn,
hij blijft een rebel. Iemand die in 1989
als negentienjarige de bloedige gebeurtenissen van Tiananmen meemaakte,
‘de vernietiging van een gevoel van vrijheid en van hoop op verandering.’ Vandaar dat ‘waarden als gerechtigheid,
gelijkheid en vrijheid zich opdrongen.’
Vandaar ook dat Zhangke zich steevast
laat leiden door zijn eigen gedrevenheid: ‘Je moet weten waarom je filmt en
welke ideeën je wil uitdrukken, je moet
focussen op wat je wil maken en zeggen om te weerstaan aan de druk van
de markt of de samenleving. Het gaat
allemaal om jou als filmmaker.’ Dat bewijst Jia Zhangke film na film.

Filmografie Jia Zhangke
2018
2015
2013
2010
2008
2007
2006
2006
2004
2002
2000
1997
1995

Ash Is Purest White
Mountains May Depart
A Touch of Sin
I Wish I Knew (docu)
24 City
Useless (docu)
Still Life
Dong (docu)
The World
Unknown Pleasures
Platform
Xiao Wu, Artisan Pickpocket
Xiaoshan Going Home
(kortfilm)
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M A AT S C H A P P I J

je al die verborgen boodschappen bent
gaan samenvoegen. Tot je het begreep:
EEN ONGELUK IN - OF BUITEN HET
je bent een strijder. Een eenzame strijHOOFD
der. En niemand die dat mocht weten.
Stel je voor: je werkt als docent Je deelde je inzichten met niemand.
en onderzoeker aan een uni- Ze waren immers deel van een test. Je
versiteit, publiceert, geeft lezin- moest loyaal zijn aan je opdrachtgever.
gen, bent adviseur bij een ver- Je was een uitverkoren strijder. Voor
mogensfonds en bent actief als een hoger doel.
commissielid in een politieke
Dit alles, en nog veel meer, is te
partij. Je bent getrouwd met een man lezen in het aangrijpende, openhartige
die in de Londense City werkt en een en meeslepende waargebeurde verhaal
florerend bedrijf in vermogensbeheer van May-May Meijer, gepubliceerd in
bezit. Je reist over de wereld – van een het boek Missie Wereldvrede. Hand
conferentie in Slovenië via een vakan- in hand met de verteller, Meijer zelf,
tie in Cuba naar een afspraak met een wandel je de psychiatrie in. Waar je
makelaar in Zuid-Afrika, waar je man gedwongen wordt pillen te slikken
overweegt enkele landgoederen te ko- die – in jouw hoofd klopt het allemaal
pen.
– misschien wel (zelf)moordpillen zijn.
In deze wereld, waar succes de Je deelt met haar de geruststelling dat
maat van alle dingen is, moet het van deze pil in elk geval geen (zelf)moordeen enorme moed getuigen om dan pil was, want je wordt ‘gewoon’ wakopenhartig te vertellen hoe het ge- ker in je ziekenhuisbed van de GGZ in
beurde dat je plots het gevoel kreeg Schiedam.
dat een televisie-uitzending speciaal
May-May Meijer dacht lange tijd
werd uitgezonden voor jou. Dat je dat haar leven was verwoest. Nu echter
plots zeker wist dat je in de gaten werd is zij bezig haar ervaringen in te zetten
gehouden. Dat de mensen om je heen om andere mensen te helpen. Vandaar
niet zomaar passanten, maar acteurs dit boek: zij hoopt dat zij ermee andere
waren, in dienst van de geheime dienst. mensen kan bijstaan die net als zij psyDat zij dialogen ten tonele voerden die chosegevoelig zijn.
alleen voor jou waren bedoeld. Dat er
En het eerder genoemde hogere
overal geheime boodschappen voor doel is niet verdwenen. Waar zij tijdens
jou te vinden waren, boodschappen haar psychose streed voor wereldvrede,
die jij moest ontcijferen. Dat je steeds doet zij dat nog altijd. Intussen richtte
zekerder begon te weten dat jou taken Meijer een organisatie op, Peace SOS
werden opgedragen via versleutelde genaamd. Meijer houdt zich binnen
codes. Codes die te lezen waren op deze organisatie samen met anderen
passerende auto’s, in advertenties die bezig met het voorkomen van oorloop je beeldscherm verschenen, in de- gen en het oplossen ervan door middel
tails in de kleding van passanten. Dat van dialoog: het bezoeken van ambas-
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sades, het steunen van lokale vredesorganisaties en het schrijven van opinieartikelen. Meijer wordt gesteund door
haar naasten en heeft een goede medicijnbalans gevonden waardoor zij weer
kan deelnemen aan de maatschappij.
Eind goed al goed, lijkt het.
Toch blijf ik na het lezen van dit relaas rondlopen met vragen. Waar is het
‘ongeluk in haar hoofd’, zoals Meijer het
zelf zo mooi verwoordt, precies begonnen? Mag ik deze vraag stellen – en ik
stel deze niet aan haar, maar aan ons
allen…? Waar zou zij, zouden wij, de
oorzaken van psychose moeten zoeken? Meijer spreekt niet over oorzaken
en gevolgen, en hoeft dat ook niet te
doen, maar zij spreekt wel over ‘mensen die lijden aan psychische kwetsbaarheid’. Is het vooral de nature-kant
die wij moeten bekijken? Moeten
wij het ongeluk werkelijk zoeken in
het hoofd? Hoe zit het met de sociale
factoren? Hoe gezond is een enorme
hoeveelheid ambitie? Hoe gezond het
continue presteren op topniveau? Wat
doet een overvolle agenda vol targets
en reisschema’s met je (geestelijke) gezondheid? En waar komt die ambitie,
komen die targets vandaan? Komen
die eveneens uit het eigen hoofd, of komen die van elders? Wat is de rol van
maatschappelijke druk? Van sociaal
geconstrueerde normen?
Het zijn grote vragen die worden
opgeroepen bij de lezing van dit persoonlijke maar tegelijk monumentale
werk, en die niet worden beantwoord.
Dat hoeft ook niet, en dat kan ook niet.
De antwoorden op dit soort vragen
moeten uit een andere hoek komen.

Uit breed interdisciplinair onderzoek
naar de werking van de geest. Waarbij
vele unieke verhalen, vele individuele
getuigenissen, decennialang gespecialiseerd onderzoek naar genetische
factoren, en een enorme hoeveelheid
data, niet alleen over chemische stofjes
en medicijnen, maar ook over sociale
structuren en culturele waarden, met
elkaar samengebracht moeten worden.
Alleen daarmee kunnen we er ooit
achter komen of dit een ongeluk was
in haar hoofd, of een ongeluk dat zich
toch ook voor een flink deel buiten
haar hoofd situeerde.
Misschien benader ik het verhaal
van Meijer te analytisch. Maar toch
denk ik dat mijn vragen ook voor de
receptie van dit boek van belang kunnen zijn. Want wellicht is dit boek niet
alleen nuttig voor ‘lotgenoten’ van
Meijer, voor mensen die net als zij bijzonder ‘lijden aan psychische kwetsbaarheid’. Misschien zijn wij allen wel
in meer of mindere mate psychisch
kwetsbaar en is dit boek juist belangwekkend voor een breed begrip van de
virulente krachten die werkzaam zijn
in onze leefomgeving.
Annemarie Estor
May-May Meijer, Missie Wereldvrede. Hoe psychosen mijn leven drastisch veranderden, Paris Books,
Bodegraven, 2018, 15 euro, ISBN 9789492883322 /
9789492883438.
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GESCHIEDENIS
EEN VISIOEN
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beschikbare bewijsmateriaal – teksten
en archeologische vondsten – leidt niet
tot een eenduidig beeld, er blijven verschillende interpretaties mogelijk, en
vermoedelijk valt er nooit iets met zekerheid te zeggen over dit onderwerp.
Het betoog van Lendering en Hunink is bijzonder informatief, voorbeeldig in zijn helderheid, en wordt
bovendien mooi geïllustreerd met uiteenlopende afbeeldingen. Toch is een
kritische kanttekening op zijn plaats:
de korte theoretische overwegingen
over geschiedbeoefening in de tekst lijken niet steeds even zorgvuldig doordacht. Zo bijvoorbeeld: ‘Zelfs het genuanceerdste [sic, HS] beeld van de oude
wereld correspondeert echter dan en
slechts dan met de feiten als de overgeleverde teksten en de vondsten voor
het verleden representatief zijn’. (blz.
26) Dit nu is nooit het geval – nog afgezien van de vraag hoe men zou kunnen
vaststellen of het overgeleverde materiaal al dan niet representatief is. De
historicus kan per definitie niet meer
dan een zo aannemelijk mogelijke constructie van het verleden opstellen op
grond van het beschikbare bewijsmateriaal, en van correspondentie met het
verleden kan geen sprake zijn.
Deze opmerking laat onverlet dat
Het visioen van Constantijn even lezenswaardig als leerzaam is, en zeer
aan te bevelen voor iedereen met belangstelling voor de klassieke Oudheid
of voor de geschiedenis van het christendom.

Het treffen wordt beschouwd als een
van de meest bepalende gebeurtenissen in de geschiedenis van het christendom: de slag bij de Milvische brug
in 312, waarbij keizer Constantijn de
Grote zijn rivaal Maxentius versloeg.
Met deze overwinning werd, volgens
het gangbare beeld, het pad geëffend
voor het christelijke geloof in de westerse wereld: Constantijn maakte een
einde aan de christenvervolgingen,
en zou voortaan de kerk begunstigen.
Volgens de overlevering zou Constantijn aan de vooravond van de veldslag
een visioen hebben gehad van een
lichtend kruis, dit teken hebben laten
aanbrengen op de schilden van zijn
manschappen, en onder dit teken de
overwinning hebben behaald.
In hun onlangs verschenen boek
Het visioen van Constantijn onderzoeken historicus Jona Lendering en
classicus Vincent Hunink deze overlevering. Welk bewijsmateriaal is er
waarin het visioen is overgeleverd?
Hoe moet dit worden begrepen? Valt
er eigenlijk wel iets met zekerheid te
zeggen over het visioen van Constantijn? Stapsgewijs bespreken de auteurs
deze vragen, waarbij het belangrijkste
getuigenis over het vermaarde visioen
van de keizer – een lofrede uit 310 – integraal in vertaling in hun betoog is
opgenomen. Wat bij lezing daarvan
meteen opvalt, is dat het een ‘heidens’
visioen is: de christelijke duiding is er
pas later aan gegeven. De auteurs zijn
terughoudend in hun conclusies: het Herman Simissen
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Jona Lendering en Vincent Hunink, Het visioen
van Constantijn. Een gebeurtenis die de wereld veranderde, Omniboek, Utrecht, 2018, paperback, 176
blz., geïllustreerd, 17,50 euro, ISBN 9789401913096.

naar maatschappelijke hervormingen
verklaart waarom er nogal wat banden
bestonden tussen de (linkervleugel van
de) Oostenrijkse sociaaldemocratie
F I LO S O F I E
– die evenzeer ingrijpende maatschappelijke veranderingen voorstond in
wat zij zag als een vastgeroeste samenWIENER KREIS
leving – en de Wiener Kreis. En anderIn de wetenschapsfilosofie is de Wiener zijds verklaart dit waarom de Wiener
Kreis een begrip: de informele groep Kreis vanaf 1934 zo snel verdween: na
filosofen, wis- en natuurkundigen die de korte burgeroorlog in februari van
aan de wieg stond van het zogeheten dat jaar werd de sociaaldemocratie in
logisch empirisme. Leidende gedachte Oostenrijk verboden; daarnaast nam
van dit logisch empirisme is de over- het openlijke antisemitisme in het land
tuiging dat een uitspraak slechts dan sterk toe. Dit waren precies de beide
betekenis heeft wanneer zij in de redenen waarom prominente vertewerkelijkheid is geverifieerd. In zijn genwoordigers van de Wiener Kreis
fascinerende boek Sie nannten sich een veilig heenkomen zochten in het
Der Wiener Kreis laat de Oostenrijkse buitenland.
wiskundige Karl Sigmund zien dat dit
Sigmund heeft een indrukwekbestaande beeld weliswaar niet onjuist kend groepsportret van de Wiener
is, maar veel te beperkt. Tussen beide Kreis geschreven. Hij laat zien, dat de
wereldoorlogen kwamen de leden van leden van deze kring weliswaar gegrede Wiener Kreis geregeld op donder- pen waren door dezelfde problemen,
dagavonden samen om allerlei uiteen- maar soms volstrekt tegenstrijdige oplopende problemen te bespreken. Hun vattingen huldigden. Een opmerkelijk
doel was, na de zo rampzalige Eerste voorbeeld is dat de leden van de Wiener
Wereldoorlog, een ‘wetenschappelijke Kreis overwegend atheïst waren, terwijl
opvatting van de wereld’ te ontwikke- de vermaarde wiskundige Kurt Gödel
len, dat wil zeggen: af te rekenen met zich al vanaf zijn studietijd intensief
geloof, bijgeloof, metafysica en allerlei verdiepte in uiteenlopende theologimisleidende ideologieën. Op grond sche kwesties. Het knappe van dit boek
van hun wetenschappelijke opvatting is, dat Sigmund de juiste balans heeft
van de wereld zouden vervolgens tal weten te vinden tussen beschrijvingen
van maatschappelijke hervormingen van de persoonlijke beslommeringen
moeten worden doorgevoerd. Het lo- van de leden van de kring – met soms
gisch empirisme waardoor de Wiener sprekende anekdotes – en de toeganKreis bekend is gebleven, was zo uit- kelijke weergave van vaak niet eenvoueindelijk niet meer dan een afgeleide dige filosofische kwesties. Bij dit alles
van wat de leden van deze kring voor is het boek rijkelijk geïllustreerd met
ogen stond. Dit uitdrukkelijke streven foto’s en documenten.
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In 2016 werd Sie nannten sich Der
Wiener Kreis in Oostenrijk het nonfictieboek van het jaar; de onlangs
verschenen tweede druk is nog sterk
vermeerderd. De achtergrond van deze
herziening is vermeldenswaardig. Sigmund had zijn boek meteen in het Engels vertaald, vermoedend dat er in de
Angelsaksische wereld belangstelling
voor zou zijn. Via zijn Amerikaanse
uitgever kreeg hij vervolgens het aanbod van Douglas Hofstadter – auteur
van de bestseller Gödel Escher Bach
(1979) – de Engelse vertaling nog eens
na te zien. Hofstadter had in zijn jeugd
de filosoof Ernest Nagel leren kennen,
die op zijn beurt verschillende leden
van de Wiener Kreis persoonlijk had
gekend. Zo kon Hofstadter niet alleen
stilistische verbeteringen voorstellen,
maar ook inhoudelijke aanvullingen.
De zo tot stand gekomen Engelse uitgave heeft Sigmund weer terugvertaald
in het Duits – met deze vermeerderde
tweede druk van zijn boek als resultaat.
En dit mag er zijn: het is bijzonder interessant voor wie belangstelling heeft
voor de geschiedenis van de filosofie in
de twintigste eeuw en/of voor de contemporaine geschiedenis van Oostenrijk.
Herman Simissen
Karl Sigmund, Sie nannten sich Der Wiener Kreis.
Exaktes Denken am Rand des Untergangs, tweede
druk, Springer Verlag, Wiesbaden 2018, paperback,
379 blz., geïllustr., ISBN 9783658180225, 25,46 euro.
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KUNST
PICASSO: DE BLAUWE EN ROZE PERIODE

Negentien was Picasso toen hij zijn
vaderland verliet en zijn eerste stappen zette in het Parijse kunstmilieu.
Pijlsnel evolueerde zijn werk van een
post-impressionistisch kleurrijk palet
naar een eerste eigen stijl. De jonge
kunstenaar voelde zich thuis in de Parijse bohème, ofschoon zijn dagelijks
leven zich afspeelde in armoedige omstandigheden. De zelfmoord van zijn
vriend Casagemas, met wie hij heel wat
vrolijke momenten had gedeeld, bracht
een schok teweeg. Hij begon de wereld in het blauw te zien én te schilderen. Hij kreeg toegang tot het gesticht
Saint-Lazare, een gevangenis en ziekenhuis voor prostituees, van wie hij
de ellende en eenzaamheid weergaf in
een beeldtaal die hun menselijke waardigheid openbaart, – hoeren en heiligen tegelijk. Het verwerkingsproces
van Casagemas’ zelfmoord mondde
uit in het wonderlijke doek La vie, een
aangrijpende meditatie over leven en
dood, verlangen en mislukking, machteloosheid en vruchtbaarheid, zowel
in het leven als in de kunst (erotiek en
scheppingsdrang zouden overigens
in Picasso’s beleving tot het einde toe
nauw verwant blijven). Met Les demoiselles d’Avignon en Guernica behoort
La vie tot Picasso’s absolute meesterwerken, even krachtig als enigmatisch.
Vanaf 1905 komt er meer licht en
levensvreugde in zijn werk. Hij schildert bij voorkeur circusartiesten en
identificeert zich met de figuur van de
harlekijn, op afstand van de gevestigde
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orde, maar onder de vermomming
hunkerend naar een oprecht en volop
menszijn. Vanwege de kleur die stilaan
begint te overheersen spreekt men van
de roze periode, een benaming die de
complexiteit en verscheidenheid van
het werk uit deze jaren niet dekt. Zowel het verblijf van Picasso in het afgelegen Gósol, in de zomer 1906, als
de ontdekking van de Iberische kunst
(uit de derde eeuw voor Christus) en
van de Afrikaanse maskers stuwen het
werk in een nieuwe richting.
Het Parijse Musée d’Orsay en de
Fondation Beyeler in Basel hebben de
handen ineengeslagen om dit seizoen
een boeiend overzicht te brengen van
Picasso’s oeuvre uit deze bewogen,
maar vruchtbare jaren 1901-1907. Op
de tentoonstelling in Parijs waren er
naast schilderijen ook heel wat tekeningen te zien, in Bazel werd het accent
gelegd op de laatste fase, met name op
de talrijke studies ter voorbereiding
van Les demoiselles d’Avignon. Parijs en
Bazel brachten elk een eigen catalogus
uit. De afbeeldingen zijn talrijker in de
Franse versie, maar van beduidend hogere kwaliteit in de fraaie uitgave van
de Zwitserse stichting. De tekstgedeelten lopen grotendeels gelijk. Per jaar
worden de voornaamste aspecten van
Picasso’s kunstenaarsleven toegelicht
(contacten, invloeden, evenementen,
relaties, reizen) en specifieke thema’s
besproken. Beide boeken bevatten hetzelfde gesprek met John Richardson,
de belangrijkste biograaf van Picasso
als het om deze periode gaat. Kortom,
de catalogi bevatten de nodige informatie om zich een beeld te vormen van

de omstandigheden waaraan Picasso’s
blauwe en roze schilderwerken zijn
ontsprongen. Ruim honderd jaar later
zijn die nog even fris. Picasso volgde
geen mode, maar schilderde uit noodzaak. Stijlontwikkelingen vloeiden niet
voort uit theoretische bespiegelingen,
de hand van de kunstenaar volgde het
toeval en de eisen van het leven. Zijn
randfiguren uit het nachtleven, zijn bedelaars en drinksters – allemaal mensen zonder centen zoals, toen, Picasso
zelf – raken nog steeds het hart van
wie ogen heeft. Voor anderen zijn ze,
slechts, miljoenen waard.
Jan Koenot
Picasso. Blaue und Rosa Periode, uitgave van de
Fondation Beyeler (Basel), Hatje Cantz Verlag,
Berlijn, 2019, 300 blz., 56 euro, ISBN 9783775745048
(Duitstalig), 9783775745055 (Engelstalig).
Laurent Le Bon (red.), Picasso. Bleu et rose, Éditions Hazan, 2018, 410 blz., 45 euro, ISBN 9782754114745.
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Herinnering,
macht en verzet

DRIFT

Een straattafereel in Boedapest

Enkele foto’s opgehangen aan een prikkeldraad. Eén ervan toont een groepje mensen naast een goederentrein, de meesten in burgerkleding, een enkeling in uniform. Het is een afdruk van slechte kwaliteit, de figuren lijken
haast als spoken in het beeld te verschijnen. Een tweetalig Hongaars-Engels
opschrift maakt duidelijk wat getoond wordt: ‘Hungarian gendarmes take
over the Jews of Soltvadkert’. Op andere foto’s zie ik portretten van mensen –
een man van middelbare leeftijd in pak en das, een vrouw die zelfbewust en
onbeschroomd in de lens kijkt. Ook hier een opschrift: ‘They were citizens
of Ujpest’.
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De foto’s maken deel uit van een lange rij objecten, stenen, boeken en
kaarsen die zijn opgesteld aan een straat langs het Vrijheidsplein in Boedapest, een van de belangrijkste memoriale sites van de stad, vlakbij het
Hongaarse parlement aan de oevers van de traag stromende Donau. De reden van hun aanwezigheid is aan de overkant van de straat te vinden. Daar
werd in 2014 een monument opgericht dat, onder impuls van de regering
van Viktor Orbán, ‘alle slachtoffers’ van ‘de Duitse bezetting van Hongarije’
in het voorjaar 1944 moet herdenken. De centrale figuur van de compositie
is de aartsengel Gabriël – symbool voor het onschuldige Hongarije – die,
tegen de achtergrond van een banale pseudo-klassieke structuur van timpaan en zuilen, in de nek wordt gevlogen door de scherpgeklauwde Duitse
rijksadelaar. De boodschap is eenvoudig: de Hongaren werden in 1944 overrompeld door de Nazi’s, konden zich niet verweren, en hebben verder niets
te zien bij de terreur en wandaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gepleegd werden.

Toen de plannen voor het monument bekend gemaakt werden ontstond er
onmiddellijk verzet. Dat was zo hevig dat de overheden dan maar besloten
het op te trekken onder de sluier van een warme zomernacht. Het verzet
nam echter niet af. Burgers en middenveldorganisaties bouwden recht tegenover het nieuwe monument een contra-memoriaal. Hùn boodschap: wij
protesteren tegen het monument omdat het suggereert dat de Hongaarse
staat geen verantwoordelijkheid draagt voor de genocide die volgde op de
Duitse inval.
Onder regent Miklos Horthy was Hongarije tijdens de Tweede Wereldoorlog een bondgenoot van Nazi-Duitsland. Hongaarse troepen vochten
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aan de zijde van de Wehrmacht mee in de Sovjet-Unie en Joegoslavië, waar
ze betrokken waren bij misdaden tegen Joden. Om loyaliteit aan Berlijn te
tonen, vaardigde de regering Horthy anti-Joodse wetgeving uit, gebaseerd
op het Nazimodel. Voor 1944 vond er nog geen massale deportatie van Joden uit Hongarije plaats. Zo waren er in het voorjaar van 1944 nog steeds
ongeveer 800.000 Joden aanwezig op het Hongaarse grondgebied – na de
moord op meer dan drie miljoen Poolse Joden de grootst overgebleven
Joodse gemeenschap in Centraal- en Oost-Europa. Nadat de Hongaarse
regering onder druk van de opmars van het Rode Leger enkele onhandige
diplomatieke openingen maakte in de richting van de westerse geallieerden,
trokken Duitse troepen Hongarije binnen. Er werd een nieuwe premier geïnstalleerd, maar Horthy bleef aan als staatshoofd en de Hongaarse soevereiniteit werd niet geheel geëlimineerd. In nauwe samenwerking met de
Nazi’s werd vervolgens een operatie opgezet om Joodse bezittingen te onteigenen. Het was voor iedereen meteen duidelijk dat dat de aanzet betekende
voor massale deportaties. Een Duitse Einsatzgruppe kwam naar Boedapest,
net als Adolf Eichmann, de deportatiespecialist van de SS. Bij de deportaties
waren, zoals Timothy Snyder schrijft, echter ook volop Hongaarse politieagenten en functionarissen betrokken. Bovendien steunde de operatie op
de registers van het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen
mei en juli 1944 werden ongeveer 437.000 Joden uit Hongarije gedeporteerd
naar Auschwitz, zo’n 320.000 van hen werden vermoord.
Hoezeer de machtigen de herinnering aan politiek geweld ook naar
hun hand willen zetten, de historische waarheid èn degenen die voor haar
willen strijden zijn koppig. Het verzetsmemoriaal aan het Vrijheidsplein in
Boedapest toont het gelaat van die koppigheid.

ludo abicht

Kibboets Kolchose
Kazerne
De Praags-Duits-Joodse expressionist
Paul Adler (1878–1946)

Het artistieke anarcho-communisme uit de eerste decennia van de twintigste eeuw had vele moeders. Eén van de broedplaatsen was de kunstenaarskolonie in de tuinstad Hellerau bij Dresden. Het Festspielhaus, waar al
die uiteenlopende utopische groepen samenkwamen – van aanhangers van
de therapeutische Eurhytmie van de Zwitserse choreograaf Emile Jacques
Delcroze en de antroposofen van Rudolf Steiner tot de Joodse ‘nieuwe kabbalisten’ –, werd tijdens het Nazibewind een politiekazerne. De verschillende functies van dit neoclassicistisch gebouw van Heinrich Tessonow, nota
bene de leermeester van Albert Speer, zouden kunnen dienen als een allegorie voor de turbulente culturele en politieke geschiedenis van Duitsland
en Europa: eerst werd het Festspielhaus een internationale Bühne voor de
Europese en Amerikaanse artistieke en pedagogische avant-garde, met als
symbool de yin-en-yangcirkel op de voorgevel. Tijdens de revolutie aan het
einde van de Eerste Wereldoorlog vergaderden hier de radicaal linkse revolutionairen en kunstenaars, en na 1933 diende het gebouw als kazerne voor
de opleiding van nationaalsocialistische politiekorpsen. Vandaag, twintig
jaar na de ineenstorting van de Duitse Demokratische Republiek (DDR)
prijken in de entreehal nog steeds de triomfantelijke fresco’s over de bevrijding uit het fascisme en de rode dageraad van een nieuwe socialistische
wereld. En in het dorp laten de huidige bewoners nog altijd de tuin zien van
de familie Adler, waar onder meer Franz Kafka op bezoek kwam.
De in Praag geboren Paul Adler, een dichter uit de vriendenkring
rond Franz Kafka en Max Brod, beleefde in Hellerau in leven en werk, en
exemplarisch, heel intens achtereenvolgens de dromen van het culturele en
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mystieke zionisme van Martin Buber, het expressionistische (‘O Mensch!’)
radencommunisme en daarna de brutale nachtmerrie van het nationaalsocialisme.
In zijn Belijdenissen (Boek 10, Hoofdstuk 18) schrijft Augustinus: ‘Indien
ik me niet herinnerde wat het was, zou ik ook, als het mij werd aangeboden,
het niet vinden.’ Het was waarschijnlijk geen toeval dat ik in 1964, na mijn
uittreden uit de jezuïetenorde, bewust naar de Universität Tübingen trok om
er de seminaries van Ernst Bloch te volgen. Door Bloch kwam ik in contact
met de Kabbala, de Joodse mystiek en in het bijzonder de leer van Isaac ben
Solomon Luria (1534–1572) over het herstel van de gebroken ‘schalen van
het heelal’ (Tikkun Olam), de hoogste opdracht voor de mensen. De marxist
Bloch vatte dit als volgt samen: ‘Slechts wanneer alle gasten rond de tafel
zitten, zal de Messias verschijnen.’ Zonder het te weten was ik daardoor al
heel dicht aanbeland bij een centraal aspect van het denken en streven van
Paul Adler. In Tübingen ontmoette ik ook studenten van de experimentele
Antioch University in Ohio, waar de vroegere rector en visionaire pedagoog
Arthur Morgan, een geestgenoot van A.S. Neill, baanbrekend werk had verricht en waar ik dan vijftien jaar lang heb gedoceerd. Dezelfde A.S. Neill
had in Hellerau een afdeling van zijn beroemd geworden Summerhill School
opgericht. Dat was mijn tweede onderhuidse ontmoeting met de wereld
van Paul Adler.
En tijdens mijn studie germanistiek aan de universiteit Gent werd ik,
zoals velen van ons, dank zij professor Herman Uyttersprot voor het leven
geobsedeerd door het werk van Franz Kafka en de Praags-Duitse literatuur. Zodat ik voor het onderwerp van mijn doctoraat vanzelfsprekend naar
Praag ging om onderzoek te verrichten aan het Institut für das Studium der
Pragerdeutschen Literatur van professor Eduard Goldstücker. Daar stelde
men me voor een monografie te schrijven over Paul Adler. Alsof nu alle
puzzelstukken als bij wonder in elkaar begonnen te passen.
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE RELIGIOSITEIT: LURIA–JEZUS–BUBER

Zoals veel van zijn Joodse tijd- en klassegenoten had Paul Adler het Jodendom leren kennen in de sterk verwaterde versie van zijn vader, voor wie
de politieke emancipatie en de moeizame integratie in de Praagse middenstand voorrang hadden. Omdat deze routineuze, bijna folkloristische beleving van de godsdienst hem al even weinig inspireerde als de jonge Kafka
– denk aan diens onthutsende Brief an den Vater – werd ook de jonge Adler
aangetrokken door de hernieuwde belangstelling voor de Kabbala die deze
Joodse studenten onder meer leerden kennen tijdens de bevlogen messianistische voordrachten van de Weense filosoof Martin Buber (1878–1965)
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en door de mystieke geschriften van de kabbalist Nathan Adler (1741–1800).
Door de studie van de ideeën en visioenen van Luria kwam hij in contact
met een niet-institutionele gemeenschap van gelovigen die hem de kans
bood zichzelf opgenomen te voelen in een niet concreet bestaand collectief
van Joden die zichzelf en potentieel de hele wereld zouden verlossen (‘herstellen’). Dit door orthodoxen als ketters beschouwde Jodendom vond zijn
hoogste voorbeeld in de ‘Jood Jezus’, de opvolger van de Bijbelse Job. Beide
figuren waren uitverkoren en geslagen, beiden prezen en lasterden God,
beiden bleven onophoudelijk zoeken tot ze in liefde en toorn God vonden.
Want volgens Adler was de laster van de woedende Job God welgevalliger
dan de toespraken van de drie welmenende vrome ‘vrienden’.
Adler verlaat Buber echter, wanneer deze zich onmiskenbaar steeds
meer tot het Jodendom beperkt. Adler vervangt daarbij de band van het
bloed door die van de universele mensenliefde. Waar hij een tijdlang aanhanger geweest was van het ‘culturele, niet politieke zionisme’ van Buber
en diens geestgenoten, laat Adler zich in toenemende mate inspireren door
een radicaal universalistisch pacifisme. Zo past zijn idealistische pleidooi
voor de oprichting van ‘een Joods-Arabische Sovjetstaat’ (Sovjet moet hier
gelezen worden in de oorspronkelijke betekenis van ‘raad’) in Palestina niet
langer in het duidelijk zionistische project van Buber. Het beeld van de
kibboets als egalitair Joods collectief moet stilaan wijken voor dat van de
anarchistische kolchoze (collectieve landbouwcommune), zonder dat daarbij de onorthodoxe profetisch-mystieke religieuze inspiratie wordt verlaten
of verloochend.
VAN HET SOCIALISME NAAR DE UTOPIE

Het valt op dat het grootste gedeelte van Adlers literaire werk werd geschreven tussen het begin van de Eerste Wereldoorlog en de revolutie. Afgezien
van de drie zelfstandig uitgegeven langere teksten, Elohim, Nämlich en Die
Zauberflöte, verschenen bijna alle gedichten en verhalen in expressionistische tijdschriften. Dat had niet alleen te maken met de ontwikkeling van
zijn literaire stijl, maar ook met het feit de uitgevers van deze tijdschriften,
onder meer Franz Pfemfert van Die Aktion, zijn principiële afkeer van de
oorlog deelden. Adler behoorde namelijk tot de kleine groep modernistische schrijvers die zich niet lieten meeslepen door het oorlogsenthousiasme
van de Duitse en Oostenrijkse nationalisten of het zogenaamde ‘oorlogschristendom’ (Kriegschristentum) dat in de godsdienst een theologische
rechtvaardiging voor het oorlogsgeweld had gezocht en gevonden. Uitgerekend dit misbruik van de religie raakte zijn godsdienstig universalistische
overtuiging. Hij zoekt dan ook in de Bijbel argumenten om deze perversie
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te weerleggen, want voor hem was het pacifisme een diep religieuze plicht.
Zo schrijft hij in het verhaal Der Seelensturm (De zielsstorm, gepubliceerd
in 1915, maar waarschijnlijk geschreven na de beroemd geworden kerstviering met de vijanden in de loopgraven in december 1914) dat de oorlog de
goddelijke orde omkeert en slechts demagogisch gewelddadig kan worden
gelegitimeerd door de vervalsing van het Woord en de geforceerde gelijkschakeling van de individuele ervaringen. Zo treedt aan het begin van het
verhaal een abstract volk op dat door de constructie van een ‘heldendood’
de zinloze slachting van de soldaten wil goedpraten – door de verheerlijking van de moord en door de verwijzing naar de roemrijke heldendood en
de onsterfelijkheid van de heroïsche krijger. Volgens Adler perverteert die
dood alleen maar de schepping door ‘het grote niets’ te verwekken.
De stap van principieel antimilitarisme, pacifisme en religieus gemotiveerd universalisme naar socialisme lag voor Adler en zijn geestgenoten
voor de hand. De vraag was echter, hoe dat socialisme eruit moest zien.
Veel van zijn politieke medestanders waren ervan overtuigd dat het tijd
werd het romantische en emotionele, maar wereldvreemde utopisme in te
ruilen voor het wetenschappelijk socialisme. Adler was het daar bijna profetisch niet mee eens. In 1918 publiceerde hij bijvoorbeeld in Neue Blätter
für Kunst und Dichtung (Dresden) het essay Vom Sozialismus zur Utopie:
De trots van de grondleggers van de marxistische theorie over de
geslaagde conversie van het socialisme ‘van de utopie naar de wetenschap’ moet vandaag even gerechtvaardigd zijn als de trots van de
nakomelingen ongerechtvaardigd en af en toe uitdagend is. Niet uitdagend vanuit de kant van de naïeve aanhangers, maar van de massa’s
voor wie het socialisme niets groots meer betekent. Geen utopie,
maar evenmin wetenschap. Wellicht eerder het gedegenereerde overschot van een groot programma. Vandaag is het socialisme hetzelfde
geworden wat zijn verwekkers, het christendom en het liberalisme, in
vroegere tijden geworden zijn: een partij die de overwinning behaald
heeft door het aantal van zijn nominale [LA: vermeende, zogenoemde] aanhangers.

Het is opmerkelijk dat deze scherpe analyse niet werd geschreven in de
jaren 1990, na de val van de Berlijnse muur en de afgang van de Europese
sociaaldemocratie, maar al in 1918, toen de meerderheid van de revolutionaire actoren en hun sympathisanten nog geloofden dat alles mogelijk was.
Toen stond Paul Adler, hoewel hij actief lid en zelfs af en toe woordvoerder
was van de lokale raad van revolutionaire ‘kunstenaars en culturele arbeiders’, er in feite grotendeels alleen voor. Niet alleen week hij af van de toen
heersende partijlijn die opteerde voor de gewapende opstand, terwijl Adler
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als pacifist geloofde in de bewustmaking van de massa’s, maar zijn nogal
gesloten experimentele teksten, hoe boeiend ook, waren nu niet meteen
geschikt als politieke pamfletten.
AFSCHEID VAN HELLERAU EN DE REVOLUTIE

In 1921 was de droom van een democratische revolutie, waaraan hij vooral
met zijn literaire werk wezenlijk zou kunnen bijdragen, vervlogen. Afgezien
van een aantal enthousiaste kritieken, bijna zonder uitzondering geschreven door collega’s uit de kleine kring van gelijkgezinde expressionistische
kunstenaars en gepubliceerd in marginale tijdschriften, was zijn naam als
kunstenaar vrijwel onbekend gebleven. De radicale revolutie was opgegaan
in de partijpolitiek van de Republiek van Weimar, waarvoor hij zich terecht niet geschikt achtte. Omdat hij in de eerste Tsjechische republiek de
kans op een totaal nieuw begin meende te herkennen verliet hij Dresden
en Duitsland om zich opnieuw in Praag te vestigen. Was het ten slotte niet
president Thomas G. Masaryk die met grote overtuiging de strijd voerde
tegen het antisemitisme in Tsjecho-Slowakije en het vertrouwen van de
Joodse bevolking had gewonnen? Hij hoopte dat hij als loyaal, Duits schrijvend Joods staatsburger zou kunnen meewerken aan de opbouw van een
multiculturele samenleving en een nieuwe, vreedzame en democratische
cultuur. Het duurde echter niet lang vóór hij moest vaststellen dat zijn wereldwijde droom van een multiculturele staat was verdronken in de jubel
van de Tsjechische bevolking om de veroverde vrijheid. De politieke religie
van de nationale staat dreigde al heel vlug om te slaan in onverdraagzaamheid en chauvinisme. Adler was overigens niet de enige die de terugkeer van
de haat tegen de Joden ervaarde en vreesde, zoals onder meer blijkt uit een
passage uit een brief van Kafka aan zijn Tsjechische niet-Joodse vriendin
Milena Jesenska:
Hele namiddagen ben ik op straat en baad in Jodenhaat. […] Is het
dan niet vanzelfsprekend dat men van daar weggaat, waar men zo
gehaat word (zionisme of een volksgevoel zijn daarvoor helemaal
niet nodig)? Zonet heb ik uit het venster gekeken: politieagenten te
paard, rijkswachters die klaar staan voor een aanval met bajonetten,
schreeuwende massa’s die uit elkaar stormen en hierboven in het venster de walgelijke schande, altijd maar onder bescherming te leven.

Adler was een regelmatig correspondent van de Duitstalige, in Praag verschijnende Prager Presse, maar hij moet steeds vaker vaststellen dat zijn
columns worden gecensureerd. Zodanig zelfs dat de gedrukte teksten soms
gewoon het omgekeerde zeiden van wat hij had bedoeld. Hij diende een
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klacht in bij president Masaryk, maar dat schoot bij de hoofdredacteur van
de krant in het verkeerde keelgat en hij werd gedwongen ontslag te nemen.
Sommige literaire vrienden noemden hem vol bewondering een ‘vrij mens
en dichter die als een moderne nomade met zijn gezin van vriend naar
vriend trekt’. Dat was in alle geval de perceptie: in werkelijkheid zocht Adler in die periode tevergeefs een betaalde baan om zijn ‘nomadengezin’ te
onderhouden.
Tot hij het in 1923 opgaf en terugkeerde naar Hellerau, waar hij al vlug
tot de ontdekking kwam dat de stemming ook daar was veranderd. Steeds
meer rechtse organisaties, waaronder de extreem racistische Artamanenbond, maakten gebruik van de faciliteiten van het Festspielhaus, waar ooit
alleen maar anarchisten en linkse alternatieve groepen thuis waren. Een
paar straten van hun huis had zich nu de Uitgeverij Hakenkruis gevestigd,
kortom, de eens idyllische tuinstad was nu ook voor groot-Germanen,
fascisten en nationaalsocialisten een aantrekkelijke locatie geworden. De
beroemde ateliers van de Deutsche Werkstätten, waar in de geest van de
Werkbund artisanaal en coöperatief ‘sociale designmeubelen’ werden geproduceerd, had de deuren moeten sluiten, de coöperatieve arbeiderswoningen
werden verkocht en de in 1910 door de Zwitserse componist Jacques Delcroze opgerichte experimentele School voor ritmiek, muziek en lichamelijke
vorming was aan het wegkwijnen. De nazi’s richtten in het Festspielhaus hun
Bauernhochschule (Hogeschool voor de vorming van raszuivere, volgens de
Blut-und-Boden ideologie geïndoctrineerde plattelandsjongeren) op, vlak
naast de Vrije School Hellerau van Alexander Sutherland Neill. Het contrast
kon onmogelijk duidelijker en pijnvoller zijn. Al in 1930 vormden de nazi’s
in Hellerau de grootste partij, en de sierlijke, door Oosterse wijsheid geïnspireerde danspedagogiek moest wijken voor de militaristische massasportfeesten van de nationaalsocialisten. Adlers kinderen leerden op school voor
de allereerste keer dat ze ‘Joden’ waren.
Ondanks alles blijft Adler ‘het recht van de individuele Jood op zijn
Europese Heimat’ verdedigen, dat wil zeggen ‘onze rechten op een gedeeld
bestaan in een omgeving die wij op een adequate manier mee hebben geschapen’. De argumenten van de racistische tegenstanders zijn niets dan sofismen die we moeten blijven ontkrachten, dacht hij terecht. Een Jood heeft
het recht bijvoorbeeld Goethe beter te begrijpen dan zijn Duitse buur, net
zoals een niet-Joodse Duitser wellicht beter Paulus of de relativiteitstheorie
kon begrijpen dan menig Jood.
Maar, zoals een figuur in Brechts Dreigroschenoper zingt ‘die Verhältnisse, die sind nicht so.’ In maart 1933, twee maanden na de machtsovername
door Hitler, werd Adler fysiek aangevallen en als echtgenoot van een Arische vrouw beschuldigd van rassenschande. SA-mannen sloegen hem de
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tanden uit de mond en verspreidden het gerucht dat de familie Adler in het
huis naast de watertoren van Hellerau was gaan wonen ‘met de bedoeling
het drinkwater van de Duitsers te vergiftigen’. Twee dagen later vluchtten
ze naar Praag, waar hij als voorzorgsmaatregel de kinderen al naartoe had
gestuurd.
Adler trok zich steeds meer terug uit het publieke leven en sprak niet
alleen over de gewenste vernietiging van zijn literaire manuscripten, maar
over een totale Auslöschung, het uitwissen van zelfs de herinnering aan zijn
bestaan. Hij overleefde met moeite de Duitse bezetting van Tsjecho-Slowakije en stierf op 8 juni 1946 aan een beroerte in zijn schuilplaats in Zbraslav,
een buitenwijk van Praag.
EXPRESSIONISTISCHE LITERATUUR HONDERD JAAR LATER

De titel van de omvangrijke studie over het leven en werk van Paul Adler
door dr. Annette Teufel van de Technische Universität Dresden luidt niet
voor niets: Paul Adler. Der ‘un-verständiche’ Prophet (2014). Met haar ingrijpende analyses van het werk heeft de auteur echter wél aangetoond dat
de profetische teksten van Adler niet zozeer onbegrijpelijk als wel moeilijk
toegankelijk waren en blijven. Een citaat van een tijdgenoot, de Duitse expressionistische dichter en romancier Kasimir Edschmid (1890–1966) bevestigt dit. In 1920 schreef hij:
Bij Paul Adler werden de laatste conclusies getrokken. Hij heeft zijn
archimedisch punt buiten de planeet gevonden. Van daaruit maakt
hij een nieuwe en betere synthese van het menselijke gesternte. Hij
heft ruimte en tijd op en schuift alle vlakken in elkaar, die heel netjes
en afgestoft op de schoon-burgerlijke aarde stonden. Wat vroeger
schemerig was, is voor hem de chaos van gebondenheden, verwarringen en vrijheden.

De kosmische taal die deze criticus gebruikte klinkt voor de hedendaagse
lezer al bijna even esoterisch als de teksten van Adler en andere expressionisten zelf. En toch werden hier belangrijke bakens verzet die weliswaar
door de daarop volgende golf van de Neue Sachlichkeit en de Tweede Wereldoorlog ondergesneeuwd raakten, maar nooit helemaal zijn verdwenen.
Volgens Edschmid en anderen komt de kunst van Adler neer op een
zoektocht naar de oorspronkelijke harmonie van het heelal, helemaal in
de geest van de Joodse mystiek van Isaac Luria. Deze kunst is daarom een
groot en diepgaand spel, omdat ze het uitzicht op de samenhang van alle
dingen wijder maakt en telkens opnieuw herschept.
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Het wordt echter ook duidelijk dat je als lezer en criticus de metataal
van Adler en de expressionisten al moet beheersen om de boodschap überhaupt te begrijpen: men voelt dat hier iets bijzonder kostbaars en relevants
wordt gezegd, maar men kan het onmogelijk op het eerste gezicht duiden.
Het is daarom ook geen wonder dat de nieuwe uitgave van de novelle (?)
Nämlich in 2017 bestaat uit 82 bladzijden tekst, tegenover 150 bladzijden
commentaar. Door dit commentaar ontdekt men hoe ontzaglijk veel referenties in deze korte prozatekst zitten verborgen. Men zou het ook anders kunnen aanpakken: we zouden de tekst ook kunnen lezen zoals streng
orthodoxe Joden het kabbalistische boek Zohar lezen. Ook daarin staan
afzonderlijke passages die ons kunnen inspireren, zonder dat men de bijna
oneindig vele weerspiegelingen van teksten uit de Tora of de Talmoed opmerkt of begrijpt. In de Kabbala en andere mystieke schriften uit de wereldliteratuur kan één enkel beeld of één enkele gedachte de toegang openen tot
een diepere wereld, een beetje zoals in de confrontatie met één enkel doek
van Mark Rothko, wanneer de toeschouwer na een tijdje heel langzaam de
verschillende over elkaar aangebrachte verflagen begint te vermoeden. Of
zoals boeddhistische monniken zich dagen lang kunnen buigen over één
kort Zen verhaal, één haikoe of één schijnbaar moeiteloos op papier geborsteld letterteken.
Neem nu de eerste paragraaf van Nämlich:
Ik ben een mens voor wie een en ander onduidelijk is, niet alleen
wat de gang van de wereld daarbuiten betreft, zoals men zegt. Er is
me veeleer één bepaald punt over mezelf onduidelijk. Ik ben reeds
begonnen aan het vierde decennium van mijn leven. Iets in mij is
zoek geraakt, ik weet zelf niet waaruit het bestond. Er ontbreekt iets
in mij, ik kan het ook niet uit de verte raden. Dat is alleszins een
ondraaglijke toestand.

In zijn intussen klassiek geworden essay Beginnings: Intention and Method
(1975) toont de Palestijns-Amerikaanse cultuurfilosoof Edward Saïd aan,
hoe al vanuit de eerste paragrafen van een roman, om het even hoe lang die
is, de verder ontplooiing ervan kan worden afgelezen. Het zou interessant
zijn een dergelijke methode op de eerste zinnen van Nämlich toe te passen. De Duitse auteur Durs Grünbein, die in 1962 uitgerekend in Hellerau
werd geboren en die geïntrigeerd raakte door het complexe verleden van
zijn geboorteplaats, is in 2017 in zijn autobiografische roman Die Jahre im
Zoo uitvoerig ingegaan op de figuur van Paul Adler en het boek Nämlich.
Vanzelfsprekend ziet hij de verwantschap met die andere Praagse auteur,
Kafka, die zijn roman Het proces eveneens op de dertigste verjaardag van
de protagonist Joseph K. laat beginnen, en dat is nog maar het begin van
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de overeenkomst. Ook Joseph K. is diep onzeker over de wereld en zichzelf.
Beide auteurs zijn op een of andere (onzekere) manier verbonden met Friedrich Hölderlin, door zijn leven en werk een van de Grote Onzekeren van
de Duitse literatuur (de titel van het verhaal van Adler komt trouwens uit
een citaat van Hölderlin: ‘Da nämlich ist Heinrich gegangen.’ )
Grünbein noemt Nämlich een van de meest verontrustende en tegelijk
‘taalmachtigste’ teksten van de moderne Duitse literatuur. Het zijn de reflecties van een schizofreen die probeert zichzelf en de wereld te begrijpen. ‘De
wereld’ van 1915 was voor Adler de Wereldoorlog die ondanks het voortschrijdend inzicht van kunstenaars en dichters in Duitsland en de andere
Europese landen onverbiddelijk voortschreed als een Dulle Griet, gewapend met de professioneel meest ontwikkelde vernietigingstechnieken uit
de geschiedenis. In die zin was de voor zichzelf onbegrijpelijke protagonist
Paul Sauler veel meer in contact met de buitenwereld dan hij kon weten. De
tekst weerspiegelt op een enge (unheimliche in de letterlijke betekenis van
die term) manier de totale verwarring en het uiteenspatten van zijn denken
en voelen. Zo eng dat je als lezer begint te vrezen in die maalstroom van
groteske beelden te worden meegezogen. Het is ook deze sterke taal die ons
in haar greep houdt. Het is een tekst die niet alleen het totale verval schetst,
maar in dat verval zoekt naar een reconstructie van de persoonlijke en collectieve zingeving, al is het verre van duidelijk hoe een nieuwe, aan moord,
bedrog, hebzucht en wantrouwen ontsnapte samenleving eruit moet zien.
In deze zin zijn dit boek en de andere teksten van Adler verwant met het
surrealisme dat eveneens zowel een protestbeweging tegen de onechte burgerlijke samenleving zal zijn als de poëtische visie van een nieuw begin. En
als louter taalexperiment zijn deze teksten uit de oorlogstijd verwant met
het werk van Joyce. Net als bij Joyce is geen enkele parafrase of parodie, hoe
kinderlijk ook, werkelijk onschuldig. Zo zegt Sauler in Nämlich bijvoorbeeld over een ingebeeld (voor hem waarschijnlijk reëel) bezoek van het
kind Jezus:
Hij moet ondanks alles op reis gaan. Vooraf heeft hij mij nog iets belangrijks te zeggen. Wellicht wil hij de toekomst voorspellen. Wellicht
zal ik hem vragen stellen. Wij kunnen goed met elkaar omgaan. Hij
eet mijn brood. Hij drinkt mijn bloed. Hij eet mijn vis. Waarom zou
ik mensen die mijn brood en vis eten niet vragen, wat ze eigenlijk van
me willen? Wie mij bezoekt moet ermee rekenen dat ik hem uitvraag.

Wie zich de moeite getroost bij deze teksten van Adler stil te blijven staan
zal hoogstwaarschijnlijk tot het inzicht komen dat de literaire en sociaalfilosofische experimenten van Paul Adler en zijn verdwenen (verbannen
en uitgemoorde) generatie met hun verregaande experimenten niet alleen
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hun turbulente tijd weerspiegelen, maar dat zij zich toen al vragen hebben
gesteld over kunst, god en een mensenvriendelijke universele samenleving
die wij nog altijd niet op een bevredigende manier kunnen beantwoorden.
Zolang dit niet is gebeurd zullen hun indringende, bevreemdende teksten
ons blijven achtervolgen.

françois levrau

‘Er is
geen andere God
dan die in jullie zelf’
Identitair ontwaken
met Zarathoestra van Hermann Hesse

Precies honderd jaar geleden schreef de in 1946 met de Nobelprijs voor literatuur bekroonde Duitse schrijver Hermann Hesse (1877–1962) De terugkeer van Zarathoestra; het resultaat van – naar eigen zeggen – twee dagen en
nachten bewusteloos en explosief schrijven (blz. 49–51).1 De tekst werd eerst
anoniem gepubliceerd, en later opgenomen in een bundel die ook brieven
en korte teksten bevat over de politieke polarisatie in het Duitsland van 1918
tot na de Tweede Wereldoorlog. Hesse voorvoelde wat op komst was en
wilde zich, bij monde van de figuur van Zarathoestra, expliciet tot de Duitse
jeugd richten om haar een geweten te schoppen.
DE TERUGKEER VAN ZARATHOESTRA

Zarathoestra is bekend vanwege zijn betekenis voor de westerse (cultuur)
geschiedenis. Hij was een Perzische profeet uit de dertiende en veertiende
eeuw voor Christus die visioenen kreeg van Ahura Mazda. Deze godheid
introduceerde een absolute scheiding tussen goed en kwaad. De wereld van
het goede komt Ahura Mazda toe, dat is een wereld van het licht, de waarheid en het reine. De wereld van het kwade is de wereld van de boze god
Angra Mainyu en wordt gekenmerkt door duisternis, leugen en onreinheid.
De beide goden vechten sinds lang een strijd uit en dit verklaart waarom
er op aarde zoveel oorlog, strijd en ellende is (Angra Mainyu is aan de winnende hand), maar ook waarom het vaak goed gaat met de wereld (Ahura
Mazda is succesvol). Deze strijd wordt ook in elk mens uitgevochten. Het
gaat dan om het gewetensconflict waarbij een demon het individu influistert het kwade te doen, en een engel oproept het kwade vooral niet te doen.
Elke mens moet dus voortdurend kiezen of hij tot het leger van de goede of
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de boze god wil behoren. Volgens de profetieën van Zarathoestra zal op het
einde der tijden het leger van Ahura Mazda overwinnen. De doden zullen
verrijzen en diegenen die aan de zijde van Ahura Mazda hebben gestreden
zullen naar het paradijs gaan, terwijl diegenen die vooral de kwade God
hebben gevolgd voor eeuwig in de poel des verderfs zullen belanden. Deze
gedachten (in concreto: de strijd tussen goed en kwaad waarbij het goede
zal overwinnen; de wederopstanding; en de triage in functie van wie goed
of kwaad heeft geleefd) vinden we duidelijk terug bij de drie grote westerse
godsdiensten (jodendom, christendom, islam), waardoor de invloed van
Zarathoestra op de Westerse cultuur nauwelijks kan worden overschat.
Wie deze betekenis op waarde heeft geschat, is Friedrich Nietzsche
(1844–1900), de Duitse filosoof die in zijn Aldus sprak Zarathoestra2 Zarathoestra opvoert om hem een nieuwe waarheid te laten verkondigen – een
waarheid waarvan Nietzsche hoopt dat die evenveel invloed zal hebben.
De Zarathoestra van Nietzsche heeft niet veel op met de gemiddelde mens,
die hij beschouwt als een evolutionair tussenstadium: ergens tussen aap en
Übermensch. Nietzsche zet de Übermensch concreet af tegen wat hij ‘de
laatste mens’ noemt, een mens die geen idealen meer heeft en alleen nog
maar reageert op prikkels afkomstig van de traditie, het geloof, het gezag,
de consumptie, enzovoort. De laatste mens is geen individu meer, omdat
iedereen hetzelfde wil en uiteindelijk hetzelfde is. Mensen zijn niet langer
in staat om scheppend boven zichzelf uit te stijgen en voor zichzelf te bepalen hoe ze in de wereld willen staan. De Zarathoestra van Nietzsche pleit
dus voor minder kuddegeest en voor de kracht zichzelf los te maken uit de
greep van klassieke (waarden)systemen, teneinde zelf te bepalen volgens
welke waarden te leven. Mensen, zo stelt Nietzsche bij monde van Zarathoestra, moeten hun ‘lot’ realiseren (iets dat ze niet vrij gekozen hebben,
zoals bepaalde omstandigheden, maar ook het eigen karakter of de eigen
fysiologie) en zich niet verschansen achter allerhande metafysische concepten (bijvoorbeeld God) of morele conventies en sociale instituties omdat die
nu eenmaal geen recht doen aan de individualiteit van elk mens. Nietzsche
heeft het over de amor fati waarbij het individu zijn lot volledig affirmeert
omdat hij begrijpt dat het lot hem en niemand anders toebehoort.3 Dit individu beklaagt er zich niet over noch berust hij er zomaar in, maar hij
heeft het lot lief en wil zijn leven dan ook niet ondergeschikt maken aan
een algemene moraal of sociaal-politiek waardesysteem. De Übermensch
wil zijn lot als de enige morele maatstaf van het leven beschouwen, tot in de
eeuwigheid, teneinde werkelijk te kunnen worden wie hij eigenlijk is.
In het vlugschrift uit 1919 laat Hesse de figuur van Zarathoestra opnieuw
aan het woord en in een aantal brieven reflecteert hij over wat en waarom
hij die figuur heeft opgevoerd. Zarathoestra richt zich tot de Duitse jeugd
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op het moment dat Duitsland de oorlog heeft verloren en de jongeren zich
de vraag stellen wat ze moeten doen en waarin ze moeten geloven. De tekst
wordt aanvankelijk anoniem gepresenteerd omdat Hesse de jeugd niet wil
wantrouwig maken als zij meteen had geweten wie de (toen al beroemde)
schrijver van dat werk was (blz. 53–54). Zijn woorden, zo stelt Hesse het,
moeten op een onbevangen wijze worden getoetst aan de gedachten en gevoelens van de jeugd. Op veel bijval kunnen Zarathoestra’s gedachten echter
niet rekenen. Immers, nadat bekend wordt wie de schrijver is, ontvangt
Hesse heel wat brieven van jongeren uit politiek reactionaire en extreemnationalistische hoek. Uit die reacties blijkt unisono dat ze hem verachten,
dat hij voor hen dood is en enkel nog als voorwerp van spot zou dienen. De
jongeren spreken over de ‘heilige tuinen van het Duitse idealisme, van het
Duitse geloof en van de Duitse trouw’ (blz. 56) en verwijten Hesse veel te
‘pacifistisch’, ‘geromantiseerd’ en simpelweg ‘onduits’ te zijn. De vele brieven
moeten Hesse hebben verontrust. Hij bevroedt er tendensen in die, zouden
ze tot volle ontwikkeling komen, gevaarlijk zijn ‘voor de geest en voor het
leven’ (blz. 56).
ZARATHOESTRA’S BOODSCHAP

Hesse ontkent dat hij qua inhoud, toon en stijl Nietzsches Zarathoestra heeft
geïmiteerd, hoogstens zou zijn Zarathoestra erop geïnspireerd zijn. Hesse
geeft zelfs aan dat hij eigenlijk pas na het schrijven besefte dat er gelijkenissen waren met Nietzsches protagonist (blz. 51). Eerder dan tot de gedachten
en tot zijn werk zou Hesse vooral zijn aangetrokken tot Nietzsche als mens
wiens moed, geest en manhaftigheid hij prijst. Wat daar ook van moge zijn,
het is vrij duidelijk dat in Hesses Zarathoestra-geschrift – maar ook in diens
ander werk – Nietzsche in het souffleervak zit.
De stijl van Hesse doet wat pastoraal aan – iets wat ook in het nawoord
door Volker wordt opgemerkt4 – en dat zal ongetwijfeld voor de moderne
lezer wat moeilijk liggen, maar een eeuw terug was het dat niet en we durven zeggen dat wie er zich voor openstelt zinnen zal aantreffen die ongemeen zacht en mooi klinken. Anders dan het geval is met Nietzsche die zijn
Zarathoestra poëtisch maar ook erg scherp doet klinken (Nietzsche blijft
uiteindelijk toch vooral de filosoof die met de hamer zijn waarheden declameert), oreert Hesses Zarathoestra op gedempte wijze en formuleert hij
niks dan pastelachtige woordenslierten. Zarathoestra spreekt als met een
stem waarvan hij zelf zegt dat ‘die niet van mensen komt, maar van sterren
of goden of, nog beter, als een stem, die iedereen in zijn eigen hart hoort,
in uren waar God bij hem is’ (blz. 13). Zarathoestra spreekt met een taal die
een spiegel aanbiedt zodat mensen zichzelf daarin kunnen bekijken en on-
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dervragen. Concreet spoort hij de jongeren aan om identitair te ontwaken
en werkelijk volwassen te worden. Dat kan alleen wanneer zij de ‘godheid’
in zichzelf zoeken. Die godheid wordt door Zarathoestra geduid als ‘het
lot’ – de knipoog naar Nietzsche kan natuurlijk niet onopgemerkt blijven.
Leer, dat het lot niet van afgoden komt, dan zullen jullie ook eindelijk
leren, dat er geen afgoden en goden zijn! Zoals in het lichaam van
een vrouw het kind groeit, zo groeit het lot in het lichaam van ieder
mens, of als je wilt, kun je ook zeggen: in zijn geest of in zijn ziel. Het
is hetzelfde. En zoals de vrouw een is met haar kind en haar kind lief
heeft en niets beters in de wereld kent dan haar kind – zo zullen jullie
je lot leren lief hebben, niets beters op de wereld kennen dan jullie lot.
Het zal jullie god zijn, want jullie zelf zullen jullie goden zijn. Als het
lot van buiten komt, doodt het je, zoals de pijl het wild doodt. Als het
lot van binnen en uit jezelf komt, maakt het je sterk en maakt het je
tot een god. (blz. 15)

Het lot vinden en in de ogen kijken, zo stelt Zarathoestra, gaat veelal met
lijden en eenzaamheid gepaard en velen vluchten daarvoor – iets dat hij als
een daad van lafheid en zelfverachting kwalificeert. ‘Uitverkoren zijn jullie,
in het lijden je zelf te worden, in de pijn je eigen adem en je eigen hartslag
terug te winnen, die jullie hadden verloren. Uitverkoren zijn jullie om sterrenlucht te ademen en uit kinderen mannen te worden’. (blz. 31)
Net zoals men een schilderij in vele kaders kan hangen, zo ook kan men
een zelfde gedachte in verschillende zinnen uitdrukken. Dat de jongeren
(en bij uitbreiding de mens) de God in zichzelf moeten zoeken, is Zarathoestra’s leidmotief. Wie wat met het werk van Hesse vertrouwd is, begrijpt
dat dit eigenlijk voor zijn volledige oeuvre geldt. Men hoeft maar een boek
van Hesse ter hand te nemen en een willekeurige pagina te lezen, lang zal
het niet duren alvorens men het leidmotief zal zien verschijnen. In Hesses
magnum opus Kralenspel lezen we bijvoorbeeld:
Je moet ook helemaal niet naar een volmaakte leer verlangen maar
naar vervolmaking van je zelf. De godheid is in jou, niet in begrippen
en boeken. De waarheid wordt geleefd, niet gedoceerd. Wees voorbereid op innerlijke strijd […]’.5

In Demian klinkt het zo:
Het ware beroep voor iedereen was slechts dat ene: zichzelf vinden.
[…] Al het andere was half, was poging tot ontvluchting, was een
vlucht terug naar de ideale toestand van opgaan in de massa, was
aanpassing en angst voor het eigen innerlijk.6
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Ook in zijn vele brieven (Hesse zou er gedurende zijn leven zo ongeveer
drieduizend geschreven hebben) wordt het leidmotief in een schier eindeloze variatie herhaald – illustratief daarvoor is een collectie van brieven
die recent werden samengebracht onder de titel ‘Het is je plicht mens te
worden’.7
Deze attitude van het niet verzaken aan het eigen lot, is wat Hesse niet
opmerkt bij de Duitse jeugd tijdens het Interbellum. Concreet lijken Zarathoestra’s gedachten tot een drietal nauw aan elkaar verwante waarschuwingen te kunnen worden herleid. Zo waarschuwt hij tegen onderdanigheid,
dadendrang, projectie en intellectuele oneerlijkheid. In de drie onderstaande paragrafen gaan we kort op elk van die waarschuwingen in.
ONDERDANIGHEID

Zarathoestra waarschuwt voor een nieuwe terugval in de onderdanige mentaliteit die de Eerste Wereldoorlog mogelijk heeft gemaakt. Hij stelt dat de
jeugd zich al te graag horig maakt aan demagogen die er niet op uit zijn de
Duitse overlevenden naar de eigen godheid te laten zoeken. Jongeren laten
zich te gemakkelijk mobiliseren door demagogen die van hen vragen een
zekere (i.c. nationale) waarheid te dienen.
Jullie Duitsers zijn meer dan ieder ander volk gewend om te gehoorzamen. Jullie volk heeft zo gemakkelijk, heeft zo bijzonder graag
en blij gehoorzaamd, geen schrede wilde het doen, zonder daarbij
de bevrediging te voelen, dat daarmee een gebod nagekomen, een
voorschrift was opgevolgd. […] En vergeet niet, dat daden en mannelijkheid niet in boeken en niet in volksredevoeringen groeien. Ze
groeien op bergen en de weg er naar toe voert door leed en eenzaamheid, door graag gedragen leed, door vrijwillige eenzaamheid.
(blz. 38)

Waar Hesse op zinspeelt is dat mensen zich al te graag door anderen op
sleeptouw laten nemen teneinde niet te worden geconfronteerd met de eigen verantwoordelijkheden. Die hang naar gehoorzaamheid, zo stelt Hesse,
leidt tot totalitaire regimes. Ook Isaiah Berlin nam dit thema op in zijn
invloedrijke essay Two concepts of liberty.8 Berlin maakt een onderscheid
tussen ‘positieve vrijheid’ en ‘negatieve vrijheid’, waarmee hij respectievelijk
doelt op de ‘vrijheid om iets te kunnen doen’ (freedom to) en de ‘bevrijding
van allerhande beperkingen’ (freedom from). In zijn essay maakt Berlin gewag van verschillende opdelingen ter illustratie van dit verschil. Eén opdeling is die tussen ‘vrijheid als autonomie’ en ‘vrijheid om te doen wat men
wil’. Het onderscheid is van belang, omdat het altijd mogelijk is dat iemand
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beschikt over de vrijheid te doen wat hij wil zonder dat hij echt in controle is
over zijn handelingen en beslissingen en daardoor eigenlijk niet autonoom
handelt. Zo wijst Berlin bijvoorbeeld op de gevaren van het totalitarisme
dat een ‘grote waarheid’ aan zijn volk oplegt tot op het moment dat iedereen
ervan doordrongen is en ervan overtuigd is dat er op een bepaalde wijze
moet worden gedacht en gehandeld. In dat geval gaat het niet alleen om de
instigatie van het ‘hogere zelf ’ in het individu, maar ook en bovenal om de
creatie van een ‘collectief hoger zelf ’ bij gratie van die instigatie. Het ‘collectief hogere zelf ’ wordt voorgesteld als een soort paradijs, maar het kan
slechts bestaan door de hersenspoeling van de massa, de exclusie van elke
dissidente stem en de implementatie van een cultuur van angst.
Elke liberale democratie moet daarom strategieën bedenken om niet
alleen haar democratische instituties maar ook haar democratische cultuur
te bestendigen. Dat is ook voor deze tijd een belangrijke boodschap, zeker
wanneer antidemocratische partijen de kop opsteken, populisme sterk aanwezig is, de politieke participatie van de burger daalt, bepaalde groepen
blijven botsen op structurele discriminatie en nieuwkomers misschien niet
of minder bekend zijn met de democratische waarden of deze zelfs afwijzen.
Wanneer angst of ressentiment regeert is de hang naar snelle (maar catastrofale) oplossingen apert. Hesse kreeg gelijk: kortelings na de publicatie
van Zarathoestras terugkeer verscheurde Europa zich voor een tweede keer.
Ook nu lijken mensen te worden opgezweept waardoor het opnieuw niet
zeker is of de liberaal-democratische rechtsstaat wel overeind zal blijven.
DADENDRANG

Jongeren, zo klinkt het bij Zarathoestra, verzaken aan hun eigen lot door
niet alleen blind te gehoorzamen, maar ook door hun obsessie met daden.
De pijn over de geleden nederlaag wordt te gemakkelijk verdoofd door de
vlucht in bedrijvigheid en activisme. De hunker naar daden, zo stelt Zarathoestra, wordt echter best omgebogen tot een vorm van zelfreflectie omdat
het juist via die (vaak pijnlijke en eenzame) zelfbezinning is dat de nederlaag kan worden aanvaard en overwonnen door er een basis te vinden voor
een meer vruchtbare toekomst.
Het was pijnlijk, alleen te zijn – daarom richtte men verenigingen op.
Het was pijnlijk, allerlei stemmen binnen in je te horen, die van jullie
eisten, dat jullie je eigen leven moesten leven, jullie eigen lot zoeken,
jullie eigen dood sterven – het was pijnlijk, daarom liepen jullie weg
en maakten lawaai met machines en hamers, tot dat de stemmen
verder weg klonken en verstomden. […] Er werd lijden van jullie
geëist – en jullie waren verontwaardigd, jullie wilden niet lijden, jullie
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wilden alleen doen! En wat deden jullie? Eerst offerden jullie aan de
god van het lawaai en de verdoving in jullie eigenaardige bedrijven,
jullie hadden volop te doen, jullie hadden nooit tijd om te lijden, te
luisteren, te ademen, levenselixir op te zuigen, het licht van de hemel
te drinken. Neen, jullie moesten toch altijd doen, altijd doen. En toen
het doen niets hielp en toen het lot binnenin jullie in plaats van zoet
en rijp steeds rotter en giftiger werd, toen vergrootten jullie ook jullie
doen, toen maakten jullie vijanden, eerst in je fantasie, toen in de
werkelijkheid, toen voerden jullie oorlog, toen werden jullie soldaten en helden! Jullie hebben veroverd, jullie hebben het onzinnigste
verdragen, jullie hebben het geweldigste gewaagd. En nu? Is het nu
goed? Is het nu stil en blij in jullie harten? Smaakt nu het lot zoet? O
nee, het smaakt bitterder dan ooit tevoren en daarom snellen jullie
naar nieuwe daden, lopen jullie in de straten, rennen en schreeuwen
jullie, kiezen jullie raden en laden jullie weer geweren. En dit alles,
opdat jullie eeuwig op de vlucht voor het lijden zijn! Op de vlucht
voor jullie zelf, voor jullie ziel. (blz. 21–22)

Hesse heeft het niet met de dweepzucht van jongeren en hun ‘kinderlijk’
verlangen naar daden.
Maar als ik jullie vraag, jongelingen: wat is het, waarnaar jullie volk
zo zeer verlangt? Wat heeft het nodig? Dan zullen jullie zeggen: Ons
volk heeft daden nodig, ons volk heeft mannen nodig, die niet alleen
kunnen praten, maar ook daden kunnen verrichten! […] Vrienden,
dat, wat jullie volk en ieder volk nodig heeft, dat zijn mannen, die
hebben geleerd, zichzelf te zijn, die hun lot hebben herkend. Zij
alleen worden tot het lot van hun volk gemaakt. Zij alleen zijn niet
met de redevoeringen en de decreten en de hele bange en onverantwoordelijke ambtenarij tevreden. Zij alleen hebben de moed, hebben
de overmoed, hebben de goede, de welgeschapen, gezonde, vrolijke
stemming, waaruit de daden komen. (blz. 37–38).

De ‘daad’ waarnaar de jongeren zo smachten is het tegenovergestelde van
wat Zarathoestra ‘doen’ noemt. Een daad wordt immers niet verricht nadat
eerst werd gevraagd wat er precies moet worden gedaan. De daden en horigheid leiden van de essentie af, namelijk volwassen worden en dus in het
reine met zichzelf komen. Door ‘trouw’ te blijven aan het lot en de eigen
Godheid, wordt er een authentiek subject geproduceerd dat zich heeft onthecht van alle krachten die het tot dan toe tot een functie van de ander of
van een bepaalde retoriek heeft gemaakt. De daad veronderstelt paradoxaal
een bijzondere vorm van passiviteit die een totale overgave impliceert aan
wat iemand heeft gegrepen. Deze passiviteit is echter van een volstrekt an-
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dere orde dan de gemakzuchtige passiviteit en onderdanigheid die het subject doet terugtrekken in de veiligheid van een discours dat door anderen
in zijn plaats wordt gevoerd en hem dicteert wat er moet worden gedacht
en gedaan.
VERDRINGING, PROJECTIE EN INTELLECTUELE ONEERLIJKHEID

Hesse geeft aan dat wat mensen denken en doen veelal het product is van
toevalligheden en buikgevoelens. Emoties bieden de impuls en de rede
wordt al te vaak naderhand ingezet om het emotionele te rechtvaardigen en
te camoufleren. Hesses Zarathoestra zegt het zo:
[…] waarom zoeken jullie niet ook nu jullie pijn daar waar ze is:
binnen in jullie zelf? Misschien is het niet het volk, dat je pijn doet
en niet het vaderland en niet de wereldmacht en ook niet de democratie – misschien is het gewoon jezelf, je maag of je lever, een gezwel
of kanker in je – en het is niets als kleuterangst voor de waarheid
en voor de arts, als je je voordoet, alsof je zelf weliswaar helemaal
gezond bent, maar je helaas zeer gedeprimeerd bent door het lijden
van je volk? (blz. 18)

Mensen doen te weinig aan introspectie. In een brief gericht aan een jonge
Duitser, stelt Hesse:
Het is echter voldoende, slechts één uur lang deze kinderlijk en
weinig intelligente schuldvraag uit te schakelen en in plaats daarvan
de vraag te stellen: ‘Hoe gaat het met mij zelf? In hoeverre ben ik
medeschuldig? Waar was ook ik te luidruchtig, ook ik te brutaal, ook
ik te lichtgelovig, ook ik te blufferig? Waar is het punt in mij, waarop
de slechte pers, waarop het ontaarde geloof aan de nationale Jehova,
waarop al deze zo snel ingestorte vergissingen konden steunen?
(blz. 47)

Mensen, zo suggereert Hesse, verdringen niet alleen hun eigen aandeel in
de feiten, hun onhebbelijkheden, maar ze projecteren de oorzaak van hun
onbehagen vaak ook op de buitenwereld en zoeken daar een zondebok voor
datgene waarmee ze zelf (onbewust) worstelen. Hesse lijkt hier te verwijzen
naar de theorieën over het onbewuste die in die periode opgang maakten
binnen psychoanalytische kringen. Wat men bij zichzelf verdringt projecteert men al te graag op de ander, zo klinkt een gekend Freudiaans inzicht.
In 1922, meer dan tien jaar voor Hitlers greep naar de macht, schrijft Hesse:
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Je kunt van joden houden of niet, het zijn mensen, […]. Dat je echter
een menselijk ras eenvoudigweg voor het kwaad in de wereld en
voor de duizend zware zonden en gemakzuchtigheden van het eigen
Duitse volk als zondebok aanwijst, is een zo ernstige ontaarding,
dat deze schade tienvoudig opweegt tegen alle schade, die ooit door
joden veroorzaakt kan zijn. (blz. 62)

Die verdringing maakt dat de Duitse jeugd intellectueel oneerlijk is. Zo doet
ze bijvoorbeeld aan culturele cherry picking wanneer ze naar een ‘idealistisch-ideologisch Duitse aard’ verwijst en die dan ziet weerspiegeld worden
in auteurs als Kant, Schiller, Fichte en Wagner – figuren waaraan ze zich
optrekt en die ze vereenzelvigt met waar Duitsland waarlijk voor staat. Dit
Duitsland zou worden bedreigd. Hesse merkt op dat die voorstelling toch
maar best ‘plaats moet maken voor een oneindig ruimere, elastischer Duitse aard […]’. (blz. 61) Mensen maken zichzelf iets wijs en houden vast aan
een ideële fictie van een eigen volk en vergeten daarbij dat de natie voortdurend in verandering is en zich ook schuldig heeft gemaakt aan wandaden
en oorlogszucht.
Ook hoor ik jullie, vrienden, voortdurend zo luid over de hevige
pijn en het noodlot klagen, die jullie volk en jullie land heeft getroffen. Vergeef me, jonge vrienden, als ik ook over deze pijn een beetje
wantrouwig ben, een beetje langzaam en onwillig daarin geloof! Jij en
jij en jij daar, jullie falen, lijden jullie dan alleen pijn om jullie volk?
Lijden jullie alleen pijn vanwege jullie vaderland? Waar is dan dit
vaderland, waar is zijn hoofd, waar zijn hart, waar willen jullie zijn
genezing en verpleging beginnen? Hoe? Gisteren was het nog de keizer en was het wereldrijk, waarover jullie ongerust waren, waarop jullie trots waren, die jullie heilig waren. Waar is dat alles nu gebleven?
[…] – Maar waarom spreken jullie, als je pijn hebt, ook nu nog steeds
meteen van het vaderland en van het volk en van zulke grote, eerbiedwaardige dingen, waarover gemakkelijk te praten valt en die vaak
zo onverwacht uiteen vallen en er niet meer zijn? Wie is het volk? Is
het de redenaar of zij, die naar hem luisteren, zijn zij het die met hem
instemmen of zij die hem uitspuwen en met stokken zwaaien? Horen
jullie het schieten daarginds? Waar is het volk, jullie volk – aan welke
kant? Schiet het of wordt het beschoten? Valt het aan of wordt het
aangevallen? (blz. 17)

Ook in de eenentwintigste eeuw maakt de idee dat de natie wordt bedreigd
en derhalve moet worden beschermd opgang. Sterker nog, het vormt de
raison d’ être van diverse Europese identitaire (jongeren)bewegingen (Generation identity) met onder andere Schild & Vrienden (S&V), de Vlaams-

473

474

STREVEN SEPTEMBER-OKTOBER 2019

nationalistische en rechts-conservatieve jeugdbeweging die onder het gezag
van de charismatische leider Dries Van Langenhove vooral leden plukt uit
de jongerenafdelingen van Vlaamsgezinde partijen. Via websites, crowdfunding en sociale media worden jongeren geworven, opgeleid, gemobiliseerd
en geactiveerd in wat een metapolitieke strijd voor het behoud van Vlaanderen en, ruimer, van het Avondland kan worden genoemd. Deze Vlaamse
identiteit wordt verbeeld als een culturele eenheid en als een bloed- en bodemnatie waarbij dus niet alleen een gedeelde geschiedenis, taal, arsenaal
aan waarden centraal staan, maar ook de blanke huidskleur. ‘Als je naar de
geschiedenis kijkt, is de Vlaming altijd blank geweest’.9 In datzelfde interview zwakt Van Langenhove deze claim af – ‘Wat niet wil zeggen dat blank
zijn een voorwaarde is om Vlaming te zijn.’ – om vervolgens vooral erg
vaag te zijn over die voorwaarden en wat precies de Vlaamse geschiedenis
en identiteit is die binnen het conservatisme van Schild & Vrienden past
en dus moet worden beschermd. Dat komt mooi tot uiting in volgend fragment uit een interview met Van Langenhove10:
Wat is nu die Vlaamse geschiedenis en identiteit die in uw conservatisme past?
Ik vind dat een vage vraag.’
Hoezo? Hoe ziet die Vlaamse identiteit eruit?
‘Ja, het Vlaming-zijn. Onze cultuur, onze gedeelde geschiedenis,
respect hebben voor elkaar. Dat hoort bij het Vlaming-zijn.’
Dus als ik vraag wat een Vlaming tot een authentieke Vlaming
maakt, dan gaat het over…
(Onderbreekt) ‘Er is geen checklist en ik ga daar ook geen checklist
voor maken. Je mag me ook niet vragen ‘wanneer is iemand een
Vlaming?’ Je kunt niet zeggen: ‘Is die persoon een Vlaming, ja of
nee?’ Zo werkt het niet.’
Maar u moet toch kunnen uitleggen wat die Vlaamse identiteit
inhoudt?
(Weigerachtig) ‘Ik kan daar vragen over beantwoorden, maar ik
ga hier geen definitie geven van de Vlaamse identiteit. Ik ben niet
geplaatst om die te maken.’
Nochtans is Schild & Vrienden een uitgesproken Vlaams-nationalistische beweging, toch?
‘Ja, en ik ben ook uitgesproken Vlaams-nationalistisch.’
Maar u weet niet wat die Vlaamse identiteit is?
‘Natuurlijk wel, ik draag ze uit. Ik, iedereen in Schild & Vrienden
en iedereen die zich een fiere Vlaming voelt, maakt deel uit van
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die Vlaamse identiteit.’
Zonder dat u haar kan definiëren.
‘Ja.’
Gaat het dan om het zich Vlaming voelen?
‘Onder andere.’
Als u niet kan zeggen wat het wel is, is het misschien gemakkelijker
om te zeggen wat niet Vlaams is?
‘Een hoofddoek, voilà. Goed voorbeeld, actueel, lekker
controversieel. Een hoofddoek, daar is ab-so-luut niets Vlaams
aan. Dat behoort niet tot de Vlaamse samenleving, dat heeft
niets met Vlaanderen te maken.’
En wat doet u met iemand die zich Vlaams voelt en een hoofddoek…
(Onderbreekt) ‘Nu komt u met de vraag of iemand met een
hoofddoek Vlaming kan zijn? Daar ga ik niet op antwoorden,
want daar kan je niet op antwoorden.’
Dat is toch een heel logische vraag?
‘Neen.’
Als een hoofddoek absoluut niet Vlaams is, dan voelt iemand
met een hoofddoek zich onterecht Vlaming?
‘Daar ga ik niet op antwoorden.’
(Verrast) Dat vind ik straf.
(Lacht) ‘Ik vind daar niets straf aan. Vlaming-zijn hangt af
van oneindig veel factoren en elementen. Ik moet nog duizend
andere dingen weten om te kunnen zeggen of je in mijn ogen
Vlaming bent of niet.’
Schild & Vrienden dweept met een vaag en imaginair beeld over de Vlaamse identiteit die bovendien op een exclusieve wijze wordt ingevuld. ‘Inclusieve identiteit is geen identiteit. […] We moeten durven zeggen dat de
islam géén deel uitmaakt van de Vlaamse identiteit. Kortom: we moeten wat
meer ‘exclusief ’ durven zijn’.11 In een ander interview klinkt het zo: ‘Het is
niet omdat je hier geboren bent, dat je een Vlaming bent. […] Een katje dat
geboren wordt in een paardenstal is nog geen paard’.12 Hoe S&V dit precies
in verband kan brengen met ‘respect’, ‘godsdienstvrijheid’ en de werking
van de ‘liberaal-democratische rechtsstaat’ is onduidelijk. Dit is dan ook de
blinde vlek van S&V. De eigen tekorten (in concreto: afwijkingen ten opzichte van de mensenrechtencultuur) worden verdrongen en geprojecteerd
op (bijvoorbeeld) de ‘intolerante islam’ die met de hoofddoek als symbool
een islamitische kruistocht zou voeren met als uiteindelijke doel het zegevieren van de sharia in de westerse rechtssystemen. Of nog, en naar de
essentie geplooid, in de onverdraagzaamheid die S&V de islam aanwrijft
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treft S&W eigenlijk een spiegel waarin ze zich niet durft te bekijken. De
gratuite gelijkschakeling van de Vlaamse cultuur met de universele mensenrechtencultuur heeft dus het risico dat de zwarte bladzijden uit de eigen
vroege en recente geschiedenis (bijvoorbeeld slavernij, kolonisatie, islamofobie) worden genegeerd en dat men ervan overtuigd geraakt dat ‘respect’
en ‘democratie’ alleen maar kunnen worden bedreigd door iets dat van
buitenaf komt (migratie). Als de kernwaarden van de democratie worden
‘geculturaliseerd’ (exclusief toegeëigend aan het Vlaamse volk), dan neemt
de aandacht voor antidemocratisch gedrag bij de eigen groep af. Opvallend
en illustratief is dat S&V haar identitair ijkpunt ontleent aan de periode van
de Guldensporenslag. Op de T-shirts van de S&V-aanhangers staat ‘1302’ en
‘Schild en Vrienden’ verwijst naar het sjibbolet ‘Schild en Vriend’ dat de Liebaerds iedereen met een Brugs accent dwongen uit te spreken. Wie dat niet
kon, werd als Leliaert ontmaskerd en terstond gedood. Hoewel Hendrik
Conscience deze episode als een Vlaamse hoogmis heeft voorgesteld, voelt
het wrang dat een hedendaagse (Vlaamsgezinde) organisatie zich naar deze
slachtpartij laat noemen. Van Langenhove romantiseert en trivialiseert13:
Grappig, toch? Zalige naam. Iedereen is daar meteen door getriggerd.
Die veldslag was de overwinning van het gewone Vlaamse volk op
de Franse elite. Wist u dat vrouwen na de Guldensporenslag voor het
eerst in Europa belangrijke posities konden bekleden? Ik vind dat een
hoogtepunt uit de Vlaamse geschiedenis. En ja, daar ben ik trots op.

De jongeren van S&V, zo zou Zarathoestra het hen zeggen, moeten niet te
hard van stapel lopen en gaan best op zoek naar wat hen waarlijk drijft –
hoeveel geven ze werkelijk om die ‘Vlaamse Jehova’? Is hun strijd en ontreddering misschien niet vooral indicatief voor hun onvermogen om te gaan
met de frustratie niet over een identiteit te beschikken (Wat is nu toch die
Vlaamse identiteit?!)? Wordt ‘het vreemde’ waartegen men zich zo kant niet
vooral opgevoerd als de oorzaak van dat tekort en wordt door het aanwijzen
van de vreemde als stoorzender daarmee niet meteen ook het fantasma van
het bestaan van een volledige Vlaamse identiteit gehandhaafd? Als dat zo
is, is het dan niet vooral zaak zich te verzoenen met het feit dat de volledige
identiteit een fictie is, eerder dan de ander voortdurend als stoorzender aan
te wijzen?
BESLUIT

In 1919 publiceerde Herman Hesse De terugkeer van Zarathoestra. In dit
vlugschrift waarschuwt Hesse middels de figuur van Zarathoestra de gefrustreerde Duitse jeugd die te popelen staat om wraak te nemen voor het
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verlies van de Eerste Wereldoorlog. Hij houdt de jeugd een spiegel voor: ze
is te onderdanig en gehoorzaam, te veel gericht op daden, te weinig door
zelfkritiek en introspectie aangestuurd en daardoor intellectueel oneerlijk.
Deze boodschap lijkt ook in het Vlaanderen van deze tijd nog actueel.
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olivier boehme

Veelgodendom
Friedrich Nietzsche,
zijn worsteling met het historische
en wij

Toen de vooraanstaande Amerikaanse filosoof Allan Bloom (1930–1992) in
The Closing of the American Mind (1987) eind vorige eeuw betreurde hoe
zijn studenten de notie ‘waarheid’ slechts relatief noemden, bracht hij dat in
verband met het feit dat Amerika de ideeën van Friedrich Nietzsche (1844–
1900) en Martin Heidegger (1889–1976) invoerde zoals het jeansbroeken
uitvoerde. De ‘nietzscheanisatie’ van links cultiveerde een autonome waardenschepping en maakte van revolutie een doel op zich, zoals het nazisme
voorheen had gedaan. Zware woorden, maar Bloom geloofde echt een aloud verbond van links en rechts tegen de liberale democratie te ontwaren.
Daarbij was het woord ‘cultuur’ deel geworden van onze ‘loze praat’ en werd
het voor van alles en nog wat gebruikt. ‘Gebrek aan cultuur is nu cultuur
geworden’, stelde hij. Het begrip ‘culturele diversiteit’ had bijgedragen aan
‘groepjespolitiek’ en aan de overtuiging dat individuele rechten zoals neergelegd in de Amerikaanse Onafhankelijkheidverklaring slechts gedateerde
retoriek waren. Zo zaagde de studentengeneratie die hij aan het werk zag,
de tak af waarop ze met al haar idealen voor meer gelijkheid zat. Door het
systeem leugenachtig te noemen, gooide ze meteen ook de grondwet en de
geschiedenis op de schroothoop, terwijl daaruit een denken was voortgekomen dat een discussie over gelijkheid pas mogelijk maakte.1
Bloom zette de toon voor een conservatief tegenoffensief dat tot op vandaag door meerdere auteurs ijverig wordt voortgezet. Zijn combinatie van
argumenten gestoeld op zowel de Verlichting als op westers monocultura-
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lisme, vandaag heel courant, vond in Europa een wegbereider in de Franse publieke intellectueel Alain Finkielkraut. In 1987, hetzelfde jaar als dat
waarin Blooms boek verscheen, voerde hij in De ondergang van het denken
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) op als degene die Frans rationalisme en individualisme verzoend had met de Duitse idee van de Volksgeist,
het denkbeeld dat een volk werd gekenmerkt door een unieke cultuur en
mentaliteit. Ook in later werk bleef hij zich keren tegen wat hij als uitwassen
van cultuurrelativisme en identiteitsdenken beschouwde. Onlangs kreeg hij
vanuit het kamp van de gilets jaunes, van wie hij de verdediging nota bene
opnam, antisemitische beledigingen toegestuurd. Zo werd hijzelf tot een,
voor zijn tegenstanders ongewenste, identiteit gereduceerd.
NIETZSCHES EERSTE VRAAG – LEVEN EN TRAGEDIE

De beschuldigingen van Bloom aan het adres van Nietzsche en Finkielkrauts
worsteling met het ‘Duitse denken’ houden verband met de wisselende duiding van het ‘historische’ doorheen het even grillige parcours van Nietzsche.
Diens levenslange dialoog met het ‘historisme’, de opvatting dat alle culturele en maatschappelijke fenomenen alleen vanuit hun historische wortels en
evolutie vallen te begrijpen, zegt inderdaad ook iets over het (multi)culturalisme dat onze samenleving in zijn greep houdt. Nietzsches werk kan goed
gelezen worden met alvast twee grote vragen die hem bezighielden voor
ogen. De historisme-kwestie wordt voorafgegaan door een eerdere vraag,
de oudste zelfs die de mensheid kent: die naar de zin van het leven. Die
vraag naar zin wordt opgeroepen door zowel verveling als andere vormen
van leed, die het soms moeilijk maken om ‘het er zijn’ te verantwoorden.
Alvast het lijden van de ene mens aan de andere vatte Arthur Schopenhauer (1788–1860) gevat samen in zijn parabel van de stekelvarkens in de
winter: als ze te veraf staan van elkaar hebben ze het koud en als ze elkaar
te dicht naderen, prikken ze. In de kou staan kan je ook begrijpen als: zich
eenzaam voelen, zich vervelen, de zin van alles even kwijt zijn, terwijl dat
prikken staat voor de kleine en grote lichamelijke en psychische wonden
die we toebrengen en zelf toebedeeld krijgen. Wat echter geldt voor het
verkeer tussen mensen, is ook waar voor de confrontatie van mensen met
de andere fenomenen die hen omgeven. Heel de filosofie van Schopenhauer
draaide rond de kerngedachte dat we behept zijn met een blinde wil die
schuilgaat achter onze perceptie van de wereld, de voorstelling. Hoe die
voorstelling ons ook om de tuin leidt, de echte drijfveer van al ons denken
en doen is die wil die zwalpt tussen de verveling van de rust en de pijnlijke
gevolgen als we die rust doorbreken en gaan bewegen in de wereld.
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Schopenhauer was meer dan een halve eeuw ouder dan Nietzsche.
Toen hij in 1818, als jongeman van dertig jaar, zijn grote meesterwerk publiceerde, Die Welt als Wille und Vorstellung (De wereld als wil en voorstelling),
was Nietzsche nog niet geboren. Toen Schopenhauer in 1860 stierf, tijdens
zijn laatste levensjaren beroemd geworden na jarenlange miskenning, was
Nietzsche zestien. Beiden hebben elkaar nooit ontmoet. Toch werd Schopenhauer voor Nietzsche, toen hij diens werk vijf jaar na diens dood op
21-jarige leeftijd leerde kennen, een geestelijke vader. Zijn biologische vader, een dominee in het Pruisisch-Saksische Röcken, was al gestorven toen
Nietzsche nog een kind was. Hij volgde het hem toegedachte pad van zijn
vader niet en raakte bij het opgroeien zelfs vervreemd van het geloof. De
lectuur van Schopenhauer bevestigde voor hem dat deze wereld niet het
werk van een liefhebbende god kon zijn. Maar hoezeer dat inzicht in een
zinloze, harde, zelfs ronduit absurde wereld ook tot wanhoop kon drijven,
zijn geestelijke leidsman leerde hem ook hoe het leven te overleven.
Hoe die oplossing er volgens Nietzsche uitzag, deed de ondertussen in
Bazel tot professor aangestelde classicus in 1872 uit de doeken in een boek
over de Griekse tragedie: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
(De geboorte van de tragedie uit de geest van de muziek). De muziek die
de auteur begeesterde, was die van de Duitse componist Richard Wagner
(1813–1883), die hij kende, vereerde en wilde dienen waar en hoe hij kon.
Maar de muziek speelt ook een cruciale rol in het denken van Schopenhauer, die niet alleen zelf aardig fluit speelde en helemaal kon opgaan in de
klanken van Mozart, Rossini en Beethoven. (Met Wagner had hij niet veel
op.) De filosoof van wil en voorstelling betoogde dat het genieten van kunst
erop neerkwam dat we het leven in zijn meest fundamentele vorm kunnen
aanschouwen en het is die zuivere aanschouwing die ons er ook voor even
van bevrijdt. Zuivere esthetiek verdooft het zijn en muziek is daar beter in
dan alle andere kunsten. Nietzsche paste dat inzicht toe op de oude Grieken
en hun tragediën, waarmee ze het theater en de literatuur tot grote hoogte
hadden verheven. Met een tragedie hadden ze de wereld met zijn lijden
en schuld geësthetiseerd. Als een muzikale golf had ze de toeschouwers
vervoerd en hen voor een tijdje met het bestaan verzoend. Zo hadden de
Grieken het pessimisme overwonnen waarvan ze diep doordrongen waren
geweest. Hoe diep toonde Nietzsches collega en vriend in Basel, de cultuurhistoricus Jacob Burckhardt (1818–1897), in zijn monumentale (postuum
uitgegeven) studie over de Griekse cultuur. In 1886 voegde Nietzsche aan
zijn boek de ondertitel toe ‘of: Griekendom en pessimisme’. Want daar ging
het boek in essentie over: hoe een onherbergzaam bestaan leefbaar gemaakt
werd door er een esthetisch fenomeen van te maken. Dat ethetiserende ant-
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woord op de grote vraag naar de zin van het leven zou Nietzsche nooit meer
loslaten en in allerlei varianten blijven geven.
NIETZSCHES TWEEDE VRAAG – ALLES IS WORDEN

De tweede vraag die als een rode draad door Nietzsches oeuvre liep, ging
minder over het zijn en meer over het worden. In de tijd waarin hij leefde,
de laatste decennia van de negentiende eeuw, zag hij hoe om zich heen een
intense omgang met het verleden gaande was. In het universitaire milieu,
waarin hij zelf een tijd actief was, spraken de historici met luide stem. Van
rechten tot filosofie en filologie, alle disciplines die behoorden tot het domein van de humane en sociale wetenschappen ondergingen de invloed
van het historische vorsen en denken. Het leek of niets nog begrepen kon
worden zonder er het verleden van te kennen. Alles bleek geworden te
zijn, het ging door voor niets anders dan het resultaat van eeuwen evolutie.
Waarden, normen, gewoonten, verhoudingen, instellingen, niets leek nog
vast te staan. Merkwaardig genoeg klampten Nietzsches tijdgenoten zich
net aan al dat historische weten vast als aan een baken van zekerheid. Bij
de creatie van elk kunstwerk of gebouw werd nagegaan hoe kunstenaars
en architecten het in vergane tijdperken hadden aangepakt. Het nationale
bewustzijn van oude en nieuwe staten werd gestijfd met historische argumenten en voorbeelden die moesten aantonen hoe oud en eerbiedwaardig
die natie eigenlijk wel was.
Het begon Nietzsche zelf te duizelen van al dat worden. In het tweede
essay van zijn tweede belangrijke publicatie, de van 1873 tot 1876 verschenen
Unzeitgemässe Betrachtungen (Oneigentijdse beschouwingen), kaartte hij
aan wat voor zijn tijdgenoten nog niet problematisch leek. In dat stuk, Over
nut en nadeel van de geschiedenis voor het leven (1874), trachtte hij aan te tonen dat het om een enorm probleem ging, een fundamentele verschuiving
in de mentaliteit van het Westen, een omslag die hem zijn verdere leven
bleef bezighouden. De mens kon vast veel genoegen beleven aan het antiquarische snuisteren in wat nog kenbaar bleef uit vervlogen tijden. Hij kon
daarin ook kritische argumenten vinden tegen contesteerbare toestanden
en praktijken of er inspiratie uit putten om zelf evenveel daadkracht aan de
dag te leggen als anderen het voorheen hadden gedaan. Maar Nietzsche zag
hoe zijn tijdgenoten evengoed bedolven dreigden te worden onder al die
feiten en inzichten die uit de archieven en bibliotheken werden opgediept.
Hoe moest je je te midden van die brij nog oriënteren? En wat zijn alle opvattingen en zienswijzen die voor steunberen van de samenleving doorgaan
nog waard als alles slechts geworden is en zal blijven worden?
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De vertegenwoordigers van de burgerlijke orde die zich nestelde in
haar natiestaten, voorzien van een prestigieuze pedigree en veel zelfvoldaanheid, steunden op het geloof dat die orde de voleinding der tijden belichaamde. Ze gingen er vanuit dat de geschiedenis voltooid was eens de
volkeren samenvielen met de staten die grote staatslui tot stand brachten.
In Nietzsches eigen Duitsland geloofden ze dat vurig: toen de Pruisische
premier Otto von Bismarck in 1871 na veel oorlog en politiek geschaak het
eengemaakte Tweede Duitse Keizerrijk had opgericht, juichten de burgerij
en vele intellectuelen dat toe als de apotheose na een eeuwenlang streven.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) had aan het begin van de eeuw
beschreven hoe de wereldgeest na veel omzwervingen en avonturen eindelijk thuiskwam in een finale synthese waarvan zijn tijd getuige was. De
Duitsers die in het tijdperk na 1871 toonaangevend waren, geloofden in dat
finale hoofdstuk van de geschiedenis te leven. Aan een nieuw heden en
toekomst leek op zo’n epochaal eindpunt elke ruimte ontnomen. Het waren
natuurlijk niet allemaal volgelingen van Hegel en zij die een voortdurend
worden doorheen de tijd aan het werk zagen, geloofden niet noodzakelijk
in diens grote verhaal. Nietzsches Bazelse vriend Burckhardt was zo iemand.
Andere ‘historisten’, zoals de nationale geschiedschrijver Leopold von Ranke (1795–1886), beklemtoonden evengoed de eigenheid van elke periode,
maar koesterden hun eigen tijd toch als die waarin eindelijk geoogst werd
wat lang daarvoor was gezaaid. Deze vereerders van de bestaande orde, in
Duitsland en in vele andere landen, leefden op een of andere manier in hun
eigen versie van een eindtijd. En zelfs als je doorging met het uitkijken naar
het vervolg van de geschiedenis, bleef de vraag hoe dat historische worden
daarbij houvast kon bieden. Was het voorbije en bestaande iets algemeens,
was het overal en altijd waar?
Nietzsche betwijfelde of mensen wel in staat waren te leven zonder een
begrenzende horizon. Je moest op zijn minst de illusie kunnen koesteren
dat wat je nu dacht en deed echt telde, hoezeer het ook voorafgegaan was
door tijden met andere ideeën en gebruiken, en hoe het er later en elders,
in het vreemde land van het verleden of dat van mijlen verderop, ook aan
toe kon gaan. In zijn Menschliches, Allzumenschliches, dat voor het eerst in
1878 verscheen, schreef hij hoe je aan het verleden kon lijden, net zoals je bij
onrechtmatig verworven rijkdom of met geweld veroverde macht telkens
aan de bedenkelijke oorsprong daarvan herinnerd wordt, waardoor je de
toekomst niet meer kan toelachen.2 Alles wat de historische wetenschap wel
eens te bieden zou kunnen hebben, leek de treurige aanblik van een ‘armzalige naoogst in de herfst’ nadat al het wezenlijke al geworden was.3 ‘De vergoddelijking van het worden is een metafysische kijk op de dingen – als het
ware vanaf een vuurtoren aan de zee van de geschiedenis –, waarin een al
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te veel historiserende geleerdengeneratie haar troost vond’, stelde Nietzsche
vast met inleving en medelijden voor een milieu dat hijzelf bekritiseerd en
verlaten had.4
Nietzsche zag echter niet in hoe hij een mensheid die geobsedeerd was
geraakt door het worden daarvan nog kon verlossen. Heeft hij het daarom
ten slotte maar zelf omarmd? In die omarming schuilt in elk geval de kern
van zijn poging om aan het Europese denken een fundamentele wending
te geven. Misschien, zo overwoog hij, bestond er wel zoiets als historische
noodzaak. Zo ja, leer er dan mee te leven.5 Hij begon zelfs aan te nemen dat
de mensheid haar hoogtepunt had bereikt in zijn eigen tijd doordat lang opgespaarde energie door overerving telkens op geestelijke doelen was overgedragen, ‘gesublimeerd’ zou Freud zeggen. Als die wilde energie zelf niet
meer werd opgekweekt, viel er niets meer te sublimeren en ging het weer
bergaf. ‘Misschien nadert de mensheid op het midden van haar weg, in de
middenperiode van haar bestaan’, lees: in Nietzsches tijd, ‘haar werkelijke
doel dichter dan aan het einde’.6
DE DOODSWENS DIE WAARHEID HEET

Nietzsches spel met de gedachte aan een einddoel dat zich doorheen de tijd
voltrok, bleef niet lang duren. Een veel radicalere gedachte maakte zich van
hem meester, en via hem ook van latere generaties. Het leven zelf, de natuur en de geschiedenis, dat eeuwige worden, hadden in zijn ogen eigenlijk
helemaal niets met ‘waarheid’ te maken. Het zoeken naar waarheid, het onderscheid willen maken tussen zijn en schijn, waarheid en bedrog, kennen
en menen, noodzaak en toeval berust op een reusachtig vooroordeel dat we
geërfd hebben van Socrates en Plato. Dat vooroordeel zijn we ‘metafysica’
gaan noemen, boven het ‘louter’ tastbare uitstijgen om het ware te ontdekken. Onzin, zei Nietzsche, blijf de aarde trouw, probeer daar niet bovenuit
te stijgen. Blijf met je voeten op de grond, in het leven en de voortdurende
veranderlijkheid van het worden. De wil tot waarheid noemde hij in Die
fröhliche Wissenschaft (De vrolijke wetenschap, 1882) een heimelijke doodswens, omdat ze ontkende wat leven nu net is: schijn, vergissing, bedrog,
pose, verblinding, van anderen en van jezelf.7
De profeet die hij in 1883 in Also sprach Zarathustra opvoerde, zag overal zin en waarden, goed en kwaad aan de dingen opgedrongen worden. Het
was een eeuwig scheppingsproces, een kosmische rondedans, waarbij de
wereld in elke afzonderlijke fase weer anders werd uitgelegd. Alles keerde
eeuwig terug, uitwijken naar iets buiten het leven ging niet. Elke keer tekende zich een horizon af, maar telkens een andere. Zonder een horizon,
zonder dat opgaan in een hier en nu was er niets. Maar tegelijk moeten we
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beseffen dat ons geïsoleerde perspectief slechts beperkt geldig is, want het
worden en herworden houdt niet op.
Duizend doelen waren er tot dusver, want er waren duizend volkeren.
Alleen de toom om de duizend halzen ontbreekt nog, het ene doel
ontbreekt. Nog heeft de mensheid geen doel. Maar zeg mij toch, mijn
broeders: als het de mensheid nog ontbreekt aan haar doel, ontbreekt
dan niet ook - zijzelf nog? - 8

Dat doel geeft Nietzsche een naam: de Übermensch. Maar het gaat er precies
om dat dit doel zelf zonder doelen kan leven. De Übermensch is degene die
niet ten onder gaat aan de eindeloze meerduidigheid. Hij wil geen verwarrende veelheid ontlopen, maar verheugt zich in vele einders. De rondedans
van de talloze culturen en tijdperken, met elk hun beperkte opvatting van
het leven, maakt de zin van het bestaan uit. En dat in het rond dansen blijft
duren, want alles komt oneindig vele malen terug. Die ontdekking van de
eeuwige wederkeer, die Nietzsche dateerde in 1881, beschouwde hij als hét
baanbrekende inzicht van zijn leven. Het ging om een nieuw geloof in de
vreugdedans van de kosmos. Er klinkt geen gejammer meer over ellende en
onrecht, want dat zijn slechts opvattingen vanuit een bepaald perspectief en
élk perspectief behoort tot de kosmos. Goed en kwaad maken plaats voor
het ‘zijn zonder meer’.
Nietzsche is beroemd en berucht geworden met zijn uitspraak dat God
dood was. Dat was de conclusie die hij trok uit het wijken van het zijn voor
het worden. De mensen leken zelf geen onwrikbare waarheid meer aan te
kunnen hangen, al hadden ze dat zelf nog niet altijd door. Nadat hij de vele
perspectieven was gaan omarmen die doorheen de tijd en de ruimte op het
leven mogelijk zijn, ging hij de ene god van de ene waarheid ook vervangen
door het veelgodendom van alle mogelijke waarheden: ‘Is dat niet net goddelijkheid, dat er goden zijn, maar geen God?’9 Als Nietzsche een nieuw
doel gevonden heeft, dan bestaat dat erin dat we de eeuwig terugkerende
veelduidigheid onvoorwaardelijk kunnen aanvaarden. Dat doel is eigenlijk
zelf nooit een einddoel, want met wat lijkt op een einde begint alles weer
opnieuw. Dat nieuwe ideaal heeft niets meer te maken met de droom van
de Verlichting om de mens tot een alleenzaligmakend inzicht te brengen, in
zijn geest het ene licht van de waarheid aan te steken. De verlichte mens is
bij Nietzsche de lichtvoetige mens geworden die van levensvreugde danst
over alle lust en onlust heen en langs tal van inkijkjes op het bestaan.
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AUTONOME WAARDENCREATIE

Het is op die kosmische vreugdedans dat Allan Bloom alludeerde toen hij
het had over een ‘toneel van de ziel’ dat ‘wordt bespeeld door een gezelschap dat telkens andere stukken brengt’ en over ‘het wilde gekostumeerde
bal van de hartstochten’ waarvan Nietzsche dacht ‘dat het een voordeel en
nadeel was van de moderniteit’.10 Het nadeel was een verbrokkeling van de
psychische eenheid, het voordeel bestond in de rijkdom en spanning in de
moderne ziel die misschien de basis vormde voor een alomvattende wereldvisie ‘die serieus neemt wat voorheen in de spirituele vuilnisbak was
gedeponeerd’.11 Ziedaar de crisis van het Westen die Bloom benoemde kort
voor de Val van het IJzeren Gordijn, om de uitdaging van dat Westen door
de communistische wereld af te lossen. Het multiculturalisme zou Europa
net als Amerika voor een langdurig en breed debat plaatsen. De centrale notie daarbij is die van de ‘kolonisatie’ door het Westen van hele volkeren en
beschavingen, waarvan het de zijns- en zienswijzen in woord en daad heeft
willen aantasten. De koloniale blik, zo heet het, heeft niet alleen al te lang
gerust op leden van andere continenten en religies, maar ook op vrouwen,
homoseksuelen en iedereen die de strakke lijnen van geslacht en gender en
van andere conventies overschrijdt. Identiteiten zijn de inzet geworden van
het verzet tegen die occidentale dominantie, die harten en geesten zou hebben vergiftigd. Die identiteiten zijn de attributen en kostuums voor het bal
op het toneel van de ziel.
Blooms twijfel over het vermogen van de jonge Amerikanen die hij om
zich heen zag om met die ‘rijkdom en spanning van de moderne ziel’ iets
aan te vangen, mag ook voor Europa gelden. De importproducten Nietzsche en Heidegger waren volgens Bloom onderweg beschadigd geraakt12,
maar ook op het continent waar ze geproduceerd waren, blijven ze moeilijk
hanteerbaar. De nieuwe Europeanen gedragen zich weliswaar niet meer als
historisten die aan uiteenlopende tijdperken stijlelementen ontlenen, hoewel het postmodernisme graag speelt met citaten en assemblages uit stijlordes, genres en registers. Ook krijgt de historische dimensie in onderwijs en
wetenschap, laat staan de samenleving, lang niet meer de rol van weleer. En
toch is er een historische manier van kijken en denken gebleven die zich laat
kennen door de breed gedeelde overtuiging dat je alles in zijn tijd en plaats
moet zien ‘en dus’ ook in het licht daarvan moet beoordelen. Het heet dan
dat de ene cultuur de andere niet is, dat ze ‘daar’ de dingen nu eenmaal anders bekijken en doen dan ‘hier’. Die mentaliteit uit zich ook door een voorondersteling van het simultane ongelijktijdige. Hier en nu, zo vangen we
regelmatig op of horen we onszelf zeggen, leven mensen uit verschillende
gemeenschappen, culturen en subculturen met hun eigen normen. Ze gaan
door voor evenzovele compartimenten van de mensheid. Wij leven in een
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zee van eilanden, waarbij elk eiland een eigen stijl, een eigen wereld vormt.
Toen Margaret Thatcher, ook al in 1987, uitriep dat ‘there is no such thing as
society’, bedoelde ze dat mensen hun eigen lot in handen moesten nemen en
niet teveel moesten rekenen op de samenleving. Zij en haar neoliberale supporters konden niet vermoeden hoe waar haar uitspraak in een ander opzicht nog zou uitdraaien. Het historische denken van de negentiende eeuw
ligt aan de basis van het huidige multiculturalisme, de opvatting dat er vele
levenseinders zijn. Leopold von Ranke, een Pruisische lutheraan, zei van al
de historische epoches met hun eigen perspectieven en karakteristieken die
hij bestudeerde dat ze alle een rechtstreekse band met God onderhielden.
Nietzsche consacreerde die opvatting in niet minder goddelijke termen. Hij
riep het nieuwe veelgodendom uit. En wij zitten nog steeds gevangen tussen die vele goden, tussen het geweld en het isolement van het eindeloos
diverse.
De dansende Übermensch is echter ook de drager bij uitstek van de wil
tot macht. Nietzsches omarming van het diverse lijkt moeilijk te rijmen
met zijn ophemeling van de geweldenaar die niet achterom kijkt, maar zijn
eigen wetten stelt en de toekomst zelf schept.13 Dat type heeft de geschiedenis niet nodig als voorraadkamer van kostuums zoals de Europese mens
in Nietzsches tijd, die parodist van de wereldgeschiedenis. In die ‘mengelmens’ zijn verschillende vormen en levenswijzen samengestroomd. Zo’n
openheid voor van alles en nog wat is voorname culturen vreemd. Die zijn
zelfgenoegzaam en weten wat ze wel en niet willen. Nietzsches geweldenaar vindt historische zin zowaar plebejisch. De moderne, halfbarbaarse
‘historische’ mens kent geen maat in zijn overgave aan het oneindige en onbegrensde.14 Objectiviteit getuigt van slechte smaak.15 Tolerantie is iets voor
het meerduidige, moderne en niet voor het consequente type.16
Het valt moeilijk in te zien hoe je het veelgodendom kan verkondigen
en de ‘openheid voor alles’ als onvoornaam veroordelen. Rüdiger Safranski,
één van Nietzsches grote biografen, heeft terecht opgemerkt dat Nietzsches
wil tot macht ‘knippert met de ogen’.17 De filosoof van die wil voert het bonte
leven, met zijn hoera’s en zuchten, zijn genot en folter, liefde en geweld als
een groot esthetisch spel op. Dat spel leidt tot een uiterst paradoxale verknoping van een zowel toegejuichte als afgewezen overvloed aan perspectieven.
De bonte stoet van alle mogelijke visies en het feest van de meerduidigheid
staan tegenover de tirannieke creatie van nieuwe waarden. Het lijkt wel of
Nietzsche het ondenkbare heeft pogen uit te spreken. Alles keert onvermijdelijk eeuwig terug, maar toch moeten we als een geweldenaar de beleving
een welbepaalde kant op duwen. Alles is meerduidigheid, maar de geweldenaar moet toch niet alleen de aarde, maar zijn leven trouw blijven door
zijn waarheid te dicteren. De geschiedenis als een kaleidoscoop beschou-
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wen is laf, stelt Nietzsche in Zur Genealogie der Moral uit 1887, alleen wie
vermoeid en versleten is, hult zich in historische wijsheid en objectiviteit.18
De belichaming daarvan zag hij in de vooraanstaande Franse historicus Ernest Renan (1823–1892). Zo oordeelde de filosoof die naar eigen zeggen zelf
geschiedenis nodig had gehad om zoiets als de moraal te doorgronden. Hij
had hij de historische evolutie van de moraal moeten bestuderen om het
wezen ervan te ontdekken: een middel voor een ander doel dan die moraal
zelf.19 Om te weten hoe een geweldenaar zijn wetten stelt, hoe die zijn eigen moraal formuleert en oplegt, moest je de complexiteit van het verleden
onder ogen zien. En complex was alles wat historisch gegroeid was: ‘[d]
efinieerbaar is alleen wat geen geschiedenis heeft’.20
ONS CULTURALISME

Niet dat het nu ontbreekt aan geweldenaars die het zicht op de wereld naar
hun hand willen zetten. De decadentie van de Westerse te laat gekomenen,
de vermoeide consumenten van het Avondland, en tot op zekere hoogte
ook wel van zijn Amerikaanse nalatenschap, daagt profeten en zuiveraars
uit om hun vertwijfeling bij zoveel leegte te overschreeuwen met een overaanbod aan fanatisme, dat alle angst voor het vacuum moet laten verstommen. Maar ook wie niet behept is met geloofsijver en bekeringsdrang koestert daarom niet minder het recht op de ‘autonome waardencreatie’ waar
Bloom in het postmoderne tijdperk voor waarschuwde.
Al een eeuw voor bedenkingen rezen bij de erfenis van Nietzsche, kon
Jacob Burckhardt, voor wie de omgang met het erfgoed van de mensheid
een manier van leven was, zijn jongere gesprekspartner nooit helemaal volgen. En na de gemeenschappelijke jaren in Bazel kon hij dat al helemaal
niet meer. Die grondlegger van de cultuurgeschiedenis en toonaangevende
kunstkenner was welbeschouwd minder esthetisch en beschouwend dan de
bedenker van de Übermensch. Burckhardt werd tijdens zijn historische relaas, zoals onder meer postuum geboekstaafd onder de titel Welthistorische
Betrachtungen (Wereldhistorische beschouwingen), immers geregeld opgeschrikt door wat daarin stuitte op zijn morele of menselijke gevoeligheden.
Hij werd dan overvallen door een verlangen naar iets beters dan wat er was
of was geweest, al was dat zelfs het niets. Burckhardt zou op zijn sterfbed
hebben verklaard liever niet nog een leven op aarde te moeten doormaken,
helemaal in de geest van de door hem hogelijk bewonderde Schopenhauer.
Burckhardt leek meer vermoeid door het leven dan door het verleden. De
wil tot leven of tot macht kregen van hem niet het laatste woord.
Maar wat dan wel, is de vraag waar ook ons veelgodendom een duizendvoudig en dus geen antwoord op geeft.
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dietlinde willockx en marc kregting

‘Vervang hem
dan toch door een
bakfietstandem’
Mobiliteit, metaforen en moraal

Toen Van Dale eind 2018 het Woord van het Jaar bekendmaakte, was de uitslag voor Vlaanderen minder vrijblijvend dan gewoonlijk.1 ‘Moordstrookje’
had voor een fors debat gezorgd in het parlement nadat Groen-politicus
Björn Rzoska met dat woord had verwezen naar de smalle stroken aan
steenwegen, waar een stippellijn fietsen beschermt tegen auto’s die tot 70
kilometer per uur mogen rijden. De N-VA kapittelde hem bij monde van
fractievoorzitter Matthias Diependaele en minister Ben Weyts. Ze kregen
bijval van Bart Somers (Open Vld), burgemeester van Mechelen, de stad die
fietsstad van Vlaanderen wil worden. Ook Geert Bourgeois maande Rzoska
zijn woorden te wikken. Moord, dat is toch opzettelijk doden, redeneerde
de minister-president.
Rzoska bond in en zei dat hij ‘misschien iets te scherp geformuleerd’
had. Toch was zijn woordkeus gangbaar. Iedereen verpakt wel eens een opinie, al dan niet gebaseerd op ervaring, in een metafoor. Het Groen-parlementslid had een tijd per fiets van zijn woonplaats Lokeren naar Brussel
gependeld.2 Hij wilde niet legitimeren dat auto’s rakelings voorbij mogen
zoeven aan kwetsbare weggebruikers, die nota bene geen CO2 uitstoten.
Zijn taal breidde de fysieke werkelijkheid van de infrastructuur uit met een
niet mis te verstane morele betekenis.
Een metafoor belicht iets in termen die vasthangen aan een ander onderwerp. Soms levert dat een verrassing op, soms obsceniteit of tergend moralisme. Politici stellen bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering voor als
een ‘hangmat’, het terugdringen van de drugshandel als een ‘war’, erfenisbelasting als een ‘sterftaks’ en camera’s voor rekeningrijden als ‘stasi-kastjes’.3
Zulke metaforen vellen een negatief oordeel en vragen om interventie in de
realiteit.
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Met het uitspreken van ‘moordstrookje’ deed Rzoska dus niets nieuws
– het woord was zelfs bijna twintig jaar oud.4 Toch is er iets bijzonders aan
deze metafoor. Ze laat in het midden wat ze hekelt: gedrag van sommige
automobilisten of een gebrekkige infrastructuur. In het tweede geval zouden er systeemfouten zijn. Wel is voor die infrastructuur iemand verantwoordelijk, die in dit scenario de rol van de moordenaar aangemeten krijgt.
Hoe onsubtiel de metafoor zich emotioneel laat aanvoelen, des te subtieler
breidt ze het aantal mogelijke verantwoordelijken uit.
In dat licht was Weyts’ reactie tekenend. Hij kwam met cijfers. Dankzij
recente wegenwerken in België waren er minder slachtoffers, zei de minister.
Als er geen slachtoffers zijn, is er geen moordenaar en hoeft niemand zich
aangesproken te voelen, lijkt de gedachtegang. Maar minder is niet geen:
ondanks deze statistieken lieten mensen van vlees en bloed het leven op
de openbare weg terwijl ze zich per fiets verplaatsten. De cijfers vertellen
ook dat in België per hoofd van de bevolking de meeste fietsdoden van
Europa vallen. En wat met een uitgebreidere kring slachtoffers van Belgiës
gigantische fijnstofprobleem dat door auto’s wordt vergroot? Wie is voor
hen verantwoordelijk?
GA TOCH FIETSEN!

Eén ding is zeker: het moordstrookje maakt van de fietser een slachtoffer.
Van Dale leert dat dit uniek is voor metaforen in verband met dit vervoermiddel. Doorgaans geven metaforen de fietser een minder passieve rol.
Eerst frapperen handelingen die de fiets verbinden met onachtzaamheid:
ergens ‘doorheen fietsen’5 of ‘er(gens) langs fietsen’.6 Dan volgen beelden
van verstoring. Een mond met een ‘fietsenrek’ wijst op een slecht gebit met
ontbrekende of te wijd uiteen staande tanden. Iets of iemand die ‘fietsen’
is, is om verdachte redenen afwezig of met de noorderzon vertrokken. En
wie ‘iets ergens in fietst’ heeft het arglistig in een plan opgenomen gekregen.
Mocht deze persoon daar op heterdaad bij worden betrapt, dan roep je: ‘Joh,
ga (toch) fietsen!’ Als toelichting geeft Van Dale daar drie weinig gemeenschapsvormende uitdrukkingen bij: ‘Loop naar de maan!, ‘Je kunt me de
boom in!’ en ‘Loop naar de duivel!.
Een recentere fietsmetafoor breidde de verstoring uit. Ze werd gelanceerd door N-VA-voorzitter Bart De Wever, die hem van de Antwerpse
stand-upcomedian Nigel Williams had. De ‘bakfietsouder’ koppelde het
vervoermiddel aan opvoeding. Terwijl Williams zich ergerde aan mama’s
en papa’s in de residentieel geworden wijk Zurenborg, die ‘de mond vol hebben van multiculturaliteit en verdraagzaamheid, maar hun kinderen naar
een blanke school sturen’, expandeerde dit strijdtoneel onder De Wever over
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Vlaanderen. Alle hippe rijkelui die zich ‘links’ voordeden maar ‘rechts’ handelden, waren bakfietsouders. Hypocrieten.
Hoe komt de bakfiets aan dit elitaire stigma? Ligt het aan de prijs? Dat
zou vreemd zijn. Een bakfiets is veel minder duur dan een auto, en heeft
brandstof noch verzekering nodig. Om nog te zwijgen over de kosten van
het onderhoud. De afkeer moet andere gronden hebben. Opnieuw vinden
we die in de verstoring. Tot de bakfiets in gebruik raakte, verplaatsten gezinnen zich volgens de norm met een gezinswagen. Dankzij het nieuwe
vervoermiddel kan dat kleiner en minder vervuilend. Maar die medaille
heeft een keerzijde: een rit met de bakfiets vergt fysieke inspanning en, als
er geen files staan, meer tijd. En onverhoopte regen moet de ouder, terwijl
het kroost schuilt onder een zeil, lijdzaam ondergaan. Deze offers maken
idealisme zichtbaar. Voor wie zo’n offer niet wil brengen, komt het frame
van de hypocrisie gelegen. Inconsequenties bij de ander moeten eigen onverantwoord gedrag verschonen.
N-VA-kopstuk Theo Francken bevestigde dit frame in november 2018
met een tweet waarin hij reageerde op een poster van het Gentse stadsbestuur. Te zien was de Sint die zich samen met een witte Piet per tandem
voortbewoog. Francken had daarop een tip voor zijn collega’s van Groen en
sp.a: ‘Slecht weer vandaag verloren gelopen in het circulatieplan? Vervang
hem dan toch door een bakfietstandem. Handiger voor pakjes en pas écht
progressief-alternatief ’. Afwezig bij Francken was de ware tegenhanger van
de bakfiets. Manu Claeys, actief in het aanslepende debat over de Oosterweelverbinding in Antwerpen, noemde wel man en paard. De oneigenlijke
tegenstelling tussen automobilisten en bakfietsers heeft volgens hem het
zicht vertroebeld, omdat de eersten realiteitszin zouden tonen en de tweeden blind idealisme.7 Des te pijnlijker dat media bij een ongeluk in het Nederlandse Oss, toen vier kinderen stierven, de elektrische bolderkar Stint
aanduidden als een bakfiets.
ROLLEN

De fietser als verstoorder van de norm, bijdragend aan een bedenkelijke
wereldorde – daar lijkt het in de Nederlandse metaforiek om te draaien.
Nog een metafoor biedt een aanvullend elan. Sinds het begin van dit decennium klagen heel wat weggebruikers namelijk over ‘wielerterroristen’.
Daarmee worden pelotons amateurkoersfietsers geviseerd die jaagpaden
en binnenwegen onveilig maken waar ook voetgangers en tragere fietsers
vertoeven. Anders dan het moordstrookje krijgt deze metafoor instemming.
Hoewel menig politicus zich op openbare sportevenementen in wielertenue
vertoont, lijkt geen van hen zich aangesproken te voelen, laat staan parle-
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mentaire stennis te maken. Nochtans is de politieke lading van ‘terrorist’
niet gering.
Kunnen we deze selectieve verontwaardiging verklaren uit de aard van
de metafoor, omdat het moordstrookje de infrastructuur betreft en niet een
gedrag? Wellicht. Maar het verschil strekt verder. Beide metaforen toveren
de openbare ruimte om tot een arena. Die faciliteert gevechten tussen twee
types weggebruikers, die in beleidstaal ‘sterk’ en ‘zwak’8 heten. Het kan dan
opluchten wanneer zich tussen de zwakke potentiële slachtoffers van de
moordstrookjes moralisten bevinden die de gevestigde orde verstoren of
zelfs terroristen die de rollen van dader en slachtoffer omkeren. Instemmende tirades op sociale media verwoordden die opluchting.
Hoe kunnen de partijen tot elkaar komen? Mobiliteitsexpert Kwinten
Lambrecht zocht verzoening met een derde metafoor. Hij stelde voor om
‘voorrangsknikje’ alvast uit te roepen tot Woord van het Jaar 2019. Blijkens
zijn toelichting wilde hij fietsers ontlasten en automobilisten uit hun cocon halen.9 Maar ook deze rollen laten zich omkeren. In haar verkiezingsbrochure voor 2018 verwachtte de Mechelse N-VA-afdeling ‘hoffelijkheid’
van fietsers jegens automobilisten. Dat sluit aan bij een groeiende irritatie
waarover voetgangers berichten, met name in stadscentra. Fietsen zit in de
lift, dus de kwantiteit kan hetzelfde gevoel opwekken dat ‘de wielerterrorist’
buiten woonkernen oproept. Aan de basis van die ellende ligt dan geen
systeemfout, maar de indruk ‘dat fietsers de baas spelen’. Dan kan er een
aanvullende eis tot ‘respect’ komen. Gelukkig mocht van N-VA Mechelen
het masculiene gebod Wees een heer in het verkeer op stal blijven.
Ook in deze verzoeningspogingen staat gedrag centraal. De mogelijkheid dat infrastructuur een rol speelt, blijkt alleen aan de orde bij het
moordstrookje. Nochtans kan een alledaags gekend treffen tussen fietser en
automobilist aanvullend bewijs leveren. Het gebeurt geregeld dat plots een
portier van een auto aan bestuurderskant opengaat waar een fietser vervolgens ongewild en pijnlijk tegenaan rijdt. De autobestuurder is dan strafbaar,
maar als hij beweert dat het portier al even openstond ligt de bewijslast van
het tegendeel bij de fietser. Verder valt te constateren dat een parkeerstrook
direct naast straat of fietspad is gelegd. En dat van beide betrokkenen de
automobilist ongedeerd blijft.
Dit minder gebruikelijke perspectief rijmt met het betoog van Richard
Sennett in Dwelling and Building, een boek over historische stadsontwikkeling. Hij schrijft dat infrastructuur gedrag beïnvloedt en aldus moreel
is. Daarbij onderkent hij ‘een bepaalde versie van moderniteit’: ‘snel is vrij,
traag is onvrij.’10 ‘Snel’ hoort hier bij de auto en dus bij de sterke weggebruiker, en ‘traag’ bij fiets en benenwagen en dus bij de zwakke weggebruiker.
Als de sterke partij de krachten bundelt om te carpoolen, is het doel bespa-
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ren. Gaat de zwakke partij bikepoolen, dan is dat uit zelfbescherming: safety
by numbers.
Die sterke partij in de arena kent nog drie bijzonderheden. Economisch
geniet hij forse steun van de zogeheten autolobby, die in pleidooien het
neologisme ‘technologieneutraliteit’ heeft opgenomen. Ook is het verkeer
de belangrijkste doodsoorzaak ter wereld die niet aan ziektes is gebonden.
De autogebruiker is daarbij maar zelden het slachtoffer. De statistieken pakken minder gunstig uit voor bromfietsers, laat staan voor fietsers en voetgangers. Exact tegenovergesteld is ten slotte het beslag dat al deze weggebruikers leggen op het aardoppervlak. Stedenbouwkundige Brent Toderian
noemt auto’s dan ook ‘ruimtevreters’.11
Deze trits feiten ondergraaft de stelling dat het lot van slachtoffers
wordt bepaald door hun eigen gedrag. Van Dale heeft bij het oppermachtige
vervoermiddel welgeteld twee uitdrukkingen, die bovendien de hiërarchie
bevestigen: ‘de auto (een dagje) laten staan’ en ‘een dikke auto onder de kont
hebben’. Moreel heffen zij elkaar min of meer op, al hechten de taalpredikers
in ons betekenis aan de met een verkleinwoord geaccentueerde toegeeflijkheid tussen haakjes.
VOOR JE EEN AFRIT VINDT

Hoe zit het precies met de infrastructuur van het moordstrookje? In de
volksmond geldt Vlaanderen als ‘parking van Antwerpen’. Behalve in Limburg en West-Vlaanderen zijn provincies gaan ogen als een uitgestrekte agglomeratie. Mechels burgemeester Bart Somers noemt het gebied tussen
Antwerpen en Brussel een megastad, waarbij we de E19 en A12 moeten opvatten als binnenwegen. Vandaar waarschijnlijk dat binnen zijn gemeentegrenzen een evenementenpaleis is herdoopt tot Nekkerhal Brussels-North.
De nachtmerrie van Ivan Illich lijkt werkelijkheid geworden. In de jaren
zeventig waarschuwde deze filosoof dat auto’s louter afstand scheppen – in
het landschap, tussen bevolkte gebieden, tot voeten en fietswielen. Sneller
dan twintig kilometer per uur hoeft het voor de mens niet, want dan stokt
het gelukkig samenleven.12 Interessant is dat Illich met zijn maximumsnelheid een negatief rendement wilde voorkomen. Maar gewoonten slijten niet
snel. Over Mechelaar Herman De Coninck is onthuld dat hij ‘bij wijze van
spreken met de auto naar het toilet’ ging.13 Dit verklaart het perspectief in
zijn gedicht Nulgroei uit de jaren zeventig14, geschreven na het rapport van
de Club van Rome:
rond negentien uur lijkt de autosnelwegverlichting een beetje op de politiek:
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nog niet helemaal klaar, maar dat komt
omdat het nog niet helemaal donker is,
denk ik, terwijl ik verstrooid
mijn afrit voorbijrijd.
en zoiets moet ekonomische nulgroei
dan weer wezen: op een autostrada merken
dat je één kilometer te ver zit,
maar nóg twintig kilometer verder moeten
voor je een afrit vindt.

De eerste strofe stelt met een vergelijking ‘de politiek’ slechts loom in gebreke. Doordat De Coninck ‘een beetje’ overeenkomst ziet tussen infrastructuur en haar beheerder en doordat de parallel pas daagt na een eigen
stuurfout, bekrachtigt hij de gemeenplaats die iedereen en niemand schuldig pleit. De eigenschap verstrooidheid, cliché voor een dichtersfiguur, is
een makkelijk excuus. Ook maakt hij zijn gemotoriseerde vervoermiddel
extra milieuonvriendelijk door zich er alleen in te verplaatsen. Metaforisch
past dat individualisme bij de auto. De karakteristieken ‘het vijfde wiel aan
de wagen’ en ‘wegpiraat’ leggen de nadruk op wie er niet bij hoort. Een
gezinswagen is bedoeld om bekenden te vervoeren. Ook dat roept bij ons
de Mechelse N-VA-brochure in herinnering. Hoewel alle vervoermiddelen
er als gelijkwaardig golden, heette de auto er in het stadscentrum essentieel
voor gezinnen met kinderen.
Een opportunistische lezer kan in het De Coninck-gedicht een parallel zien met de trein: ook daar kan een korte verstrooidheid je reis met
twintig kilometer verlengen. Maar dat lijkt niet de voornaamste reden om
dit vervoermiddel als onbetrouwbaar percipiëren. Twitteraars ventileren er
dagelijks hun frustraties over. Er bestaan abonnementhouders die op internet nazoeken welke trein een vertraging had die groot genoeg was voor
een compensatiebedrag. Satanisch is het genoegen waarmee vergoedingen
worden gespeld die de NMBS moet ophoesten aan vervangende taxiritten.
Metaforisch kun je de bus missen, de boot missen, maar niet de trein. Schateren Belgen bij de uitdrukking ‘dat loopt als een trein’?
Snelheid blijkt sowieso de norm. Met de regelmaat van de klok halen
metingen het nieuws die aantonen dat voor woon-werkverplaatsingen de
auto de snelste optie is, zelfs als structurele files zijn meegeteld. Het besef
dat ruimtelijke ordening interageert, met bedrijven die vlak bij autowegen liggen en over een ruime gratis parking beschikken voor autorijdende
werknemers, dringt traag door. België telt meer dan zevenhonderdduizend
bedrijfswagens waarvoor belastingconstructies bedacht zijn. Het extra-
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legaal voordeel daaruit is cruciaal. Voor deze ideologie bestaat ook een metafoor: ‘asfaltdenken’.15 Groen beet er bij de verkiezingen van 2019 zijn tanden op stuk, omdat deze partij meende dat de tijd rijp was de bedrijfswagen
ter discussie te stellen.
Af en toe mag de fiets meedoen aan snelheidsmetingen, meestal op initiatief van de Fietsersbond. Geregeld wint hij. In die discussie moeten we
toegeven dat ‘de fiets’ niet meer bestaat. Vandaag rijden transportfiets, ebike, twee- en driewielige bakfiets, ligfiets, kinderfiets, velomobiel en speed
pedelec (de aan populariteit winnende elektrische step zoekt nog officieel
wegdek) door elkaar. Vanzelfsprekend is de moordstrook op die diversiteit al helemaal niet toegerust. Maar ook fietsostrades, nog zo’n neologisme,
kunnen de toestroom amper aan, al zijn ze bedoeld voor lange, snelle ritten.
Anders dan autostrades kennen ze geen drie rijstroken per richting. Met de
nood gezellig te keuvelen, hét tijdverdrijf in de auto, houdt de fietsinfrastructuur evenmin rekening. Samen fietsen betekent in de praktijk achter
elkaar fietsen om anderen te laten voorgaan. Op fietsostrades zijn die anderen snellere fietsers en op moordstrookjes zijn dat de automobilisten. Wie
toch naast elkaar fietst is egoïstisch, heet het op sociale media.
Toch zitten al deze fietsers op één manier ‘in hetzelfde schuitje’, om een
stokoud spreekwoord te gebruiken: ze slikken tijdens hun verplaatsing fijnstof dat ze niet zelf hebben veroorzaakt. Wie is er nu de terrorist? Nochtans
duikt steeds weer het beleidsvoornemen van fietsexamens op, dat wederom
gedragsverbetering bij de zwakke weggebruiker programmeert. Aan fietsers
adviseert de Vlaamse overheid sowieso fluorescerende hesjes, rugzakhoezen, arm- en enkelbanden en helmen die voldoen aan de Europese norm
CE EN 1078. Hun pedalen, spatborden en de spaken moeten voorzien zijn
van reflectors. Als kers op deze taart kunnen kinderen een vlag op hun
bagagedrager krijgen. Wie het nalaat om zich met deze accessoires te veranderen in een vogelverschrikker, brengt zichzelf in gevaar, is de impliciete
boodschap. Uit welke hoek dat gevaar komt, wordt gemakshalve niet benoemd.
EUFEMISMEN

In 2018 hebben wij maandenlang met onze kinderen door Europa gefietst,
om precies te zijn door negen landen, en we moeten nu echt erkennen dat
België verkeersgevaarlijk is. De oorzaak schuilt in de combinatie van overmatig autogebruik, een dichtbevolkte regio en een gebrekkige fietsinfrastructuur. Die combinatie drijft de tegenstelling tussen sterk en zwak op de
spits en geeft geen indicatie over gewenst gedrag. Neem de moordstroken.
Volgens de wegcode moet een auto minstens een meter (zeg: een stokbrood)
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afstand houden als hij een fietser passeert, maar niets in onze infrastructuur
nodigt daartoe uit. Bijgevolg hoeft een auto of een fietser maar even uit te
wijken of er valt een slachtoffer – dat altijd de fietser is. Aanleiding kan ook
een kiezeltje op de weg zijn. Erbarmen met de automobilist die het vonnis
voltrekt. Denk verder aan ‘fietssuggestiestroken’: geen metafoor maar een
eufemisme. Ondanks de kleur rood of een serie witte fietsicoontjes beschermen ze niets of niemand. De betiteling is uiteraard verhullender, evenals de
hiërarchische posities van de soorten weggebruikers, maar het levensgevaar
blijft onverminderd groot.
Zulke risico’s komen voort uit keuzes. Beleidsmakers investeren minder
in afgescheiden fietspaden dan in auto-infrastructuur en openbaar vervoer.
Al lijkt het mobiliteitsdiscours langzaam te kantelen (metafoor!) en zeggen
politici fietsen te willen bevorderen, bij infrastructuurbeslissingen is mobiliteit in België een eufemisme voor automobiliteit. Een bewijs ten overvloede is minister Weyts’ recente besluit om geen rekeningrijden ‘door de strot
te duwen’ van autogebruikers. De fiets verdringen lukt echter niet meer, dus
moet die het stellen met een compromis: een richel op de autoweg. Volgens
cijfers uit maart 2019 daalt in België inderdaad het aantal verkeersdoden,
maar stijgt het aantal fietsongevallen. Zelfs Weyts erkent: ‘Het is duidelijk
dat het laaghangend fruit geplukt is’.16
Op de meeste steenwegen is best plaats: niet zelden flankeren een of
twee parkeerstroken de rijbaan. Dat we die niet omtoveren tot een fietspad,
is een morele keuze die zwicht voor de auto als ruimtevreter. Burgers dragen actief bij aan die moraal. Bijvoorbeeld door een bedrijfswagen te nemen
dan wel voor autodelen te kiezen, door kinderen op hun twintigste een
auto te schenken of een degelijke fiets, door na één of meer glazen alcohol
de auto te pakken of de trein. Informatie over mogelijkheden en risico’s
maar ook dwingende omstandigheden, zoals files, doen mensen soms ‘hun
kar keren’. Het is evident van welke kant de verandering moet komen. Van
Dale biedt als Vlaamse uitdrukking ‘de wagen aan het rollen brengen’. Maar
voorlopig niet zo ver dat de hoeveelheid openbare ruimte per vervoermiddel heroverwogen wordt en er überhaupt overal keuze is tussen auto, trein
en fiets. Nochtans ligt volgens Brent Toderian de oplossing in die zogeheten
multimodaliteit voor iedereen.
De vraag naar de redelijkheid en uitvoerbaarheid van nieuwe ideeën
is niet van gisteren. Ze wordt bemoeilijkt door culturele patronen. Toen
we ooit in de vakantie een week lang een speelstraat wilden organiseren,
kregen we van vele bewoners de vraag waar ze overdag dan hun auto, soms
twee per huishouden, moesten laten. Op onze wedervraag waar de kinderen konden spelen, werden we verwezen naar een geasfalteerd pleintje, een
eind van huis. En nog altijd treffen we in de buurt, waar langs twee kanten
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van de weg gratis mag worden geparkeerd, voor de bakker auto’s op het
fietspad. Ook voetgangers annexeren het, om de hond uit te laten of huisvuil neer te zetten.
Van de vier fietsmetaforen hebben de wielerterrorist en de bakfietsouder
voor ons dus de geringste relevantie. De ruimtevreter en het moordstrookje
liggen dichter bij onze werkelijkheid. We waren dan ook niet verbaasd dat
in maart 2019 in Koekelberg een automobilist een file rechts voorbijstak
over een strook die met geverfde strepen tot fietspad was gepromoveerd,
waarna hij op een zebrapad een voetgangster doodreed. Evenmin verbaasde het ons dat er vooral over het gedrag van de automobilist werd gepraat,
en niet over de infrastructuur.
De infrastructuur is er niet zomaar gekomen en gebleven. Lintbebouwing, baanwinkels, zwembaden aan de rand van steden: alles nodigt uit tot
een gedrag dat verweven is met historische gewoontes. Toch kan elk stuk
weg er anders uitzien.
PUBLIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

‘Moordstrookje’ is dus een oud woord. Als fenomeen bestaat het stuk weg
nog langer. In zijn studie over stadsontwikkeling vermeldt Sennett ingrepen van Aldo van Eyck in het naoorlogse Amsterdam. Op aanvankelijk
geasfalteerde restruimtes schiep deze architect mini-parkjes met bankjes
en zandbakken en bloemperkjes, aan de ene kant geflankeerd door blinde
muren en aan de andere kant door paaltjes of soms slechts stoepranden. Zo
moesten spelende kinderen leren onderscheid te maken tussen speelruimte
en verkeer. Van Eyck liet zogeheten ‘liminale randen’ regeren, in tijden dat
er weinig auto’s waren.
Drukker was het aan de andere kant van de oceaan. Daar publiceerde
Jane Jacobs in 1961 The Death and Life of Great American Cities. Het boek
werd even fameus als omstreden. Toen het decennia later werd opgenomen
in de Modern Library-reeks, keek Jacobs terug op haar stellingen. Ze zag
er een conflict in tussen automobilisten en voetgangers. Haar voorkeur lag
bij de laatste partij. Ze had gepleit voor bredere trottoirs ten koste van de
rijbaan. Ook haar idee was dat kinderen er hun plaats, en zo ‘hun ideeën
over de wereld’, leerden vinden tijdens het spel.
Jacobs ontblootte als geen ander morele keuzes bij de inrichting van de
infrastructuur. In het belang van de gemeenschap geloofde ze niet in afzonderlijke speeltuinen en grasvelden. Die vond ze veeleer gevaarlijk, omdat er
sociale controle ontbrak. Wanneer kinderen in agglomeraties op trottoirs
spelen, meende Jacobs, wordt de volwassen blik op hen geladen met ‘publieke verantwoordelijkheid’.17 It takes a village to raise a child dus, vertaald
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naar de publieke ruimte. Vanzelf zou er dan verbinding ontstaan tussen
burgers, waar politici vandaag graag over oreren. Terwijl op het moordstrookje nogal wat ongelukken gemeen hebben dat automobilisten vluchtmisdrijf plegen.
Het bericht dat ‘moordstrookje’ het woord van 2018 was, werd in de
treinkrant Metro geflankeerd door het signalement dat in België de populariteit van de SUV groeit, het Sports Utility Vehicle. Sporten als metafoor?
Deze terreinwagen voor het hele gezin staat wegens zijn ‘hoge instap’ dermate soeverein op de wielen dat inzittenden zich er veiliger in voelen. Van
Dale geeft als schertsend synoniem ‘stadstank’. Wel kan de bestuurder kinderen, al of niet op de fiets, lastig waarnemen en op hun beurt kunnen
kinderen niet de blik van de chauffeur volgen om na te gaan of die hen heeft
gezien of een voorrangsknikje geeft.
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1		 Het bleek de overwinning van, zoals Vlaams Van Dale-hoofdredacteur Ruud
Hendrickx het uitdrukte, een vlijmscherp woord op het lieflijke ‘mangomoment’.
In Nederland won ‘blokkeerfries’ en dat woord incorporeerde evenzeer een maatschappelijk debat (over Zwarte Piet).
2 Hij leverde daarmee in 2016 een bijdrage aan een doctoraat aan de KU Leuven, over
de veiligheid van en het wetgevend kader voor e-bikes – of ze geschikt zijn voor
duurzaam woon-werkverkeer.
3		 Voorbeelden mede ontleend aan Pieter van Os: Wij begrijpen elkaar uitstekend. De
permanente wurggreep van pers en politiek, Prometheus, Amsterdam 2013.
4		 Bij ons weten is het woord ‘moordstrookjes’ anno 2000 in roulatie gebracht door
Kris Peeters, in zijn boek Voorruitperspectief. Wegen van het impliciete autodenken,
Garant, Apeldoorn. Daarna nam de Fietsersbond het over bij haar lobbywerk.
5		Van Dale: gemaakte afspraken doorkruisen, onverwacht opduiken. Uitdrukking
ergens snel doorheen fietsen het snel doorlopen.
6		Van Dale: a een voorwerp (bv. stoel, kast, kozijn) met een laagje verf bedekken,
zodat het voor het oog wat lijkt. b bij uitbreiding ook onzorgvuldig te werk gaan.
7		De Standaard, 22/23–12-2018. Om er ook nog benenwagens bij te halen: uitgerekend in deze fijnstofdichte stad wordt jaarlijks de Antwerp Ten Miles gelopen.
8		Uit Van Dale blijkt dit een variant op de oudere term ‘langzaam verkeer’ die voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen omvatte.
9		De Morgen, 20 december 2018.
10		 Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst, Meulenhoff, Amsterdam,
2018.
11		 Gegevens uit het dossier ‘De auto als moordwapen’ van mondiaal magazine MO*
(zomer 2018).
12		Naar een nieuwe levensstijl. Voorwaarden voor gelukkiger samen-leven, Het Wereldvenster, Baarn, 1973.
13		 Kristien Hemmerechts: Taal zonder mij, Atlas, Amsterdam 1998. Van De Coninck
citeert zij verder: ‘Zen: een fiets dient om hem te laten staan’.
14		 Zolang er sneeuw ligt, Van Oorschot, Amsterdam 1975.
15		 Kamerlid Attje Kuiken van de (Nederlandse) PvdA, 5 november 2013.
16		 Belga-bericht, 25 maart 2019. Deze reïficatie gebruikt Weyts al langer voor zijn
beleid. Nog een constante in het mobiliteitsdebat biedt N-VA-lijstduwer JeanMarie Dedecker die, anti de ‘deugelite’ van ‘klimaataanbidders’ en ‘luchtfietsers’,
fulmineert tegen ‘veiligheidsfetisjisten’ en tegen de broodroof van hardwerkende
Vlamingen wier bedrijfswagen onder vuur zou liggen.
17		Dood en leven van grote Amerikaanse steden, SUN, Amsterdam, 2009.
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linde de vroey

Onttovering,
magie en faerie

De wereld van Max Weber en J.R.R. Tolkien

The wide world is all about you.
You can fence yourselves in, but you cannot for ever fence it out.
J.R.R. Tolkien
‘In een hol onder de grond woonde een Hobbit’. Met deze zin – een toverspreuk bijna – die een hoogleraar literatuur aan Pembroke College in Oxford op een dag vroeg in het jaar 1930 op een lege bladzijde krabbelde, brak
een nieuw tijdperk in de wereldliteratuur aan. J.R.R. Tolkien ontwierp een
verhaal in navolging van de mythologieën, volksverhalen en epen waar hij
zo van hield, een verhaal dat de lezer meeneemt naar een betoverde wereld
en zo een enorme doorbraak zou betekenen voor een relatief recent literair
genre: fantasy.
Tolkiens meesterwerk In de ban van de ring vertelt het verhaal van de
hobbit Frodo, die op een dag door de tovenaar Gandalf wordt opgeroepen
om de magische ring van zijn oude oom Bilbo naar Rivendel te brengen.
Wat er verder gebeurt behoeft nauwelijks nog uitleg. Het verhaal is zo wijdverspreid dat het deel is gaan uitmaken van onze hedendaagse mythologie.
Dat is precies het effect van fantasy: nieuwe mythes creëren waar de oude
zijn weggevallen. Het genre, dat ontstond in de negentiende eeuw en doorbrak na de Tweede Wereldoorlog, is in korte tijd razend populair geworden. Fantasy lijkt een leegte op te vullen in onze cultuur. Fantasy schept een
nieuwe vorm van betovering.
Waarom hebben we deze nieuwe betovering nodig? Omdat, zo luidt
het gangbare antwoord, onze wereld onttoverd is. Het was Max Weber die
tijdens de Eerste Wereldoorlog op de proppen kwam met de these van de
Entzauberung der Welt. Volgens Weber hebben voortschrijdende rationalisering en intellectualisering sinds de Verlichting geleid tot de ‘onttovering
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van de wereld’. Onttovering betekent niet alleen dat we niet meer geloven in
magie, fabeldieren, geesten, heksen en magische krachten, maar ook dat de
zingeving uit de wereld is verdwenen. God is doodverklaard, en met hem
alle waarden. We zijn ons morele thuis verloren. We zijn vervreemd van een
wereld die er niet meer in slaagt ons te betoveren. Webers onttoveringsthese
speelde een belangrijke rol in het gedachtegoed van de Frankfurter Schule
en inspireerde talloze filosofen van de vorige en huidige eeuw. In navolging
van Weber beschouwen vele filosofen onttovering als een centraal kenmerk
van onze westerse moderniteit.
DE HEIMWEE NAAR BETOVERING

Dit populaire verhaal van onttovering tekent een scherp contrast tussen
een premoderne wereld, vol magie en betovering, en de koude, rationele
moderniteit waarin we zijn beland. Al deed Weber zelf zijn best om neutraal
te blijven tegenover het onttoveringsproces dat hij beschreef, het debat over
onttovering leidde na Weber vaak tot een zekere vorm van polarisering.
Sommige filosofen bejubelen het maatschappelijke afscheid van de illusies
van magie en religie en uiteraard het uitbannen van kwalijke fenomenen als
heksenjachten en weerwolvenprocessen. Maar anderen vragen zich af of we
het kind niet met het badwater hebben weggegooid. Voor velen gaat de onttovering van de wereld onontkoombaar gepaard met een gevoel van verlies
en heimwee – heimwee bijna naar een soort van gouden kindertijd waarin
we nog mochten geloven in troostende illusies. Maar helaas, die jaren liggen
voorgoed achter ons, en nu leven wij, moderne en postmoderne mensen, in
een wereld verstoken van magie en betovering – aangewezen op de fictieve
werelden van boeken, films en games om dit verlies te verzachten.
De heimwee naar betovering is echter al veel ouder dan Webers these.
Ze duikt op als een terugkerend thema in mythes, legenden en volksverhalen, als de heimwee van de sterveling die voor even deelgenoot mocht zijn
aan de betovering van het elfenrijk maar er onherroepelijk weer moest vertrekken. In Groot-Brittannië drukken de Arthurlegenden al sinds de Late
Middeleeuwen de heimwee uit naar een vervlogen tijd, toen de elfen en
feeën zich nog onder de mensen mengden. Maar we vinden het weemoedige verlangen naar betovering als een harmonische band met de natuur
nog veel eerder terug, en wel in de Griekse mythe over het Gouden Tijdperk
en in het Bijbelse thema van het Verloren Paradijs.
In welk opzicht is onttovering dan een nieuw, modern fenomeen? Misschien is een zekere heimwee naar betovering, net als het bijkomende gevoel
van onttovering, al zo oud als de straat. Anderzijds kunnen we er niet zeker
van zijn dat we vandaag écht in een van magie en betovering verstoken
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samenleving leven. Zelfs wanneer we ons toespitsen op de westerse seculiere moderniteit, is het nauwelijks hard te maken dat alle betovering uit het
dagelijkse leven is verdwenen. Tegenwoordig vatten we magie, tovenarij en
andere wonderen samen onder de noemer ‘paranormale fenomenen’. Meer
dan de helft tot drie vierde van de Europenanen en Amerikanen gelooft
vandaag in geesten, mediums, aliens of soortgelijke paranormale verschijnselen.1 Tel daarbij de populariteit van allerlei soorten spirituele bezigheden,
van yoga tot wicca, en het wordt duidelijk dat het niet de uitzondering maar
de regel is om nog steeds in bepaalde vormen van magie te geloven. Toch
geeft het blijk van een gebrek aan nuance om het geloof in paranormale
verschijnselen van vandaag gelijk te stellen aan de ervaring van betovering
in de premoderne wereld. We moeten op zoek naar een duidelijker, meer
genuanceerd begrip van onttovering.
ONTTOVERING: DE ONTWARRING VAN EEN BEGRIP

Het probleem met het begrip ‘onttovering’ (Entzauberung/disenchantment)
is dat het een kleverig spinnenweb is geworden waarin allerlei invullingen
met elkaar verward zijn geraakt. Het begrip ‘onttovering’ verwijst voor de
voorstanders naar de ontwikkeling richting het rationele denken en een
wetenschappelijk wereldbeeld, naar een bevrijding van religie en andere illusoire dwangbuizen, en voor de nostalgici naar het verlies van objectieve
waarden, zingeving, verbinding, oriënterende religie en ons thuis voelen in
de wereld. Maar kunnen we al deze ladingen wel zonder meer samenbrengen
onder de term ‘onttovering’? Het begrip ‘betovering’ heeft immers een sterke
connotatie met magie, magische wezens, mysteries, onverklaarbare fenomenen en illusies. Als we bijvoorbeeld ook het verdwijnen van God en algemeen
geldende morele waarden onder de noemer ‘onttovering’ schuiven, lopen we
dan niet het gevaar (en ongetwijfeld is dat voor sommigen de bedoeling) om
religie en ethiek zonder meer als irrationeel en illusoir te brandmerken?
De begripsverwarring rond onttovering gaat terug op Weber zelf. In
zijn lezing, die later gepubliceerd werd als een essay, ‘Wissenschaft als Beruf ’ (1917/1919) geeft Weber twee verschillende omschrijvingen van de Entzauberung der Welt. Onttovering is enerzijds ‘het geloof dat als men het
maar zou willen, men alles zou kunnen leren op elk mogelijk tijdstip’. Dat
houdt in ‘dat er in principe geen mysterieuze onberekenbare krachten meer
meespelen, maar eerder dat men zich in principe alle dingen meester kan
maken door berekeningen’. In deze eerste omschrijving betreft onttovering
de evolutie van een specifiek magische naar een wetenschappelijke – berekenbare – omgang met en beheersing van de wereld. Het resultaat van die
evolutie is volgens Weber niet dat iedereen voortaan alles weet en kan ver-
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klaren. Het gaat om een algemeen vertrouwen dat alles wat onverklaarbaar
lijkt in de wereld, in laatste instantie principieel oplosbaar is. Er is altijd wel
iemand te vinden – een wetenschapper of specialist – die het ultieme inzicht
in petto heeft, of de algemene procedures kent om zich een weg naar dat
inzicht te banen. Er zijn geen mysteries meer, enkel wetenschappelijke verklaringen en problemen die nog niet opgelost zijn. De wetenschapper heeft
de plaats van de sjamaan ingenomen. Voor Weber is de implicatie van deze
evolutie zeer duidelijk: ‘Dit betekent dat de wereld onttoverd is’.
De begripsverwarring ontstaat met de tweede definitie. Weber spreekt
hier plots over iets heel anders dan de wetenschappelijke beheersing van de
wereld. ‘Het lot van onze tijden,’ zegt Weber in een beroemde passage, ‘wordt
gekenmerkt door rationalisering en intellectualisering en, boven alles, door
de ‘onttovering van de wereld’. Juist de ultieme en meest sublieme waarden
hebben zich uit het publieke leven teruggetrokken, ofwel in het transcendente rijk van het mystieke leven, ofwel in de broederlijkheid van directe en
persoonlijke menselijke relaties.’2 Betovering verwijst hier naar het algemeen
geldende gevoel van verbondenheid met (en gedragenheid door) een wereld
die intrinsiek waardevol is. De klemtoon verschuift van een theoretische naar
een praktische, alledaagse betrokkenheid op de wereld. De wetenschappelijke onttovering verbant ook een objectief kader van betekenis en zingeving
uit de wereld. Waarden worden niet langer gezien als gegeven in de wereld,
maar zijn ontmaskerd als projecties op de wereld door ideologische of culturele stromingen. Onttovering in de tweede zin betekent dat de waarden in en
de intrinsieke waarde van de wereld teloorgegaan zijn.
Deze twee verschillende omschrijvingen liggen volgens mij aan de basis
van heel wat aspecten van de latere begripsverwarring rond de term ‘onttovering’. Weber schuift twee definities in elkaar om aan te tonen dat in
een theoretisch onttoverde wereld ook onze praktische verhouding tot die
wereld – het domein van de ethiek en de religie, maar ook de ervaring van
het alledaagse leven – drastisch verandert. Als de wereld in theoretisch opzicht haar betoverende luister verliest, dan moeten volgens Weber de menselijke moraal en ervaring automatisch volgen. Met die redenering maakt
hij de tweede, praktische vorm van betovering ondergeschikt aan de eerste,
theoretische vorm. Ik meen dat Weber daardoor iets uit het oog dreigt te
verliezen: een specifieke dimensie van wat het betekent om betoverd te zijn.
Hij verbindt betovering van meet af aan met het menselijke verlangen om
de wereld te beheersen – en overheersen – door magie. Maar misschien
staat de ontvankelijkheid voor betovering, het vermogen intrinsiek waarde
toe te kennen aan de wereld, wel net los van dit verlangen om te heersen.
Vanuit deze gedachte bespeur ik in het hart van de onttoveringsthese twee
fundamenteel verschillende vormen van betovering. Dat zal ik proberen
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aantonen door een conceptueel onderscheid te maken tussen magische
betovering en feeërieke betovering.
Hier pik ik de draad weer op bij het begin van mijn verhaal. Want iemand die dit onderscheid als geen ander zag en uitwerkte, was geen filosoof maar een letterkundige: J.R.R. Tolkien. De tegenstelling tussen faerie
en magie loopt als een rode draad door Tolkiens belangrijkste literaire werk
en theoretische reflecties. In het essay On Fairy Stories (1939) behandelt hij
de wereld van de fantasie, mythen, kunst, magie en betovering: het rijk van
de faerie. ‘Misschien komt de vertaling nog het dichtst bij het woord ‘magie’’,
verduidelijkt Tolkien dit begrip, ‘maar het is magie met een specifieke sfeer
en kracht, zo ver mogelijk verwijderd van de vulgaire hulpmiddelen van
het geforceerde, wetenschappelijke, magische.’3 Tolkien onderscheidt hier
twee soorten magie: ten eerste is er faerie, het feeërieke; ten tweede is er het
‘geforceerde, wetenschappelijke, magische’. Tolkien geeft kennelijk de voorkeur aan de faerie, maar het is niet nodig om zo’n standpunt in te nemen om
het onderscheid tussen faerie en magie toe te passen op de onttoveringsthese. Wanneer we het feeërieke en de magie ontdoen van Tolkiens evaluatieve
lading kunnen we ze ruwweg terug traceren tot twee verschillende lijnen in
de Europese cultuur: de faerie van de Keltische, Germaanse en Angelsaksische erfenissen en het magische denken dat vanuit het Midden-Oosten via
Jeruzalem, Athene, Rome en Byzantium Europa bereikte en aan de basis lag
van de alchemie en wetenschap.
OP ZOEK NAAR DE FAERIE

Faerie is een oeroude vorm van betovering die een vaak vergeten lading
dekt. Het is de betovering waarvan we sporen terugvinden in legenden en
volksverhalen, epen en liederen, in voorhistorische heiligdommen, druïdische tradities, in de heidense gebruiken die in het christendom geslopen
zijn, in sprookjes, en in de grote en kleine Europese mythologieën die bevolkt worden door elfen, dwergen, trollen, plaaggeesten, aardmannen en
kabouters. Faerie staat ver af van de wereld van analyse, wetenschap en theorieën, en Tolkien waarschuwt dan ook voor de gevaren die de theoreticus
tegemoet gaat in dit mysterieuze land, want ‘Faerie kan niet in een net van
woorden gevangen worden’. Maar het zou de faerie evenzeer oneer aandoen
haar louter te beschouwen als de kinderlijke fantasiewereld van elfen, feeën,
dwergen en trollen, want het feeërieke domein bevat veel meer: ‘Het bevat
de zeeën, de zon, de maan, de hemel; en de aarde, en alle dingen die daar
leven: boom en vogel, water en steen, wijn en brood, en wijzelf, sterfelijke
mensen, wanneer we betoverd zijn’.4
Tolkien maakt hier een essentieel punt. Het feeërieke is in de eerste
plaats de hele natuurlijke wereld die we op een bepaalde manier benade-
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ren en beleven, wanneer we ons laten betoveren. Voor Tolkien heeft dit te
maken met een bepaalde houding, een nieuwe manier van kijken naar de
werkelijkheid die de faerie ons aanreikt. ‘Ik meng me niet onder de filosofen
en zeg dus niet ‘de dingen zien zoals ze zijn’’, zegt Tolkien met een knipoog
naar de filosofie, ‘al zou ik het kunnen wagen te zeggen ‘de dingen zien zoals we bedoeld zijn (of waren) ze te zien – als dingen los van onszelf ’.5 Dit
laatste is fundamenteel om het betoverende potentieel van de het feeërieke
goed te begrijpen: het is vrij van het verlangen om te bezitten of te controleren. De betovering toont ons de natuur als een onafhankelijk en intrinsiek
waardevol gegeven. ‘De dingen zien zoals we bedoeld zijn’ betekent vooral
de veelzijdige natuurlijke wereld in haar waarde erkennen en de natuur respecteren als onze gelijke; als een levende kracht die los van onszelf mag
bestaan. Feeërieke betovering is nauw verwant met een diepgeworteld ecologisch denken. Deze houding staat in schril contrast met het grootschalige
instrumentele gebruik van de natuur dat de Industriële Revolutie en het
kapitalisme met zich meebrengen: de moderne reductie van de natuur tot
wat we vandaag natural resources noemen.
In de faerie zijn magische wezens en krachten de personificaties van
verschillende elementen van de natuurlijke wereld. De verzameling mythische wezens die de natuur bevolken in de betoverde wereld vormen samen
een wereld die ik de tussenwereld zou noemen. Het mythische domein van
de faerie is immers niet het louter materiële domein van de werkelijkheid,
maar ook niet het geheel transcendente domein van een religieuze hinterwelter. Feeërieke wezens houden zich op in de schemerzones van de natuur,
ze verbeelden waarden en krachten die bij de natuurlijke buitenwereld horen
en haar louter materiële aspect toch weten te overstijgen. Ze verpersoonlijken het wezen van de natuur. Net als de natuur die ze beschermen zijn
deze mythologische wezens meestal wild – soms goed, soms slecht, maar
altijd mysterieus, tijdloos en ongrijpbaar, niet gebonden aan de wetten van
de menselijke wereld. En ook dat is een essentieel kenmerk van de faerie,
waardoor ze ons steeds weer ontsnapt: de betovering heeft altijd iets wilds.
MAGISCHE ONTTOVERING

Net als Weber vertelt Tolkien in zijn belangrijkste werk een verhaal van
onttovering. Tolkien bedoelt met onttovering in het bijzonder onttovering
van Webers tweede soort: het verlies van de waarde van de wereld, het verlies van de tijdloze tussenwereld, de teloorgang van de faerie. In de ban van
de ring baadt in een onontkoombare sfeer van heimwee en afscheid. De
mooie steden en erfenissen van de grote koningen van weleer zijn in verval
en de Elfen verlaten Midden-Aarde. Opvallend detail: de ‘onttovering’ van
Midden-Aarde gaat niet gepaard met een opmars van het redelijke denken,
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maar met een andere, duistere magische kracht: het is het ‘geforceerde, wetenschappelijke, magische’, de technologische, industriële magie van Sauron
en Saruman die de natuur reduceert tot natural resources om haar oorlogsvoering te spijzen. Hoe meer de Ene Ring, het oorlogswapen bij uitstek,
aan kracht wint, hoe meer de betoverende kracht van de Elfen afneemt. De
magie van de Ring heft de betovering van de faerie op. Omdat deze duistere magie er enkel naar verlangt al wat leeft te overheersen, zal ze nooit in
verbinding kunnen treden met de levende wereld. Daarom zal ze ook nooit
kunnen ervaren wat het betekent om zich zonder angst te laten betoveren.
Voor Tolkien is de duistere magie van de Ring het soort ‘magie’ van wetenschap, technologie en industrialisatie. Tolkien ziet magie en wetenschap
immers niet als tegengestelden. Voor wie vertrouwd is met Webers these
mag deze stelling vreemd klinken, maar vanuit historisch oogpunt is Tolkiens associatie zo gek nog niet. Uit de geschiedenis blijkt dat instrumentele magie en wetenschap dezelfde oorsprong delen en eeuwenlang innig
verweven waren in talloze sekten, geheime genootschappen en, uiteraard,
in de alchemie. Zowel wetenschap als magie zoeken naar voortschrijdende
kennis en het oplossen van geheimen of ‘problemen’, beide zijn manieren
om rechtstreeks in te grijpen op de werkelijkheid, en beide ondernemen
een poging die werkelijkheid te beheersen. Natuurlijk is er een belangrijk
verschil (het verschil tussen magische krachten en berekeningen dat Weber
aanwijst in zijn eerste definitie van onttovering), maar Tolkien ziet dit meer
als een verschil in methode dan als een wezenlijk verschil. Want in tegenstelling tot de feeërieke betovering, is magie ‘geen kunst maar een techniek;
haar verlangen is macht in deze wereld, overheersing van de dingen en de
wil’.6 De instrumenteel-magische en de instrumenteel-wetenschappelijke
methode zijn uit elkaar gegroeid, maar beide hebben nog steeds hetzelfde
doel: ‘zich meester maken van alle dingen’ (‘One Ring to Rule them All’).
Tolkiens onderscheid tussen faerie en magie werpt een nieuw licht op
Webers onttoveringsthese. Weber, die intellectualisering en rationalisering
aanwijst als de grote onttovenaars, impliceert daarmee immers een tegenstelling tussen het rationele denken en de ervaring van betovering. Betovering krijgt de connotatie van irrationaliteit of onredelijkheid, en onttovering de connotatie van harde maar waarheidslievende rationaliteit. Deze
connotatie kleeft als een gevangen vlieg aan het hele web van het onttoveringsdenken: van de Verlichtingskritiek van de Frankfurter Schule tot de radicale religiekritiek van de hedendaagse verdedigers van de Verlichting. Het
is kiezen tussen de pest en de cholera: de last te leven in een onttoverde, van
zin verstoken wereld of het ‘offer van het intellect’ maken en zijn toevlucht
zoeken in troostende maar irrationele illusies.
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Voor Tolkien daarentegen hoeft er geen radicale tegenstelling te bestaan
tussen betovering en Rede, wel integendeel. Hij verdedigt de stelling dat
betoverende fantasie en redelijk denken hand in hand gaan, want ‘fantasie
is een natuurlijke menselijke activiteit. Ze vernietigt of beledigt de Rede
zeker niet; en ze stopt de honger naar wetenschappelijke waarheid niet weg,
noch verduistert ze haar perceptie.’ De teloorgang van het redelijke denken houdt ook voor de fantasie een gevaar in, voorspelt Tolkien in 1939,
vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. ‘Als de mensheid ooit
in een toestand terechtkomt waarin ze geen waarheid (feiten en bewijzen)
meer wilde kennen of kon bevatten, dan zou de fantasie zich verbergen tot
de mensheid genezen was. Als men ooit in die toestand terecht zou komen
(het zou helemaal niet onmogelijk lijken), zou Fantasie verdwijnen, en een
Morbide Waanbeeld worden’.7
We worden hier dus geconfronteerd met de mogelijkheid dat onttovering niet volgt uit een meer rationeel denken, maar net het gevolg is van een
ander soort magie: het soort magie dat de hoogmoed bezit de werkelijkheid
zelf te willen omtoveren tot een middel voor een verwerpelijk en onredelijk
doel (een Morbide Waan). De natuurlijke betovering gaat niet ten onder
aan de redelijke vermogens van de mens, maar aan een bepaald gebruik
daarvan: Webers ‘instrumentele rationaliteit’. Alleen is die instrumentaliteit
in haar diepste wezen allesbehalve rationeel. Bovendien is ze blind, verblind door de betovering van de macht en de beheersing van de wereld.
In haar verlangen om de wereld rondom haar te overheersen – of dat nu
via magische of wetenschappelijke technieken is – sluit ze zich af van elke
mogelijkheid om zichzelf volstrekt belangeloos te laten betoveren door die
buitenwereld. Ze wil de faerie niet zien. En bij gebrek aan betovering, kan
ze ook de waarde van de wereld niet meer zien, verliest ze het contact met
de werkelijkheid, tot ze uiteindelijk de buitenwereld zelf verliest.
Wanneer Frodo de magie van de Ring beschrijft aan zijn trouwe metgezel Sam, is dat niets anders dan een echo van dit gevoel compleet afgesneden te zijn van de wereld. ‘Geen smaak van eten, geen gevoel van water,
geen geluid van de wind, geen herinnering aan boom, gras of bloem, geen
voorstelling van maan of sterren zijn mij gelaten. Ik ben naakt in het donker,
Sam, en er is geen sluier tussen mij en het rad van vuur. Ik begin het zelfs
met mijn open ogen te zien, maar al het andere vervaagt.’8
OP ZOEK NAAR DE WERELD

De belangrijkste les die Tolkien ons leert is dat er een hemelsbreed verschil
bestaat tussen onttoverende instrumentaliteit – van magische of rationele
aard – en het rationele of redelijke denken op zich. Dit artikel is dan ook een
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pleidooi voor het opheffen van de radicale tegenstelling tussen de begrippen ‘rationaliteit’ en ‘betovering’. De moderne onttovering van de wereld
laat zich niet vatten in een lineair proces waarbij de rationaliteit alsmaar
groeit en we afscheid nemen van al onze magische illusies. Want ook wat
wij zo overtuigd ‘onttovering’ noemen zou wel eens, zoals Tolkien aantoont,
gewoon een nieuwe vorm van magische betovering kunnen zijn.
De grote oorzaak van de moderne onttovering van de wereld is dan
niet de plotse doorbraak of dominantie van het rationele denken over de
wereld, maar in feite het irrationele wegredeneren en technisch elimineren
(zeg maar wegtoveren) van alles wat een eigen en onmiddellijk gegeven
waarde heeft in de werkelijkheid. Het verschil tussen de onttoverde wereld
van onze westerse moderniteit en de betoverde wereld van weleer wordt
hier in de eerste plaats geïnterpreteerd vanuit een andere, nieuwe relatie van
de moderne mens met de buitenwereld. De cultuurfilosoof Charles Taylor
toont aan dat in de premoderne, betoverde wereld de grenzen tussen het
zelf en de buitenwereld niet zo scherp getrokken waren als vandaag. Onttovering wijst op het verharden van de grenzen die onszelf omgeven. Dat
heeft niet alleen implicaties voor ons gevoel van verbondenheid met de
wereld, maar ook voor onze perceptie van betekenis. Waar vroeger de betekenis, de waarde van de dingen, in de dingen zelf gegeven was, kunnen
we ons nu niet meer los maken van de gedachte dat wij het zelf zijn die
onze zelfverzonnen betekenissen op de dingen projecteren, in een ultieme
poging om troost te zoeken in een zinloze wereld.9
De teloorgang van de faerie symboliseert het verlies van de buitenwereld voor de mens die zich opgesloten heeft in zichzelf. Toen Descartes zich
terugtrok om na te denken en uitkwam bij zijn radicale twijfel over het
bestaan van de buitenwereld, had hij zich niet alleen afgesloten voor de
wereld, maar ook voor elke mogelijkheid om zich te laten betoveren door
die wereld. Het idee dat de filosoof zich moet afsluiten van elke vorm van
betovering om redelijk en kritisch te kunnen denken heeft sindsdien flink
wortel geschoten in de filosofische traditie. Maar vanuit een oprecht, redelijk denken, is dat idee absurd. Want hoe kunnen we iets over de wereld
zeggen wanneer we die wereld de rug toekeren? Hoe kunnen we iets zeggen
over betovering wanneer we ons er uit alle macht tegen verzetten? En kunnen we wel echt openstaan voor de buitenwereld zonder ons in zekere mate
ook te laten betoveren?
In onze onttoverde wereld volgen de radicale twijfel, de verinnerlijking
en het projectiedenken – wij projecteren waarde op een betekenisloze werkelijkheid in plaats van vice versa – ons overal als een schaduw. Dit is wat
het betekent om de buitenwereld te verliezen. Dit is wat het betekent om in
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een onttoverde wereld te leven. Daarom impliceert het geloof van meer dan
de helft van de Amerikanen en Europeanen in uiteenlopende paranormale
fenomenen niet dat de wereld nog steeds betoverd is. Want de gemeenschappelijke betovering, het algemene referentiekader, is weggevallen. Een
nieuw modern zelf doet er alles aan om de controle over zichzelf te behouden en de wereld buiten te sluiten – (gelukkig) slechts met wisselend succes.
De nieuwe magie van technologie en kapitalisme heeft het overgenomen
van de faerie. We verliezen in ijltempo de natuurlijke wereld; niet alleen in
ons denken en voelen, maar ook in werkelijkheid, in ons dagelijkse leven
en in de massale vernieling van ecosystemen, natuurlijke soorten, en bij
uitbreiding onze gehele planeet. Als onttovering de triomf van een rationele
omgang met de wereld betekent, kan niemand beweren dat we in een onttoverde wereld leven. De betovering van de vooruitgang houdt ons steviger
dan ooit in haar greep. Maar als onttovering doelt op het verlies van de band
met de buitenwereld, dan zijn we al ver heen. De meesten van ons leven wel
degelijk in een onttoverde wereld. Of misschien leven we gewoon te weinig
in de wereld zelf.
Alleen de heimwee naar de faerie blijft, even onuitroeibaar als het verlangen naar de betoverende schoonheid en troost van kunst en verhalen. En
misschien vinden we daar ergens wel de hoop om onze magische verbanning uit de wereld te verbreken en de buitenwereld terug te vinden, want
zoals de verhalen ons leren, komt die wereld uiteindelijk altijd wel aan je
deur kloppen. Je moet ze alleen maar willen zien. ‘De wijde wereld omringt
u’, vertellen de Elfen aan Frodo, ‘ge kunt u met een heining omgeven, maar
ge kunt haar niet voor altijd buitensluiten!’.10
1		 Jason Josephson-Storm, The Myth of Disenchantment. Magic, Modernity and the
Birth of the Human Sciences, University of Chicago Press, Chicago/Londen, 2017,
blz. 24–34.
2		 Max Weber, ‘Science as a Vocation’, in H.H. Gerth en C. Wright Mills (red.), From
Max Weber. Essays in Sociology, Routledge, Londen, 1998, blz. 139–143.
3		 John R.R. Tolkien, ‘On Fairy Stories’, essay geschreven voor de Andrew Lang lezing
aan de Universiteit van St. Andrews, Schotland, 1939, blz. 3.
4		A.w., blz. 2–3.
5		A.w., blz. 9.
6		A.w., blz. 9.
7		A.w., blz. 9.
8		 John R.R. Tolkien, In de ban van de ring 3: De terugkeer van de koning, Uitgeverij M,
Amsterdam, 1977, blz. 249.
9		 Charles Taylor, ‘Disenchantment – Reenchantment’, in George Levine (red.), The
Joy of Secularism. 11 Essays for How We Live Now, Princeton University Press,
Princeton, 2011, blz. 57–73.
10		 John R.R. Tolkien, In de Ban van de Ring I: De reisgenoten, Spectrum,
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inge de bal

Niet langs hier

Over taal, een weide en persoonlijke kaarten

Versie vijf. Deze moet het worden. Het Word-document staat al weken geopend op mijn computer. Aan het scherm hangt een post-it met daarop
‘SCHRIJF!’ in zwarte inkt. Mijn bureau vol propjes en bekladde notablokken
die ik jarenlang verzameld heb in hotels. Vier oude koffiemokken. En een
wanhopige schrijfster. Hoe kan het? Een tekst schrijven over iets waarover
niet te schrijven valt?
‘Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen’. Die zin
staat op bijna elk propje. Een citaat van filosoof Ludwig Wittgenstein; de
laatste zin van zijn Tractatus Logico-Philosophicus. Het is vaak het enige
wat mensen van hem weten. Er zijn boeken volgeschreven over wat de zin
betekent en al bijna evenveel over wat hij niet betekent. Maar zo uit context,
eenzaam op een lullig notablokje van het Novotel, is hij bijzonder raar. Dat
mag eigenlijk niet verbazen. De zin is de conclusie van een 188 pagina’s tellend traktaat dat door middel van expliciete stellingen en ondergeschikte,
verklarende stellingen de grenzen van zinvol taalgebruik probeert af te bakenen. Het woord ‘afbakenen’ is misschien niet helemaal goed gekozen. Het
roept associaties op van tuinen en weides, van gebieden begrensd door hagen en prikkeldraad. Daardoor lijkt het een vrij banale activiteit: bewandel
de weide, vind de grens, sla een paaltje in de grond. Wittgenstein doet het
anders. Hij bewandelt niet de weide, maar de hele wereld er omheen. Op
de grenzen van die wereld zet hij de omheining. De weide is daardoor ook
omheind; we weten waar ze ligt omdat we weten waar ze niet ligt. Zonder
ooit een voet op de weide zelf te zetten. In Wittgensteins geval is de afgewandelde wereld datgene wat in taal te vatten is. De weide bevat alle onderwerpen waarop de taal die probeert de werkelijkheid af te beelden, geen vat
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heeft. Volgens hem zijn enkel feitelijke vragen en antwoorden te formuleren
in taal. Alle vragen die betrekking hebben op metafysica, zingeving, en andere onderwerpen die niet feitelijk zijn, kunnen niet worden beantwoord
en zodoende zelfs niet worden gesteld. Al die vragen en antwoorden zitten
als het ware in Wittgensteins weide. In zijn Tractatus houdt Wittgenstein
deze onderwerpen weg. Nochtans is het Wittgenstein ook, zelfs juist om de
weide te doen. Dat wordt vaak vergeten, maar filosofe Elisabeth Van Dam
lichtte heel duidelijk toe dat net die fundamentele onbetreedbaarheid van
de weide, Wittgenstein leerde dat er slechts één zinvolle vraag is: hoe te
leven. Om die vraag was het hem uiteindelijk te doen. Maar hij toonde aan
dat we ook die vraag niet kunnen beantwoorden door middel van taal die
probeert de werkelijkheid af te beelden, in die taal kunnen we haar eigenlijk
zelfs niet stellen. Filosofie is bij uitstek talig. Het is het onder woorden brengen van gedachten, argumenten en ideeën. Die taal is ontoereikend voor het
bereiken van het gebied waar het Wittgenstein om te doen was. En net aan
die taal zit ik nu vast om deze tekst te schrijven.
Ik heb geprobeerd om het anders te doen. Versie twee van deze tekst
ging bijvoorbeeld als volgt:
Beste redactie van Streven,
Na beraad zou ik graag een dans brengen in plaats van een tekst te
schrijven. Hierbij twintig foto’s van de dans in kwestie.
Met vriendelijke groeten,
Inge De Bal
Het blijkt bijzonder moeilijk om de taal te ontwijken. Zoals Van Dam vertelde, ging Wittgenstein hiermee om, door zich op zeker moment uit de
filosofie en zelfs uit het dagelijkse leven terug te trekken. Want daar is de
taal alomtegenwoordig. We praten. We schrijven. We schrijven constant.
Om iets te onthouden, om iets over te brengen, om iets te overzien. Maar
als het erop aankomt, dan lopen de woorden meer in de weg dan dat ze
helpen. Misschien moet ik de woorden even achterlaten, me focussen op
beelden. Ik trek erop uit, naar het Museum voor Schone Kunsten, om me
te laten inspireren door kleuren en vegen. Ik neem me voor de bordjes niet
te lezen, om zo aan het talige te ontsnappen. Even gewoon wandelen. Taal
en denken lijken vaak één. Maar Noam Chomsky, een andere taalfilosoof,
gelooft dat veel van ons denken niet talig is. ‘There’s a lot of stuff that we
can’t express’, vermeldt hij in een lezing. Er gebeurt veel in ons hoofd dat we
niet onder woorden kunnen brengen, en ook nooit onder woorden zullen
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kunnen brengen. Chomsky vindt het evident, maar eigenlijk weten we dat
niet helemaal zeker. Volgens Chomsky is dat te wijten aan het feit (de vooronderstelling) dat er enkel bewuste gedachten in ons hoofd ronddwalen,
of tenminste, gedachten waar we ons in principe van bewust kunnen zijn.
En we maken dingen bewust in taal. Nee, stop, van dit soort gedachten wil
ik net af. In- en uit ademen. Het stil maken in mijn hoofd. Verstilling. Dat
is ook het thema van de lezingenreeks waar ik als Tegenhanger op reflecteer. Niet naar de reeks terugkeren, focus op de adem. Gewoon wandelen.
Wetenschappers hebben dit fenomeen recent verklaard, dat we creatieve
ideeën krijgen wanneer we met iets anders, routineus bezig zijn. Onze prefrontale cortex ontspant en staat weer nieuwe associatieve verbindingen toe.
Ik mag het hopen.
De schilderijen helpen. Ik blijf hangen bij een werk van Oskar Kokoschka, een Oostenrijkse schilder die door Van Dam, samen met hele spectrum van de toenmalige Weense culturele omwenteling, gekoppeld werd
aan Wittgenstein. Ik neem plaats op de grond voor het werk, het portret
van een man. Het komt kleurrijk maar toch ook donker over. Het brengt me
instinctief naar dat broeierige Wenen waarin ook Wittgenstein leefde, rond
het fin de siècle, waar ornament vervangen werd door de dubbele schoonheid – prachtig en tragisch tegelijkertijd. Ik weet bijzonder weinig over die
tijd, maar het schilderij vertelt me alles wat ik moet weten. Ineens klinkt
een mannenstem doorheen de zaal ‘Ah, Kokoschka. Weinig mensen weten
dat hij geïnspireerd werd door Freud en diens theorieën in beeld probeerde
om te zetten.’ Een koppel dat ik al enkele zalen ontweek heeft me nu toch
ingehaald. De man doet wat ik net niet wil. Hij legt het schilderij vast in
woorden, dicteert me wat ik moet denken. Hij vertaalt wat het schilderij me
vertelde naar het Nederlands. Daarmee maakt hij de boodschap schijnbaar
helder. Maar in elke vertaling gaan er nuances verloren, en al zeker in deze.
Moeten we streven naar helderheid? Het is een vraag die binnen de
analytische filosofie niet gesteld mag of kan worden. Denkers als Gottfried
Wilhelm Leibniz wilden zelfs een universele taal construeren zodat elke
ambiguïteit eindelijk uitgeroeid zou zijn. De wereld onder één grote lamp.
Nochtans heeft duisternis zijn charme. En zijn nut. Hoe vaak gebeurt het
niet dat het cruciale idee komt vlak voor je in slaap valt? In het donker denken we anders. Als we het licht aandoen om haar te grijpen, is ze vaak weg,
de gedachte, verstopt in een kier in ons hoofd. Het is een kwestie van haar
snel op te schrijven, haar vast te zetten in woorden die we de volgende ochtend kunnen lezen en die hopelijk voldoende weergeven waar de gedachte
over ging.
Schrijfster Carmien Michels deelde een foto van haar slaapwandelschrift op Instagram. Zij had geen idee meer wat ze die nacht bedoeld
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had met haar schrijfsels. Sterker nog, ze noemt de persoon die ze schreef
een ander persona. Een slaapwandeldubbelganger. Omdat ze in het daglicht
niet kon begrijpen wat ze in het donker gedacht had. Wat we opschrijven en
bedoelen doorstaat de test soms niet. De test van betekenis. Van helderheid.
Taal slaagt er niet altijd in om alles helder over te brengen. Maar het is wel
wat we willen. Het is waarom we haar gebruiken. Soms is de helderheid te
intens. Soms knippen we de lamp aan en is ze te fel. Dan knijpen we onze
ogen tot spleetjes. Dan zien we door de lamp veel minder dan we met de
lamp zouden zien. Dan is de helderheid een hindernis.
Dat is wat de man me brengt. Ongewenst fel licht. Hij blijft praten. Ik
bereik geen verstilling. Zelfs geen stilte. Die twee hoeven trouwens niet samen te gaan. Repetitieve geluiden zoals mantra’s worden in veel culturen
gebruikt om mentale verstilling te bereiken. In Ashtanga Yoga wordt een
specifieke luide manier van ademen toegepast, de Ujjayi of oceaanadem.
Het ademgeruis in de Shala zou helpen met het bereiken van een meditatieve staat. Maar een Brabander die over schilderkunst praat is niet meteen
het geluid waar mijn geest van verstilt. Ik wou dat ik assertiever was, dat
ik kon vragen of hij stiller wil praten. Of, nog beter, dat we in een nabije
toekomst leven waarin stilte bereikt wordt door een druk op een knop. Misschien zelfs verstilling. Het zou me niet verbazen als verstilling binnenkort
vermarkt wordt. Scientology, de religieuze beweging opgericht door Ron
Hubbard, biedt al religieuze vooruitgang aan tegen betaling. Zo kan het met
verstilling ook gaan. Zo is het misschien al. Wittgenstein trok zich geruime
tijd terug uit het leven en zocht de stilte en de ascese, en dat is velen niet gegeven. Wittgenstein deed weliswaar consequent afstand van zijn omvangrijke erfenis, maar had wel de achtergrond van een welstellende familie. Dan
blijft het misschien toch makkelijker om zich uit het leven terug te trekken.
Voor veel anderen wacht eerder een hongerstaking. ‘Voor mij waarschijnlijk
ook’, schrijf ik in mijn notitieboekje. Het staat al bijna vol. Ik heb dit toch
allemaal opgeschreven. Allemaal in taal gezet. Blijkbaar ben ik toch met die
taal verbonden. Maar waarom dan?
Stadsdichter van Antwerpen Maud Vanhauwaert zei eens, in een interview, dat ze intens gelukkig wordt als ze een beeld vindt dat haar dichter
bij de werkelijkheid brengt. Ze zoekt beelden die duidelijk maken wat ze
bedoelt. Zoals een vlucht meeuwen in de lucht, die ze omschreef als ‘wapperende zakdoeken. Alsof ze iemand uitzwaaien die allang vertrokken is.’ Volgens haar geeft poëzie de illusie dat we grip hebben op de wereld. Omdat we
haar in woorden kunnen vatten, of toch voor even. Maar dat is dan niet de
wereld rond de weide. Poëzie en alle andere manieren om de taal te anders
te gebruiken dan het pogen de werkelijkheid af te beelden, proberen net
iets meer dan de feitelijke wereld over te brengen. Een gevoel, een sfeer, een
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associatie. Iets wat beleefd werd. Ze proberen de weide voelbaar te maken
door woorden die niet louter naar de feitelijke wereld verwijzen, maar daar
toch hun basis in vinden. Want de woorden blijven wat ze zijn. We kunnen ze zien als tekens die een object of een klasse van objecten betekenen.
Maar bij een dergelijk gebruik van taal wijzigen we de connectie tussen de
tekens en ontstaat er iets bij de lezer of hoorder. Iets als nieuwe connecties
in de prefrontale cortex. Er is een onderzoeker die claimt dat Wittgensteins
Tractatus ook best als poëzie gelezen kan worden. Wat is daar de reden
voor? Ik moet denken aan dichter W.H. Auden, die poëzie ooit beschreef
als ‘the clear expression of mixed feelings’. Dit hoeft niet te betekenen dat het
taalgebruik helder moet zijn. Maar de expressie is helder. Het wordt gehoord, gezien, gevoeld door de lezer. Dat was ook Wittgensteins opzet met
de Tractatus. Om, door middel van taal, de onmogelijkheid te laten zien van
het spreken over datgene waarover hij het niet kon hebben. En dan hopen
dat mensen het begrepen, er grip op kregen, of toch die illusie hadden.
Mijn hoofd tolt van al deze vragen. Gerrit Komrij vat het mooi samen
in zijn Lof der Simpelheid. ‘Vanmorgen werd ik wakker in een omgekrulde
houding, mijn benen hoog tegen mijn buik gevouwen, en in mijn hoofd
zoemde een heel peloton bijen. Goddank, dacht ik, ik ben seniel geworden.
[…] Ik deed mijn best om er zo lang mogelijk van te genieten. De werkelijkheid bonsde met loden knokkels tegen mijn wollige burcht van halfslaap
en infantiliteit, maar het afnemen van de sensatie compenseerde ik nog
een tijd door mijn fantasie. Ik had wel hersens, ik wist het, maar ik zou
straks weigeren ze te gebruiken.’ Ik vind het al prachtig dat hij het beeld van
een peloton bijen gebruikt om het gevoel van niet-denken weer te geven.
Maar vooral het verlangen om al deze vragen te vergeten, is heel herkenbaar.
Want er zijn filosofisch gezien uiteraard argumenten aan te brengen tegen
Wittgensteins positie. Een andere visie op taal, op betekenis, op de verhouding tussen taal en wereld, zorgt voor een andere conclusie, namelijk dat er
wel gesproken kan worden over zingevingsvragen. Maar dat geeft ons nog
geen manier om ze te beantwoorden. En de constante vraagtekens, het constant horen, onderzoeken en herformuleren van antwoorden wordt soms te
veel. Ook nu is het te veel. Ik heb in deze tekst die ik schrijf nog geen enkel
antwoord gevonden.
Ik sluit mijn Worddocument, zet Netflix op. Een aflevering van Love,
Death & Robots zal mijn gedachten verzetten – of afzetten. Denk ik. Want
zo gaat het niet. Zima Blue vertelt over een robot die evolueert van een toestand als machine om zwembaden schoon te maken naar de identiteit van
gevierd kunstenaar. De werken van de robot worden steeds diepzinniger en
grootser en er wordt reikhalzend uitgekeken naar zijn magnum opus. Aan
het eind van de aflevering presenteert hij dit laatste werk: hij demonteert
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zichzelf om terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm, om daar vrede
te vinden. Om de vragen te ontlopen, als het ware. Zelfs Netflix heeft het erover. Het thema lijkt overal terug te komen. Misschien is manieren vinden
om te stoppen met over grote vragen na te denken inderdaad de beste optie.
Misschien laat ik deze tekst beter voor eeuwig in mijn concepten staan, doe
ik hem af als een jeugdzonde. Ik klap de laptop dicht, begin mijn bureau
op te ruimen. Ik gooi alle propjes in de papiermand, verzamel de oude koffiemokken en stapel de massa boeken op elkaar. De stapel is te hoog en te
onhandig geconstrueerd, dus valt om. Filosofiewerken, essays, poëziebundels verspreid over de grond. Enkel Een verlangen naar ontroostbaarheid
van Patricia De Martelaere ligt nog op het bureau. Dat heb ik altijd een rare
titel gevonden. Ik laat de rommel voor wat hij is, blader door het boek. Ik
beland bij een essay waarin De Martelaere reflecteert over de vooruitgang
van de filosofie, ingegeven door een citaat van dezelfde Wittgenstein die nu
ook mijn tekst inspireert. ‘Moet men krabben waar het jeukt’, vraagt ze zich
af. Volgens haar maakt ‘filosofisch krabben’ de jeuk van het existentieel onbehagen alleen maar erger, en ik ben het – zeker nu – volmondig met haar
eens. Dit denken lijkt niets te hebben opgeleverd. Hier, aan mijn bureau,
met de vloer vol boeken en mijn laptop vol draft-versies, verlang ik naar
een jeukvrij bestaan.
Waarom is deze tekst er dan toch? Wat maakt een tekst als deze de
moeite om te schrijven of om gelezen te worden? Hij presenteert geen antwoorden, geen testbare conclusies, zelfs geen echte wereldlijke informatie.
Voor Maud Vanhauwaert gaat het erom dat iedereen zijn wereldbeeld kenbaar maakt. Maar misschien is het nog net iets meer. Van Dam vermeldde
in haar lezing het werk van T.S. Eliot, Ze zag parallellen tussen Eliot en
Wittgenstein. Zij hadden het in zekere zin over hetzelfde. Misschien kunnen we hun denken over taal zien als wegbeschrijvingen voor het navigeren
door een vrij onbekend gebied. Als meerdere mensen onafhankelijk van
elkaar zeggen dat ik bij de kerk rechts moet afslaan, kan ik er misschien wel
enigszins op vertrouwen dat er een kerk zal zijn, waar ik rechts moet afslaan.
Anderen vertellen me dan over een riviertje, een kippenhok, een veel te
hoge windmolen. Ikzelf herinner me dat ik er ooit een zonnebloem heb gezien. En zo ontstaat langzaam mijn eigen persoonlijke kaart van dit gebied,
van de weide. Waarin ik mijn persoonlijke weg kan vinden. Die waarschijnlijk nergens toe leidt, maar die ik wel kan afwandelen. Het is misschien
beter nooit op zoek te gaan. Zoals De Martelaere ook zegt dat het beter is
niet te krabben. Maar, besluit ze, ‘wie nooit heeft gekrabd, op een zwoele
zomernacht, nat van het zweet, uitgeput en slapeloos, met het scherp van de
nagels en tot bloedens toe, hopeloos en zonder verlichting – wie nooit heeft
ondervonden hoe het genot uiteindelijk toch nog een gestalte kan worden
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van de kwelling – die heeft misschien ook wel een kleinigheid gemist’. Zo
ook met het wandelen op de onbevattelijke weide van zingevingsvragen.
Ik weet niet of mijn persoonlijke kaart van deze weide u enigszins geholpen heeft. Maar een paaltje in de grond slaan waarop staat ‘Niet langs
hier!’ telt vast ook. Daarmee hoeven we in elk geval niet allemaal in hetzelfde moeras te belanden.

Deze tekst kwam tot stand in het kader van De Tegenhangers,
een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer
en tijdschrift Streven, met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

sebastian müngersdorff
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Eenzaamheid
in meervoud

Op de vooravond van zijn vijftigste verjaardag, een kleine vier jaar voor zijn
plotse overlijden, schrijft Thomas Merton in zijn dagboek: ‘De diepste en
gelukkigste tijden van mijn leven waren in en rond Gethsemani. Meestal alleen in de bossen en velden, alleen met de lucht en de zon – en hier in mijn
kluis (het beste van allemaal)’. Een dag later, net vijftig geworden, schrijft
hij: ‘Wat meer zoek ik dan deze stilte, deze eenvoud? Voor mij is er niets
anders. Dit is het hoogtepunt’. Het is met andere woorden geen wonder dat
Merton zo goed past in de lezingenreeks ‘Denkers van de intieme inkeer.
Het verlangen naar verstilling’.
Het beeld van Merton, eenzaam in zijn kluis tussen de dennenbomen
in Gethsemani, is niet alleen treffend als het gaat over verstilling en inkeer,
het spreekt meteen ook tot de verbeelding. Merton vulde zijn dagen lezend,
schrijvend, mediterend, biddend, brieven beantwoordend en af en toe muziek luisterend – iets van John Coltrane bijvoorbeeld, of iets van Joan Baez.
Hij was een monnik en een leraar, een contemplatief en een mysticus, ‘een
pelgrim en een balling’, een schrijver en een dichter en een trappist met een
guitig gezicht ergens tussen Pablo Picasso en Henry Miller.
Misschien spreekt deze voorstelling van Merton vooral een oud menselijk verlangen aan: de wens om in zichzelf te kunnen rusten. En misschien
begint dat oude verlangen tegenwoordig weer wat luider te klinken. Maar
tegelijk staat de huidige wereld die neiging tot verstilling in de weg. Nog
vóórdat iets van dat verlangen hoorbaar zou kunnen worden, wordt het
alweer overstemd. Of drukken we het misschien zelf snel weg.
Merton zag in de stille inkeer echter de weg om tot heling te komen.
Haat, kwelling, misdaad, pijn, conflict en agressie vloeien volgens hem vaak
de wereld in vanuit een onopgeruimd innerlijk leven. ‘Een mens die niet in
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harmonie is met zichzelf, richt onvermijdelijk zijn innerlijke strijd op het
gezelschap waarmee hij samenleeft en verspreidt zo conflict als een besmetting om zich heen’. Daarom is het belangrijk ‘om ons te leren één te voelen
met onszelf voordat we contact kunnen hebben met andere mensen’.
In deze gedachte is Merton lang niet de enige. Bijvoorbeeld in het gesprek dat Wim Kayzer voert met George Steiner in Van de schoonheid en de
troost, spreekt Steiner op bijna schattige wijze zijn diepste bewondering uit
voor mensen die niet terugdeinzen om alleen te zijn. Hij ziet zichzelf niet
in de radicaal eenzame schoenen van denkers als Aristoteles, Descartes of
Wittgenstein. Hij kan die afzondering niet volhouden, zegt hij, die nodig is
om af te dalen in de diepste diepten van de bewustwording. ‘I wait for the
knock on the door’, voegt hij eraan toe. Tegelijkertijd benadrukt Steiner het
belang van de inkeer. Ook hij heeft soms een zekere afzondering nodig om
in het reine te komen met zichzelf en om zoals Socrates van zijn leven een
gereflecteerd leven te maken.
AFZONDERING, VERLATENHEID, EENZAAMHEID

Het lijkt echter niet zo vanzelfsprekend om vrijwillig de afzondering op te
zoeken. Blaise Pascal zei reeds dat alle ‘moeilijkheden die mensen zich op
de hals halen, alleen daar uit voortkomen, dat zij niet rustig in een kamer
kunnen blijven’. Als men alleen is, voelt men volgens hem ‘zijn eigen nietigheid, zijn verlatenheid, zijn beperktheid, zijn afhankelijkheid, zijn onmacht,
zijn ledigheid’. De eenzaamheid die men vindt in de afzondering stoot dus
blijkbaar op een zekere weerstand. Al hoeft eenzaamheid niet per se de
angstwekkende verlatenheid te betekenen waar Pascal het over heeft. Voor
Hannah Arendt is eenzaamheid bijvoorbeeld eerst en vooral ‘die menselijke
situatie waarin ik mezelf gezelschap hou’. Maar voordat je rustig jezelf gezelschap kunt houden, moet je natuurlijk min of meer in het reine zijn met dat
zelf. En dat lijkt meteen op wat Thomas Merton voor ogen stond toen hij
schreef: ‘Het leven bestaat eruit dat men leert zijn eigen leven te leven, spontaan, ontspannen: om dit te kunnen moet men herkennen wat dit ‘eigen’ is –
vertrouwd en op zijn gemak zijn met zichzelf ’. En precies daar knelt vaak de
schoen. Pascal kan gelijk hebben, misschien zijn we liever druk in de weer
dan uitgeleverd te zijn aan onze onmacht, beperktheid en ledigheid. Of misschien zitten er bepaalde dingen in de weg waardoor we niet kunnen rusten
in onszelf. Toch moeten we volgens George Steiner opgewassen zijn tegen
de taak van het eenzame zelfgesprek. We moeten onszelf durven pellen en
roosteren. ‘Dat moet je proberen. En tenzij je bereid bent om die trap af te
dalen, dan bewoon je een marionet, dan bewoon je een valse commedia van
het zelf. Niemand kan het voor je doen. Geen psychiater, geen biechtvader,
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geen therapeut, geen schreeuwtherapie, geen groepsbewustzijnsoefeningen
in Californië, geen LSD. Je moet het verdomd alleen doen, zittend op een
nogal ongemakkelijke stoel’.
Thomas Merton leek iets gelijkaardigs te hebben gehoord. Na een woelige periode – hijzelf noemde het ‘een jaar van losbandig leven’ – zocht hij
inkeer. De titel van zijn eerste grote succesboek toont meteen hoe menens
die zoektocht was: De louteringsberg. Ook Merton voelde aan dat hij de
wenteltrap moest afdalen naar de duistere spelonken van zijn zelf. ‘Je moet
eerst in staat zijn om te luisteren naar de ondoorgrondelijke grond van je
eigen bestaan’. Als een ‘eenzame ontdekkingsreiziger’, recht door het vagevuur zonder een Vergilius aan je zijde, ‘de hellingen in het duister bestijgend,
scherper en scherper de eigen leegheid voelend, en met de winter wreed
waaiend door de inmiddels haveloze kleren’. In stilte, zonder het constante
beuken van de buitenwereld, voorbij de schrik van de verlatenheid, voorbij
de zelfbegoocheling, voorbij elke doctrine, voorbij elke ideologie, het ondoordringbare moeras in, daar waar de idealen wijken en de laatste bouwstenen van de identiteit bloot komen te liggen.
Die jaren in de fitness, dat strakke lijf, motiverende slogans dat je de
beste versie van jezelf moet maken, omdat je eigenlijk op zoek was naar een
mannetje of een vrouwtje of iets daar tussenin. Met moeite en ten koste van
het privéleven eindelijk die Michelinster, omdat je gesmaakt wilde worden.
Een loopbaan als succesvol academicus, louter omdat je gehoord wilde worden. Een moeizaam traject als acteur, maar alles voor het applaus, de bijval,
de aanbiddende ogen. De politieke top bereikt en nu ben je onaanraakbaar,
nooit meer zul je gekwetst kunnen worden. Het tot bloedens toe leren van
een instrument, zodat je toch zo anders dan alle anderen kunt worden gevonden. Of zoals Merton in 1947 fijntjes bij zichzelf herkende: ‘naar waar
ik me ook draai, overal zie ik de onzin die ik schrijf aan me kleven als vliegenpapier, de grammofoon in mezelf speelt hetzelfde oude liedje: ‘Bewondering, bewondering – jij bent mijn ideaal’.
Stilte en afzondering hielpen Merton in het blootleggen van zulke drijfveren die zijn handelen stuurden, in de zoektocht naar zijn ‘zelf dat niet
langer is bekleed met een ego’, het ‘zelf ’ dat voorbij alle identificaties ligt
en pas wordt ontdekt als ‘andere gedeeltelijke en uiterlijke zelven zijn afgedankt als maskers’.
EENZAME LEEGTE

Deze zoektocht kan volgens Merton pas beginnen als we bereid zijn om
bepaalde structuren los te laten. We moeten ons durven leegmaken en ons
durven laten opslokken door de onbedwingbare leegte van de stilte. En daar
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knelt wederom de schoen. ‘Als bange kinderen die in het donker fluiten
of roepen, proberen wij het zwarte gat van het niets te ontwijken’, schrijft
George Steiner. En Merton verwoordt het op zijn manier: ‘Voortdurend
vervuilen mensen de stilte van de bossen en de bergen en de zee. In elk opzicht boren ze door de zwijgende natuur met hun machines, uit angst dat de
rustige wereld hen zou kunnen beschuldigen van hun eigen leegte’. De plaatsen waar het terugtrekken nog mogelijk is, worden steeds schaarser. De ooit
vanzelfsprekende stilte in de natuur bestaat niet meer. Het massamedium
radio doorruist de rust van de woonkamer. En al klinkt een woonkamer
met slechts een radio – dat wil zeggen zonder plasma, surround, digibox,
spelconsole en ambient led strips – in onze tijden bijna meditatief, Merton
zag vooral mensen hun toevlucht zoeken in lawaai, in de ‘bestaande herrie’, in ‘het constante kabaal van lege woorden’. Alles om de oorverdovende
leegte in jezelf maar niet te moeten horen, ‘als nerveuze schutters, die salvo
na salvo met munitie op het donker schieten, daar waar er geen vijand is’. En
of het dan over fluiten gaat, de stilte volpraten of via 4G-satellietverbinding
de favoriete bands door gsm-luidsprekers knallen, het zijn slechts variaties
op eenzelfde menselijke thema: horror vacui. ‘Infinite content, infinitely content’, zingt Arcade Fire luid en vrolijk. Zolang we de vingers van het niets
maar niet hoeven te voelen. Zolang er maar iets van bescherming is tussen
ons en de sterrenloze nacht.
Hoe ver onze technologie en beheersing ook reiken, de bodemloosheid
van het menselijke bestaan laat zich niet bedwingen. ‘Dit feit onder ogen
zien is de absoluut essentiële vereiste om vrij te kunnen beginnen leven’.
En om voorbij ‘de bodem van de angst’ te komen, kan het bijvoorbeeld
helpen om rust te leren vinden in de eenzaamheid. Eventueel te mediteren.
Groepsgewijs moed in te ademen, op ons hoofd te gaan staan en samen de
angst weer uit te ademen. We kunnen ook op zoek gaan naar inspiratie bij
Thomas Merton. Hij is ons tenslotte voorgegaan naar ‘de existentiële diepten’, naar het ‘onderwaterbestaan’ waar er ‘geen eenvoudige antwoorden of
pasklare oplossingen’ te vinden zijn. Echter, daarin lijkt hij het eens te zijn
met George Steiner: tenzij je je openstelt en de moed hebt om helemaal
in je eentje naar de leegte in jezelf te luisteren, zullen eenzaamheid noch
afzondering, yoga noch meditatie, drugs noch Bach je helpen. Ze kunnen
misschien een vonk bevatten, een aanzet, maar ze kunnen nooit de eigen inkeer vervangen. ‘Louter alleen zijn is niets. Of, tenminste, het is slechts een
potentieel’. ‘De ware eenzaamheid is niet iets buiten jou, geen afwezigheid
van mensen of van geluid rondom jou; het is een afgrond die zich opent in
het midden van je eigen ziel’.
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DE CIRKEL VAN GENERATIES

Als die vorm van inkeer in eenzaamheid het ideaal is, dan is er volgens
Merton nog veel werk aan de winkel. Of eigenlijk juist geen werk en geen
winkel, eerder een soort ‘arbeid die een diepe rust is’. Maar in de plaats van
‘diepe rust’ zag hij vooral koppen in het zand. Zelfs bij Merton in het klooster liep het vol met drukdoeners die de sluier van ‘inkeer’ gebruikten om
hun ‘interessante persoonlijkheid’ op te kleden. ‘Innerlijke eenzaamheid is
onmogelijk voor hen. Ze vrezen het. Ze doen er alles aan om het te ontsnappen’. ‘Verblind door hun verlangen naar voortdurende beweging, naar een
constant gevoel van prestatie, snakkend naar resultaten, naar zichtbaar en
tastbaar succes, werken zij zichzelf in een staat waarin ze niet kunnen geloven dat ze God behagen tenzij ze druk bezig zijn met een dozijn taken tegelijk’. En wat daarbij nog veel erger is, ‘ze proberen iedereen in activiteiten te
slepen die net zo zinloos en verslindend zijn als die van henzelf ’.
Het is weinig verbazend dat de spanning tussen activiteit en inkeer een
spanning van elke generatie lijkt te zijn. Ook zonder de mogelijkheid om
mails van op het toilet te beantwoorden, ook zonder agendaplanners die ‘s
avonds in bed nog op actief staan en ook zonder de paradoxaal klinkende
rage van work retreats, zag Merton dat de regelende structuren van het
bedrijvige leven andere domeinen van het menselijke bestaan verdringen.
‘Het leven met een koortsachtige activiteit wordt de meest verheven kwaliteiten toegedicht, alsof dit het doel en het geluk van de mens zou zijn; of
veeleer alsof het leven van de mens op zichzelf geen zin zou hebben’. Als we
dat echter willen doorbreken, als we willen proberen om meer ‘te zijn’ in de
plaats van voortdurend ‘te doen’, zoals Merton het noemt, en als we daarvoor eerst de wenteltrap naar onze grondeloze onderwereld moeten volgen
— om onderweg misschien zelfs vriendschap te sluiten met de monsters
onder het bed en in te zien dat we moeten omgaan met onze eigen donkerte
alvorens die onoverwonnen duisternis op anderen te projecteren en te menen ze daar aan flarden te kunnen schieten — hoe doen we dat dan? Hoe
kunnen wij, hoe kan de wereld beter worden van onze inkeer? Hoe kunnen
we dat ‘innerlijke en verborgen zelf ’ opduiken ‘als een juweel op de bodem
van de zee’? Is dat eigenlijk wel nodig? Werkt dat recept niet slechts voor de
eenzame ontdekkingsreizigers à la Merton? En is hij daar dan in geslaagd?
EEN DEUR DIE OPENT

Op een studiedag rond Merton in november 2018 werden gelijkaardige vragen gesteld. Het werd echter ook snel duidelijk dat die dag zou uitdraaien
op een truc die soms te gemakkelijk wordt bovengehaald: mysterieus kijken en met een vleugje alwetendheid glimlachen dat het stellen van vragen
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belangrijker is dan het vinden van antwoorden. Anderzijds kun je het de
Mertonspecialisten, die speciaal uit de VS waren overgevlogen, niet kwalijk
nemen. Merton schrijft er veel en uitvoerig over, maar 10-stappenplannen
en How to’s staan nu eenmaal haaks op de innerlijke ruimte waar hij ons
naartoe probeert te brengen: ‘deze ervaring ligt buiten het bereik van formulering en rationalisering’. Het ‘kan niet worden aangeleerd. Het kan niet
eens helder worden uitgelegd. Er kan enkel op worden gezinspeeld, naar
worden gewezen, gesymboliseerd’. Een van de symbolen die hij gebruikt om
er toch iets over te zeggen, is het beeld van ‘een deur die opent in het midden van ons bestaan’. ‘We lijken er door te vallen naar de onmetelijke dieptes
die, ondanks dat ze oneindig zijn, allemaal toegankelijk voor ons zijn’.
Maar ook hier: dit laten vallen is geen doelgerichte, zelfbewuste daad.
‘Het is niet de vrucht van onze eigen inspanningen’. Het openstellen voor
dit pad staat niet in functie van iets; het leidt niet tot de verlossing van
demonen en kwelgeesten, tot de overwinning van bepaalde angsten, tot het
opkrikken van de motivatie of de verbetering van de harmonie in de worklife balance. ‘Het is niet iets dat we plannen te behalen met ons praktische
verstand’. Zulke effecten kunnen een onrechtstreeks gevolg zijn, maar als je
ze op voorhand als doel stelt, zul je volgens Merton niet ver komen.
De Mertonspecialisten gaven nog wel twee suggesties om hierbij te helpen. Geen GSM gebruiken. Eén van de twee deed al haar hele leven zonder. Ook al denk ik dat dat dus vooral betekent dat zij het effect niet kan
inschatten van een omschakeling naar een leven zonder GSM, laat staan
smartphone, helpt het haar blijkbaar om beter in het ‘nu’ te blijven. Al snel
volgde het idee om ook de televisie te laten voor wat het is, maar dat tel ik als
één. De tweede suggestie: ‘kom de naam te weten van elke persoon die jou
bedient’. Wie zijn de mensen die iets voor je doen, wat zijn hun dromen en
verlangens? De caissière in de supermarkt, de jongen die je wagen voltankt,
de barman die ‘s avonds je pint uitschenkt, de mensen die je frietjes bakken?
Een prachtig idee. Je kunt vriendelijk zijn, attent, maar je kunt ook proberen
begaan te zijn met een gemeenschap die er hoe dan ook al is, zonder dat je
het misschien goed en wel beseft. Ik heb wat pogingen gedaan. Het beste
resultaat was een zwijgende, argwanende blik. Meestal begon ik dan goede
intenties te stamelen en soms kreeg ik een naam die klonk als een vraag.
De man in de frituur verstond me vooral niet. De dampkap was erg luid en
de vrijdagavond bleek nogal druk. De jongen aan het tankstation keek wat
beteuterd. Hij had een fooi verwacht. De jobstudente op café liet me meteen weten niet geïnteresseerd te zijn – zeker niet met een klant. Ik twijfelde
even en heb toen toch maar beslist om de verontschuldiging dat het volgens
Mertonspecialisten humaniserend werkt als je de naam kent van eenieder
door wie je wordt geserveerd, samen met m’n laatste rest bier in te slikken.
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Een tijd lang was mijn poging om op de contemplatieve weg te geraken
teruggeschroefd tot het lezen van naambordjes aan de kassa. En ook dat
duurde slechts totdat ik een berispend scherpe blik kreeg. In het naar buiten
wandelen besefte ik op welke hoogte die naambordjes doorgaans zijn vastgepind. Ondertussen heb ik wel een uitstekend contact met de badmeester,
dat moet ik toegeven. We maken hartelijke praatjes en ik denk oprecht dat
hij me zou redden als ik de verdrinkingsdood nabij zou zijn. Ik overweeg
zelfs binnenkort voorzichtig zijn naam te vragen. En misschien volgen de
dromen en verlangens wel in zijn kielzog.
EENZAAMHEID IN MEERVOUD

De vragen blijven zich stellen. Ook na lectuur, ook na een studiedag en een
lezing. Ondertussen zijn echter wel enkele dingen verschoven. In de afzondering hoeft niet louter verlatenheid en angst te wachten. De eenzaamheid
van Arendt en Steiner is er een waarin je voor jezelf verschijnt. Merton lijkt
zelfs nog een stap verder te gaan. Het meervoudige zelf dat bij Arendt in
gesprek is, dat ‘zelf ’ lost langzaam op in stille inkeer en contemplatie. Het
Cartesiaanse ‘Ik denk dus ik ben’ wordt omgekeerd naar een ‘Ik denk dus ik
ben niet’. Tijdens de eenzame inkeer ontdoe ik me van alles dat tot het ‘ik’
behoort. De sociale maskers worden afgelegd, de zogenaamde verdiensten
verdwijnen, de vanzelfsprekendheden van alledag ontdooien en de zekerheden die in de wereld gelden komen op losse schroeven te staan. ‘Er is
niet meer iets om trots op te zijn, minst van al ‘een monnik zijn’, überhaupt
iets te zijn’. ‘Ik moet alleen deze eenvoudige, onmetelijke leegheid van mijn
eigen zelf verdedigen’.
In de stilte en leegte die Merton probeert op te zoeken is er niet langer een slecht geweten dat wacht, met andere woorden, geen verlengstuk
van het ik. ‘Eenzaamheid is en kan nooit een narcistische dialoog zijn van
het ego met zichzelf ’. Niet dat dat bij Arendt en Steiner het geval is, maar
Mertons eenzaamheid en de zoektocht naar een true self lijken uiteindelijk
verder te gaan dan elke vorm van zelfgesprek. En toch, ook in Mertons
leegte en stilte volgt er een gewaarwording van een aanwezigheid. Hij komt
terecht in het gezelschap van een andere: ‘het vertrouwen van een troostende en machtige kracht’, ‘een kracht groter dan onze eigen natuur’. Een
levenskracht die geen naam kan dragen omdat ze alle structuren en realiteiten opbrandt en tegelijkertijd net de bron van al die realiteiten uitmaakt.
Ondanks dat de Dalai Lama na een derde gesprek met Merton opmerkte
dat hij een ‘katholieke geshe’ is, waarmee Merton informeel een soort Boeddhistisch eredoctoraat kreeg, en ondanks dat hij in 1967 schreef dat hij zich
‘langzamerhand terugtrekt van het monastieke instituut’ en nu ‘alleen leeft
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in de bossen zonder aanspraak iets te zijn’, draagt in zijn geschriften ‘dat
wat onuitspreekbaar en ondenkbaar is’ de naam van de christelijke God van
Liefde. De ‘diepe leven-gevende stilte’ die hij in zichzelf vindt ‘is een fontein
van leven en een venster op de afgrond en eeuwigheid van God’.
Wat Mertons eenzaamheid in dit verband interessant maakt, is dat hij
nooit is overgestapt naar de volledige afzondering van de heremiet. ‘Wie
ben ik?’, vraagt hij zijn leven lang en ondanks alle twijfels en zelfverlies geeft
hij telkens weer hetzelfde antwoord: ‘Een priester en een schrijver’, ‘dat ik
voorbestemd ben om hier te blijven en te schrijven!’ want ‘het is het schrijven dat me het meest van al helpt om eenzaam en contemplatief te zijn’. Zijn
eenzaamheid is dus vooral die van de schrijver, iemand die niet alleen naar
de diepten duikt, loslaat en opgaat ‘in de stilte van ons hele wezen’, naar een
plaats ‘zonder woorden, zonder discursieve gedachten’ waar ‘de geest heen
en weer beweegt op de grenzen van de taal’, maar ook iemand die telkens
weer beslist om van het onnoembare terug te keren en te vertellen. De woestijnganger zal misschien naar gelijkaardige diepten zijn gedoken, misschien
nog veel verder zijn gereisd, maar terwijl de volledig afgezonderde heremiet
spoorloos verdwijnt in het leven dat aan hem voorbijtrekt, heeft Merton
materiële tekens nagelaten. Hij vond iets in die eenzame nacht ‘om terug te
brengen naar andere mensen’. Met deze spanning ligt Merton in de buurt
van schrijvers die eveneens de eenzaamheid koesteren, zich ophouden aan
de randen van het zegbare, het zelf voelen oplossen en desondanks naar de
pen grijpen in een poging iets onuitsprekelijks toch in woorden te gieten.
DE EENZAAMHEID VAN DE SCHRIJVER

Schrijven ligt in de lijn van afzondering en zelfloosheid. Om te kunnen
schrijven is er allereerst een zeker terugtrekken uit het alledaagse leven
nodig. ‘Zijn leven missen, is toetreden tot de poëzie’, schreef Cioran. Herman de Coninck noemde het schrijven een ‘oefening in schaarste’, en deed
dat het liefste op ‘een plek zonder telefoon, zonder televisie, zonder krant,
zonder vrouw, zonder kinderen, zonder bombardement van indrukken, de
overkill van informatie, twintig nieuwe boeken per dag, het zes dingen tegelijk willen doen waardoor je niks meer doet’. Als die afzondering lukt, dan
verdwijnt in een tweede beweging misschien ook ‘het zelf ’ van de schrijver.
‘Poëzie is een leefbare vorm van zelfmoord’, schreef Pernath. ‘Poëzie is een
vernietiging van het zelf ’, echoot Blanchot. En Nolens schrijft op zijn beurt:
‘Een zich schrijvend leven is een dood leven’. Dit kan existentieel worden
begrepen, maar reeds in de taal huist er een dynamiek die volstaat om het
‘zelf ’ te elimineren. Iets kleins en persoonlijks wordt gezegd in woorden die
door duizenden worden gedeeld. Het doet denken aan Kafka’s machine in
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de Strafkolonie, waarin een mens op gruwelijke en kille wijze wordt doodgeschreven, waar de naalden met inkt zolang blijven tikken totdat van het
individuele niets meer overblijft. Elk schrijven ervaren als zulk een dramatische uitschakeling gaat wellicht wat ver, maar het raakt iets van wat er in het
schrijven gebeurt: het meest subjectieve wordt uitgedrukt in een woordenschat en grammatica die de schrijver voorafgaan en overleven. ‘Men schrijft
zijn hoogstpersoonlijke dagboek in de taal van vreemden’. Het lijkt verwant
aan het klassiek katholieke, anonimiserende begrafenisritueel of het toetreden tot een kloosterorde: ‘opgeslorpt worden in de algemene anonimiteit
van de priester’. De particuliere schrijver verdwijnt in een gemeenschappelijke, onpersoonlijke orde die het individuele overstijgt: de taal. Descartes’
dictum wordt hier ‘Ik schrijf dus ik ben niet’. Voor Kafka begint de literatuur
dan ook precies daar waar zijn ‘ik’ wordt vervangen door een neutraal ‘hij’.
‘Ik, zegt de dichter, en de ramen van zijn huis springen uit de sponningen’,
schrijft Nolens. ‘Ik is een ander’, vinden we bij Rimbaud. ‘Mijn God, mijn
God, wie woon ik bij? Hoevelen ben ik? Wie is ik? Wat is die tussenfase die
er is tussen mijzelf en mij?’, vraagt Pessoa en hij lijkt te antwoorden in zijn
gedicht ‘Sigarenwinkel’: ‘Ik ben niets. Geloven in mijzelf? Nee, noch in wat
dan ook’.
Terwijl de heremiet verdwijnt in de woestijnwind, lijkt de eenzame
schrijver te verdwijnen in een vlek van inkt. Maar in vergelijking met het
subtiele fluisteren van de woestijnwind of het kabbelende inpraten van de
rivier, blijven geschreven woorden toch net iets makkelijker leesbaar. De
eenzaamheid van de schrijver is dus een eigenaardige eenzaamheid. De
verdwijning blijft in woorden staan. De zelfloosheid wordt ondertekend in
eigen naam. In de eenzaamheid komt de gemeenschap die in de taal schuilt
op bezoek. De ervaring van leegte en stilte krijgt een ruimte en een klank in
woorden. Het is de spanning die Mallarmé aanzette het witte blad door zijn
woorden te laten schemeren. Het is de paradox die Nolens doet zoeken naar
een schrijven ‘als de vos, of is het de wolf, die met zijn staart zijn sporen wist’.
‘Mijn gedichten?’, vraagt hij, ‘Vormen van zwijgen’. En Blanchot vult aan:
‘Ik zou zeggen dat net in datgene wat niet gezegd kan worden, het schrijven zijn bron en noodzaak ontdekt’. Spreken zonder de stilte te verbreken.
Schrijven zonder het witte blad te vullen. Sprakeloos worden in woorden.
Vertrekken en tegelijkertijd het onvindbare begin behouden.
‘Het Japanse woord voor God is “wit papier”, een onbeschreven blad
dat op onzichtbare wijze alle betekenissen in zich sluit’, merkt Nolens op.
Merton als monnik en schrijver leek in zijn eenzaamheid een leven lang
op weg naar zowel God als naar dat witte blad. En zoals voor hem in de
afzondering als monnik het gezelschap van God wachtte, wachtte voor hem
in de afzondering als schrijver het gezelschap van de taal. ‘Ik besef dat ik
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zolang ik schrijf niet helemaal alleen kan zijn. Zelfs hier, in dit lege, verlaten, donkere huis op drift sta ik in de verblindende zon van een traditie: dit
Nederlands’, schrijft Nolens over de niet te ontsnappen gemeenschap die
in de taal schuilt. Niet alleen in de inkeer, maar ook in het schrijven wacht
de aanwezigheid van een ander. Bij Kafka was het de literaire ‘hij’. Blanchot
maakt het nog onpersoonlijker. Hij ziet in de stem van de verteller geen
goddelijk standpunt maar een neutrum, ‘het een noch het ander’, misschien
nog eerder een ‘het’ dan een ‘hij’, een neutraliserend buiten, een (n)iets en
(n)ergens tussen zijn en niet-zijn, iets dat zich onttrekt aan elke bepaling.
Ook Merton beschrijft hoe ‘elk adjectief in duigen valt’ en ‘de metafoor helemaal hopeloos is geworden’. Desondanks is bij hem de andere die hij ontmoet de goddelijke Hij, het grote ‘Ik ben’ dat zich laat horen. Merton springt
over de negatieve bepalingen heen en spreekt over ‘perfecte liefde’, ‘liefde
die liefheeft in Liefde’ en de ‘de vervulling van God’.
Door dit samenspel in de taal van afzondering en gemeenschap, van
afwezigheid en aanwezigheid, van particulariteit en anonimiteit, wordt het
schrijven bij Merton uiteindelijk een vorm van communie: ‘Zo eenvoudig
worden als de hostie in de handen van iedereen’, ‘schrijven in het licht van
de Heilige Geest, mezelf volledig verliezen door gemeengoed te worden
net zoals Jezus gemeengoed is in de Mis’. Ook die gedachte vinden we niet
alleen bij hem en kan worden gelezen als een dynamiek die inherent lijkt te
zijn aan literatuur. Het boek dat in de handen rust en gelezen wordt krijgt
iets van de kelk, het brood en de wijn. ‘Boeken zijn het vlees en bloed van
de schrijver’, schrijft Nolens en ‘inkt is eerlijker dan bloed’, schrijft Brodsky
op zijn beurt. ‘Door en in mijn gedichten ben ik eigendom geworden van
onbekenden, vreemdelingen, naamlozen’. In plaats van door brood en wijn,
ontstaat door woorden en boeken een gemeenschap met de schrijver. Of
dat uiteindelijk wil zeggen dat God daadwerkelijk woord is en het woord
God, of schrijven de talige verwerking is van iets onuitsprekelijks, of dit
onzegbare uiteindelijk God is of beter naamloos onbenoemd blijft, of de
transcendentie in het schrijven zich richt naar een goddelijke orde of naar
de immanente talige orde waarmee het louter subjectief individuele overstegen wordt, en of die twee uiteindelijk hetzelfde zijn, zulke vragen zijn
vragen die een schrijversleven lang onbeantwoord kunnen branden. Het
zijn de vragen waar Merton ons als monnik en schrijver naartoe brengt. We
kunnen ermee rondlopen en kijken welke antwoorden er opdoemen in ons
voelen en in ons denken, we kunnen met die antwoorden aan de slag gaan
of we kunnen ze blijvend verwerpen zodat de vragen open blijven. We kunnen een poging doen ze van ons af te schudden; zoals Rimbaud koopman
worden en met het tempo van het bedrijvige leven een antwoord proberen
te bieden op wat er in de stilte wacht. Dat is alleszins niet wat Merton heeft
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gedaan. Hij zocht verder, neigde er op het einde zelfs naar om ook zijn
laatste rol, die van de schrijver, op te geven – ‘vastberaden om minder te
schrijven, om geleidelijk aan te verdwijnen’ – maar los van zijn eigen weg
heeft hij zijn leven lang anderen aangemoedigd om te blijven luisteren en
ontvankelijk te zijn voor de mogelijke plaats die in ons eigen, eenzame, zoekende vragen wordt aangewezen.
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Beste Patricia Jozef,
Zonet las ik je indrukwekkende roman Glorie uit. Twee weken eerder maakte ik bij Het zoekend hert je lezing mee over het kunstenaarsatelier als metafoor voor de intieme inkeer. De roman ervoer ik als een aanvulling op je
lezing, daarom kan ik ‘m niet weglaten in wat ik schrijf.
Op het moment dat je dit leest, ligt mijn debuutroman messias van niks
in de winkel, dus nu verlies ik me in correcties, omslagontwerpen en marketingplannen. Dat is heftig en een heel andere tak van sport dan het schrijven
van een boek. Juist daarom was ik zo blij met je lezing; zij ging over de kunst
zelf. Je bracht een reflectie op je kunstenaarschap aan de hand van je atelier,
de plek waar de intieme inkeer plaatsvindt en waar kunst ontstaat. Je lezing
was persoonlijk, ontdaan van alle denkoefeningen die kunstenaars het leven
soms zo moeilijk maken. Daardoor kwam er, in het schrijven van deze brief,
een vroegtijdige reflectie op mijn beginnend schrijverschap tevoorschijn.
Ik kan dus niet anders dan deze beschouwing in de meest persoonlijke
van alle literaire vormen gieten. Ik probeer maar te negeren dat derden
meelezen. (Ach, wie leest er Streven?)
WANKELENDE PLANETEN

De kamer waarin je de lezing gaf was halfrond, de muur rood en oranje, de
ramen stonden op een kier. De ruimte was gevuld met zwetende mensen en
er hing een opvallende luchter aan het plafond. Ik zat, wegens plaatsgebrek,
op de trap. Daardoor zag ik jou en Bernard Dewulf in profiel. Langs de
zijkant kijk je anders: je ziet de lijnen van iemands postuur, de vorm van de
woorden. Mensen spreken zoals ze staan. Zo mompel ik als ik snelle, korte
bewegingen met mijn armen maak en mijn blik in het rond springt. Mijn
woorden lijken op zo’n moment de articulatie niet waard. Jij sprak als een
populier in de wind, bedachtzaam, in lange bogen.
Je begon met een verhaal over een man met een creatieve crisis die een
dokter bezoekt. De man zei te veel ideeën te hebben, hij had zoveel inspiratie dat hij niet kon stilzitten.
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Dat is nochtans noodzakelijk. Een idee hebben is makkelijk; het is er.
Dan begint het werk pas. De kunst is verschillende ideeën samen te voegen,
er aan te schaven en te schrijven totdat er een wereld is. In het begin wankelt
die, alsof de planeet zijn hoek nog niet heeft gevonden. Dat kan enkel in de
veilige en intieme ruimte die het atelier van de kunstenaar is.
Ik wil je meenemen naar mijn schrijfkamer. Die heeft een blauwe muur,
de deur klemt in de winter en ik ben er bijna altijd alleen. Het is er vaak fris:
de kamer ligt op het noorden en de oude kozijnen dragen enkel glas. Er
klinken vaak dezelfde woorden; herhaling heerst met ijzeren vuist. De stoel
waarop ik zit is weinig comfortabel, er moet dringend een nieuwe komen.
De ruimte voelt intiem, want het is daar dat een idee wordt getest op zijn
weerbaarheid en gedachten van de dag ervoor worden herzien. Langzaam
komt een wereld tot stand, personages nemen plaats, verdwijnen en duiken
elders weer op. Het is een secuur werk, als het bouwen van een poppenhuis.
Het vereist geduld. Er staan ook boeken in de kamer, maar ik kan niet lezen
als ik schrijf. Dat is, heb ik me laten vertellen, als barbecueën in de winter:
er zijn er maar weinigen die het kunnen smaken.
Het raam in mijn schrijfkamer kijkt uit op lofts. Als je achter de tafel zit,
leer je ze kennen: het jonge, slordige koppel, het homostel met huishoudster,
de mensen met lichtgevende tafels op het balkon. Het afgelopen jaar heb ik
hun huis kunnen zien ontstaan, van ruwbouw tot glazenwassers. Ik zag ze
intrekken en nu zie ik hun levens voorbij gaan.
DOCENTEN EN ONDERZOEK

Ik keer even terug naar je lezing, naar de man bij de dokter. ‘Misschien,’
probeert de dokter, ‘heb je een creatieve crisis omdat je docenten nog steeds
over je schouder meekijken.’
Er tekende zich een glimlach van herkenning om mijn mond. Ik studeerde Nederlands aan de Universiteit Antwerpen en theatrale performance
aan de Toneelacademie Maastricht. Tijdens die laatste opleiding kregen we
ook theorie: van filosofie tot kunstgeschiedenis. Het zouden interessante
lessen geweest zijn, mochten de figuren die het gaven zich niet zo tragisch
verloren hebben in dat lamlendige theaterjargon. (Dat lijkt trouwens erg op
de taal die enkele personages hanteren in Glorie, bijvoorbeeld als iemand
zegt dat de tijd van de intuïtieve kunstenaar voorbij is. Had ik dat soort holle frases niet met pijn in de buik herkend, dan had ik ze hilarisch gevonden.)
Ondertussen is het vijf jaar geleden dat ik ben afgestudeerd als theatraal performer. Ik begrijp nu de moeilijkheid van zo’n lesopdracht: een
kunstenaar is geen theoreticus, dat wil je er ook niet van maken. Maar hij
of zij moet weet hebben van de wereld – dat dan weer wel. Hoe maak je
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het onderzoek praktisch? Hoe academiseer je de kunsten? En vooral: hoe
bewaak je de intimiteit van het kunstenaarsatelier tijdens een opleiding?
(Altijd weer die intimiteit.)
Ik herinner me een levendige discussie met mijn toenmalige studiegenoot Merel Smitt. Zij zwoer bij onderzoek, het toverwoord in menige subsidieaanvraag, ik was er even radicaal tegen. Nu, bijna zeven jaar later, werkt
ze als kunstenaar en onderzoekt ze nog steeds. Beginnen doet ze met een
vraag. Soms gaat ze als een sociologe te werk, andere keren als een antropologe. Het resultaat van haar research giet ze in fictieve overheidsorganisaties
of in pakkende immersieve installaties. Het onderzoek gebruikt ze om haar
kunst relevant te maken, om het over het nu te laten gaan.
Ik dacht altijd dat ik niet onderzocht. Ik had bijvoorbeeld geen duidelijke vraag toen ik messias van niks begon te schrijven. Maar ik las wel over
massatoerisme, mystieke Middelnederlandse literatuur en over Hadewijch.
Ik heb veel tijd op internetfora doorgebracht waar incels [onvrijwillig celibatairen, red.] hun wereldbeeld verduidelijken en ik las het manifest van Elliot Rodger, de Amerikaanse schoolshooter en vrouwenhater. Maar ik deed
dat zonder duidelijke vraag: de dingen die ik zag gooide ik in een mixer. Is
dat ook onderzoek? Bestaat dat überhaupt wel in de kunsten? En als we al
vragen formuleren, is het dan aan de kunstenaar om die te beantwoorden?
Ik geloof dat ik voor het eerst een antwoord op die vraag heb gekregen
in jouw lezing en in je roman. De spanning tussen de denker en doener, tussen het hoofd en hart is wat kunst mogelijk maakt. Het in evenwicht houden
van die dualiteit is wat kunst maken moeilijk maakt.
SCHRAPPEN ALS GEWELD, PROTEST EN AGRESSIE

Ik keer terug naar je lezing in die warme, halfronde kamer. Je sprak over het
geweld van het schrappen, hoe hard en gevoelloos dat is, woorden verwijderen die een plaats hebben in je boek. Het is toch altijd alsof je enkele stenen
uit een muur trekt en het huis plots kan instorten. Pas later, na de tekst te
herlezen, merk je dat de muur niet dragend was. Geweld en kwaliteit, zei je,
zijn met elkaar vervlochten in een kunstenaarsatelier.
Soms is schrappen dan weer een protest. Zo doe ik, behalve schrijven,
ook andere dingen om mijn hypotheek te betalen: ik geef wat les, treed op
en geef trainingen aan bedrijven. Bij onderhandelingen verbaas ik me altijd
weer over de waarde van tijd: zoveel euro kost een halve dag, een hele dag
zoveel. Daar denk ik wel eens aan als ik opnieuw in mijn schrijfkamer zit
en me urenlang verlies in details, filmpjes kijk over wierook, blader in Middelnederlandse boekjes op zoek naar een juiste Hadewijch-quote. Of als ik
alles waar ik de afgelopen weken aan werkte schrap, radicaal. Ik ben geen
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activist, maar op zo’n moment voelt schrappen als verzet en als een absolute
ontkenning van een van de regels van het kapitaal; dat tijd geld is.
In die andere kamer, tegen de blauwe muur, staat een houten kistje
vol papier. Versie na versie van hetzelfde verhaal. Het grootste deel van de
woorden in het kistje is waardeloos. Ze zijn geschrapt uit wat messias van
niks geworden is. Het puilt uit van personages die de lezer nooit zal leren
kennen, werelden die hij nooit zal zien.
Ergens bovenaan in het kistje ligt een idee. Een erg leuke vondst, vond
ik: talig, grappig en het vertelde veel over het personage. Het speelde met
de spanning tussen Vlaams en Hollands en hoe de taal die je spreekt en het
accent dat je hanteert je persoonlijkheid bepaalt. Maar na een tijd begon die
vondst me in de weg te staan. Ik deed mijn uiterste best om ‘m te bewaren
maar uiteindelijk sneuvelde hij. Hij paste simpelweg niet meer in wat het
boek geworden is. Nu ligt hij daar, in dat houten kistje, te wachten tot ik ‘m
opnieuw zal inzetten.
Schrappen is een daad van agressie, vertelde je in die oranje kamer.
Maar, bedacht ik me toen, wat er met het geschrapte materiaal gebeurt is
lief: je bedankt de woorden voor hun dienst, net als de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo doet met afgedankte kledingstukken. ‘Bedankt lidwoord,
bedankt synoniem, bedankt herhaling.’ Tegen die blauwe muur staat mijn
container, maar mijn woorden rotten niet weg, ze worden niet hergebruikt
door derden. Ze blijven me trouw.
BESTE PATRICIA,

Het verbaast me, nu ik enkele weken na je lezing een laatste hand leg aan
deze brief, hoe iemand kan verlangen naar de inkeer, het alleen-zijn in een
atelier of schrijfkamer en tegelijk de behoefte voelt om die intimiteit van
het eigen hoofd te delen met anderen die het ook kennen. De hoop is dan
altijd om zo’n gesprek of lezing te verlaten met het gevoel dat je, ondanks de
eenzaamheid, die lange strijd toch niet alleen voert. Dank daarvoor.
Ik kijk uit naar een volgende ontmoeting.
Vaert wel ende levet scone,
Michiel Cox
Deze tekst kwam tot stand in het kader van De Tegenhangers,
een project van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer
en tijdschrift Streven, met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren
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andrew winnick

Nieuwe
politieke doelen

FORUM

Voor progressieve democraten in de VS

Kernproblemen in de Verenigde Staten, overal in Europa en
ook elders, zijn ongelijkheid
en onrecht (inequality and inequity): de groeiende kloof, niet
alleen tussen rijk en arm, maar
breder genomen de groeiende
kloof tussen de superrijken en
alle anderen. Wat de inkomens
(en nog belangrijker: het vermogen) betreft werd deze groeiende
kloof inmiddels adequaat gedocumenteerd. Wellicht het meest verontrustende hieraan is dat de superrijken in de
VS en in veel andere naties, een leven
leiden dat heel erg verschilt van dat
van 95 tot 99% van de bevolking en, en
dit is cruciaal, dat dit hen toegang biedt
tot en zelfs controle over een politiek
beleid dat hun belangen verdedigt, en
niet die van de overgrote meerderheid
van de bevolking. Dit heeft geleid tot
een golf van woedend nationalistisch
populisme en tot een verschuiving
in de richting van een meer autori-

tair nationaal leiderschap, inclusief
het verschijnsel-Trump in de VS en
gelijkaardige modellen in vele andere
landen, onder meer Italië, Hongarije,
Polen, Oostenrijk, Australië en elders.
Zelfs Frankrijk en Duitsland worden
geconfronteerd met een golf van toenemend nationalistisch populisme.
Voor diegenen die de waarden van een
progressieve democratie verdedigen
is het cruciaal om deze trend eerst te
stoppen en vervolgens om te keren. Dit
moet het overkoepelende doel worden
tijdens de komende jaren. Daarvoor
zullen de toenemende ongelijkheden
in inkomens en vermogen en de mate
van controle over het politieke beleid
die door deze rijke elites wordt uitgeoefend, moeten worden aangepakt en
omgekeerd.
Dit vereist een veelheid aan politieke doelen die kunnen worden verdeeld over vier brede terreinen.
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1. Belangrijke diensten aanbieden die
tegemoetkomen aan de menselijke
basisbehoeften aan voedsel, onderdak,
gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en pensioenen. Dit moet allemaal gebeuren terwijl we zorgen voor
menswaardige banen met een redelijk
inkomen voor allen. Deze banen zullen er gedeeltelijk voor zorgen dat de
andere doelen worden bereikt.
2. Deze doelen moeten worden bereikt
terwijl we strijden voor een beperking
van de klimaatveranderingen en tegen de massale volksverhuizingen die
reeds nu en in de toekomst zullen worden veroorzaakt door de opwarming
van de aarde en de verandering van
het klimaat.
3. Het dichten van de groeiende kloof
in inkomens en rijkdom tussen de rijksten en de rest van de bevolking en op
deze manier de fondsen verwerven die
moeten dienen om de doelen op de
beide eerste terreinen te halen; dat wil
zeggen te betalen voor die diensten, het
scheppen van die banen en het strijden
om de klimaatverandering te beperken
en om te keren.
4. De controle door de rijken over de
beleidsorganen van de regering terugdringen om zodoende de regering ertoe aan te zetten en zo nodig te dwingen op alle niveaus de doelen op de
andere drie terreinen te realiseren.
In eerdere artikelen heb ik gedetailleerde programma’s voorgesteld op elk
van deze vier terreinen. Hier wil ik de
aandacht richten op negen specifieke
voorstellen die zich al aandienen.

· De Green New Deal (GND),
gedeeltelijk betaald door een
nieuwe bank voor de infrastructuur
· Een gewaarborgd minimum
gezinsinkomen
· Medische zorg voor iedereen
· Openbaar hoger onderwijs
zonder collegegeld
· Volledig gesubsidieerde kinderopvang, kleuter- en peuteronderwijs
· Belasting op vermogen en
beurstransacties
· Belasting op hoge inkomens
· De oprichting van een openbare bank voor de infrastructuur
· Nieuwe regelgeving voor het
betalen van politieke campagnes en lobbyactiviteiten
DE GROENE NEW DEAL ( gND )

Restaureer de infrastructuur voor de
energie en het transport en pas gebouwen aan om het verbruik van energie
grotendeels te beperken. Beëindig de
uitstoot van broeikasgassen om de klimaatverandering te reduceren en om
te keren. Ondertussen moeten tienduizenden goed betaalde banen worden
geschapen, waarvoor in veel gevallen
geen universitaire diploma’s nodig
zijn. De kern van de GND bestaat uit
de strijd tegen de klimaatverandering
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en die vóór het stimuleren van de
economische groei, die tegelijkertijd
worden gevoerd. Dit zijn geen tegenstrijdige doelen, hoewel de grote zakenwereld en de rijken het tegendeel
beweren.
Financier GND grotendeels via
een publiek gecontroleerde bank
voor de infrastructuur die op zijn
beurt gedeeltelijk wordt gefinancierd door de overheid en ook privékapitaal aantrekt. Een dergelijke
bank voor de infrastructuuur was
het voornaamste mechanisme dat
Franklin Delano Roosevelt gebruikte om zijn New Deal in de jaren 1930
te financieren. Deze is blijven bestaan tot 1957. Vandaag moeten we
een gelijkaardige instelling opbouwen.
EEN GEWAARBORGD MINIMAAL
GEZINSINKOMEN

Gebruik het bestaande programma
voor Belastingverlaging op Verdiende Inkomens (Earned Income Tax
Credit program) en dat voor belastingverlaging voor kinderen (Child
Tax Credit program) als basis, door
deze toe te passen op alle gezinnen,
zelfs die zonder kinderen, en door
de drempels in snel tempo te verhogen en aan de index te koppelen.
Deze maatregelen kunnen mogelijk
ook worden gecombineerd met bestaande programma’s voor voedselen huursubsidies. Veranker de idee
dat niemand in onze maatschappij
mag worden gedwongen, of zelfs
mag worden toegestaan, te leven

onder een dergelijk vastgelegd minimumniveau. Idealiter zou de verdere ontwikkeling van de GND en
het daarmee gepaard gaande scheppen van goedbetaalde banen ons een
heel eind kunnen helpen om de behoefte aan dergelijke programma’s te
verminderen.
GEZONDHEIDSZORG VOOR ALLEN 1

Begin met de drempel van de leeftijd voor Medicare2 te verlagen en
met in toenemende mate jongeren
toe te staan zich in te kopen in dit
programma. Op deze manier kunnen we Medicare uitbouwen tot een
‘publieke keuze’ die iedereen tot op
het inkomensniveau van Medicaid
de kans geeft zich aan te sluiten.
Combineer dat met een uitgebreid
Medicaid-programma, op dezelfde
manier als onder de Wet op de Betaalbare Zorg (Affordable Care Act,
ACA of Obamacare). Dit betekent
dat men de toegang tot Medicaid
uitbreidt door de drempels voor
inkomens te verhogen. Houd beide
processen aan tot de drempels voor
beide programma’s bij elkaar komen
en iedereen in aanmerking komt
voor het ene of het andere programma. Voer opnieuw de verplichting
in dat iedereen is gedekt door een
specifiek programma van ziekteverzekering dat alle tien punten van
de Affordable Care Act omvat. Sta
niet toe dat de programma’s die de
gezondheidszorg dekken worden
verminderd of op enige manier beperkt omwille van vroegere ziektes,
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verschillen in gender, leeftijdsverschillen of beperkingen in de verwachte levensduur. Zet grote campagnes op om
mensen aan te moedigen in staten die
Medicaid niet hebben uitgebreid, hun
staatsregeringen en opposities onder
druk te zetten. Let wel: de private gezondheidszorg zal nog een rol blijven
spelen voor de 20% van de kosten die
gewoonlijk niet door Medicare worden
gedekt. Er zullen nog altijd mensen
zijn die zich niet willen aansluiten bij
Medicaid en zich privé willen verzekeren. Maar in de loop van de tijd, wanneer Medicare beduidend goedkoper
blijft en indien de dekking van Medicare kan worden uitgebreid tot boven
de huidige 80%, zal de behoefte aan
bijkomende dekking door de private
sector verminderen en leiden naar een
gestage inkrimping van de privésector
van de ziektekostenverzekering.
OPENBAAR HOGER ONDERWIJS ZONDER
COLLEGEGELD

Financier alle openbare instellingen
voor onderwijs na de middelbare
school op zo’n niveau dat zij kunnen
functioneren zonder collegegeld. Leg
redelijke beperkingen op aan verplichte betalingen die buiten het eigenlijke
collegegeld vallen. Reguleer de kosten
voor verblijf en voeding, boeken en andere uitgaven. Wij vragen geen collegegeld voor het studeren aan een openbare middelbare school. We zouden ons
moeten aansluiten bij andere ontwikkelde geïndustrialiseerde landen (zoals
Duitsland) door dit model uit te breiden naar openbaar hoger onderwijs.
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VOLLEDIG GESUBSIEERDE
KINDEROPVANG, KLEUTER- EN
PEUTERONDERWIJS

Vaardig nationale maatstaven uit voor
het toekennen van de accreditatie, de
grootte van de klassen en hulpdiensten.
Kinderopvang en voorschoolse programma’s moeten gewaarborgd toegankelijk zijn, maar op vrijwillige basis.
Elisabeth Warren (Democratisch senator voor Massachusetts) heeft onlangs
een dergelijk programma voorgesteld.
VERHOOG DE MARGINALE
BELASTINGTARIEVEN VOOR DE HOOGSTE
INKOMENS EN DE GROTE BEDRIJVEN

Er bestaat een reeks voorstellen om
de marginale belastingtarieven voor
de hoge inkomens te verhogen van
het huidige hoogste tarief van 37% tot
ergens tussen 39% (Sanders) en 70%
(Alexandria Ocasio-Cortez, voor inkomens boven 10 miljoen dollar). Er
moet een debat worden gevoerd over
de exacte niveaus en drempels, en dan
moeten de inkomsten van deze belastingen worden bestemd voor specifieke
programma’s, terwijl een deel hiervan
moet dienen om het begrotingstekort
te verminderen.3
Verhoog de belasting op de bedrijfswinst van de huidige 21% tot minstens
25% en, even belangrijk, verminder het
aantal sluiproutes voor belastingvermindering van de grote bedrijven, zodat de belastingen ook werkelijk worden betaald.
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VAARDIG NIEUWE BELASTINGEN UIT

verhandelt zou deze belasting een
inkomen van ongeveer 150 miljard
Begin met een belasting op het ge- dollar per maand opbrengen, alaccumuleerd totaal vermogen, niet leen maar van deze ene beurs. Deze
alleen de inkomsten, in de geest van belasting zou meer dan genoeg ophet voorstel van Elisabeth Warren en brengen om veel van de programeconomen van de University of Ca- ma’s te dekken die dit land nodig
lifornië in Berkeley (UC-Berkeley). heeft en ook het begrotingstekort
Vaardig een belasting uit van 25% op verminderen.
vermogens van meer dan 50 miljoen
dollar en 30% op vermogens boven 1
HERVORMING EN REGULERING VAN
miljard. Dit zou over een periode van
DE FINANCIERING VAN POLITIEKE
10 jaar 2,75 biljoen dollar opbrengen.
CAMPAGNES EN LOBBYWERK
Nog eens: bestem een gedeelte van
deze opbrengst voor specifieke pro- Om de Amerikaanse meerderheid
gramma’s zoals eerder beschreven, van meer dan 99% te doen geloven
en een deel om het begrotingstekort dat ze werkelijk controle heeft over
te verminderen.4 Nota bene – eigen- ‘haar’ regering moeten er beperkindomsbelastingen op huizen zijn be- gen worden ingevoerd op de macht
lastingen op de belangrijkste bron van de superrijke elites en corpovan rijkdom voor de middenklasse; raties om (1) politieke campagnes
nu wordt het tijd dat we de bron van te financieren en (2) gekozenen te
rijkdom van de rijken belasten.
beïnvloeden via wat we grofweg
kunnen omschrijven als lobbywerk.
Dit wordt echter uiterst moeilijk in
VAARDIG NIEUWE
de VS door de Citizens United en
‘OMZETBELASTINGEN’ UIT OP
andere beslissingen van het HoogBEURSHANDELINGEN
ste Gerechtshof die hebben bepaald
Dit werd oorspronkelijk voorgesteld dat geld geven valt onder de door
door Bernie Sanders tijdens de voor- de grondwet beschermde vrije
verkiezingen van 2016. We zouden meningsuiting en dat corporaties
een ‘omzetbelasting’ kunnen opleg- dezelfde politieke rechten hebben
gen van 10 cent op ieder beursaan- als de gewone burgers (zoals het
deel dat op om het even welke beurs grondwettelijk vastgelegde ‘recht
in de VS wordt verhandeld. De ach- van de burgers om een verzoek aan
terliggende gedachte is dat niemand hun regering te richten’). Boveneen aandeel niet zal kopen als de dien, omdat de huidige samenstelprijs 10 cent hoger zou zijn dan de ling van het Hoogste Gerechtshof
marktprijs. Aangezien de Beurs van (dankzij de benoemingen door
New York een maandelijks volume Trump) conservatiever is geworvan ongeveer 1,5 biljoen aandelen den dan het hof dat die vroegere
OP VERMOGENS
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1		 Noot van de vertaler: tot nu toe is
Medicaid in de VS beperkt tot de
laagste sociale groepen.
2		 De ziekteverzekering voor ouderen.
3		 Zie het artikel in New York Times
door Emmanuel Saez en Gabriel
Zucman, ‘Alexandria OcasioCortez’s Tax Hike Idea is Not
about Soaking the Rich’ (‘Het idee
van Alexandria Ocasio Cortez
voor een belastingverhoging gaat
niet over het plunderen van de
rijken’), https://www.nytimes.
com/2019/01/22/opinion/ocasiocortez-taxes.html en ook het artikel
door David Leonhardt ‘What’s Really Radical? Not Taxing The Rich!’
(‘Wat is echt extremistisch? De
rijken niet belasten!’), https://www.
nytimes.com/2019/02/03/opinion/
democrats-wealth-tax.html
4		 Zie het artikel van Jim Tankersley
in New York Times: ‘Warren’s Plan
is Latest Push by Democrats to
Raise Taxes on the Rich’. (‘Het
voorstel van Warren is de jongste
poging van de democraten om
de belastingen voor de rijken te
verhogen’), https://www.nytimes.
com/2019/01/24/us/politics/wealthtax-democrats.html
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Humaan en
ruimhartig?

FORUM

Het Europese vluchtelingenbeleid 1938–2018

De vreemdeling die bij u
verblijft, moet voor u zijn
als een ingezetene onder
u. U moet hem liefhebben
als uzelf, want u bent zelf
vreemdelingen geweest in
het land Egypte.
(Leviticus 19:33)

Weinig plannen van de Amerikaanse
president Donald Trump hebben in
West-Europese landen zoveel weerzin
opgeroepen als zijn voornemen, een
peperdure muur langs (een deel van)
de Amerikaans-Mexicaanse grens te
bouwen om illegale immigranten te
beletten de Verenigde Staten binnen
te komen. Of de verontwaardiging
hierover nu gerechtvaardigd is of niet,
feit is dat de belemmeringen die de
Europese Unie opwerpt om illegale
immigranten buiten de eigen grenzen
te houden veel meer dodelijke slachtof-

fers maken. Zo staat langs een deel van
de Turks-Syrische grens, gedoogd door
de Europese Unie, een muur waarop
machinegeweren zijn geplaatst die
zijn aangesloten op sensoren; worden
bewegingen waargenomen, dan wordt
er volautomatisch geschoten. Dit is een
van de manieren waarop Turkije de
Europese Unie behulpzaam is bij het
beperken van de instroom van vluchtelingen. Wellicht zouden de Europese
critici van Trump er beter aan doen, de
aandacht op het Europese vluchtelingenbeleid te richten – niet in de laatste
plaats omdat zij daarop wellicht nog
enige invloed kunnen uitoefenen.
Hoe onthutsend de aard en de
gevolgen van het Europese vluchtelingenbeleid zijn, laat de Nederlandse
onderzoeksjournaliste Linda Polman
zien in haar onlangs verschenen, ronduit schokkende boek Niemand wil ze
hebben.1 Haar boek begint bij de eerste
grote vluchtelingencrisis die Europa
heeft gekend: die van de zomer van
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1938, toen het aantal Joodse vluchtelingen dat probeerde te ontkomen uit
het Derde Rijk snel toenam. In het
Franse kuuroord Evian, aan het Meer
van Genève, werd een internationale
top belegd over de vraag hoe met deze
kwestie moest worden omgegaan. Tijdens deze top, schrijft Polman, ‘sprak
de ene afgevaardigde na de andere
gloedvol over het verschrikkelijke lot
van de Joden, om vervolgens de redenen op te sommen waarom zijn land
helaas niet in de positie was om hulp
te bieden’. (blz. 23) Verschillende argumenten kwamen steeds terug: er waren
al zo veel vluchtelingen opgevangen en
juist in tijden van economische crisis was er geen plaats voor nog meer
mensen; van het opnemen van vluchtelingen zou een aanzuigende werking uitgaan – als, zo zei de Canadese
afgevaardigde, zijn land nu Joden uit
Duitsland zou opnemen, dan zouden
regeringen in andere landen dat kunnen opvatten als een uitnodiging om
ook hun Joden naar Canada te sturen;
men had in eigen land al genoeg problemen – Australië kende, aldus de
vertegenwoordiger van dat land, geen
rassenprobleem en was niet van zins
dat alsnog binnen te halen door het
opnemen van grote groepen Joden met
‘hun eigen “religieuze en huwelijksgebruiken” en “separatistische geneigdheid”’ (blz. 25); de verhouding met een
zo belangrijk buurland als Duitsland
kon ernstig worden geschaad door het
opnemen van grote groepen vluchtelingen want de Duitse regering zou
dat kunnen opvatten als kritiek, aldus
vertegenwoordigers van Zwitserland,

het Verenigd Koninkrijk of ook Nederland; enzovoort. De Duitse nationaalsocialisten begroetten het verloop en
de resultaten van de top in Evian met
hoon: ‘Niemand wil ze hebben’, luidde
op 12 juli 1938 de triomfantelijke kop
boven de berichtgeving over de top
in de Völkischer Beobachter, de officiële krant van de Nationaalsocialistische
Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Linda
Polman gebruikt juist deze kop als titel
voor haar boek. Niet toevallig: niet alleen geeft deze kop uitdrukking aan de
constante in het Europese vluchtelingenbeleid sinds de jaren dertig, bovendien zijn de argumenten die vanaf deze
top in Evian voor dat beleid werden en
worden aangevoerd vrijwel onveranderd. Not in my back yard – dat is de
beste samenvatting van het steeds terugkerende refrein, de gedachte die het
vluchtelingenbeleid al in de jaren dertig
bepaalde en nog steeds lijkt te bepalen.
Men zou verwachten dat onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog het
vluchtelingenbeleid fundamenteel zou
zijn gewijzigd – dat diepe schaamte
over het volledig falen bij de opvang
van Joodse vluchtelingen aanleiding
zou zijn geweest tot een ernstige heroverweging en grondige aanpassing
van het gevoerde beleid. Niets is minder waar. Onder auspiciën van de net
opgerichte Verenigde Naties werd in
1950 in Genève een nieuwe internationale top over de vluchtelingenproblematiek georganiseerd, waarin de
hoofdlijnen van de omgang met vluchtelingen zouden moeten worden vastgelegd. Onmiddellijke aanleiding was
het grote aantal displaced persons dat
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na de Tweede Wereldoorlog nog altijd
wachtte op een bestemming om zich te
vestigen. Over weinig waren de deelnemende landen het tijdens deze top
eens – maar wel over de omschrijving
van het begrip ‘vluchteling’. Deze werd
zo opgesteld dat in de toekomst maar
een beperkt aantal personen – individuen, geen groepen – in aanmerking
zou komen voor officiële erkenning als
vluchteling. Men dacht daarbij vooral
aan bijvoorbeeld Russische dissidenten: de top in Genève stond nadrukkelijk in het teken van de Koude Oorlog,
en het Sovjetkamp was uiteraard even
verontwaardigd als boos. Wie niet voldeed aan de nauwgezet omschreven
criteria werd omschreven als, bijvoorbeeld, ‘economische vluchteling’ of
‘gelukszoeker’, en had in beginsel nergens recht op, want beschikte niet over
een juridische status. De omschrijving
werd, met andere woorden, doelbewust zo opgesteld dat zo veel mogelijk
vluchtelingen buiten de officiële regelingen vielen, en dus buiten de eigen
grenzen konden worden gehouden.
Zoals de auteur het samenvat:
Het liefste wilden de landen
vluchtelingen gewoon niét binnenlaten. Hun argumenten waren sinds Evian niets veranderd:
vluchtelingen verstoren de
nationale cohesie, kosten geld,
kunnen wolven in schaapskleren zijn. De VS, Canada en
Australië verscholen zich net
als toen achter hun in graniet
gebeitelde immigratiequota.
Het VK, Frankrijk, België en

Nederland wapperden met hun
hoge werkloosheidscijfers en
zeiden al genoeg monden te
vullen te hebben. (blz. 51)

Slechts één fundamentele verbetering werd in 1951 overeengekomen:
voortaan mochten vluchtelingen niet
meer – zoals ten tijde van het Derde
Rijk veelvuldig was gebeurd – worden
teruggestuurd naar een land waar hun
leven gevaar loopt. – Dit wil overigens
geenszins zeggen dat het in de praktijk
niet gebeurde en gebeurt. Een recent
voorbeeld is het terugsturen van Yezidi’s naar Irak door de Nederlandse
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND); volgens de IND is het er veilig
en is er voldoende voedsel, volgens de
Verenigde Naties daarentegen is het tegendeel waar.
Een geleidelijke verschuiving in
het Europese vreemdelingenbeleid is
de groeiende nadruk op wat eufemistisch ‘containment’ wordt genoemd:
het opvangen van vluchtelingen in
inderhaast opgezette kampen ‘in de regio’, opnieuw met als voornaamste doel
vluchtelingen vooral weg te houden uit
Europa. Dat de voedselvoorziening en
de sanitaire en medische voorzieningen in dergelijke kampen doorgaans
nauwelijks of niet toereikend waren en
zijn – om maar niet te spreken van de
uitzichtloosheid van het leven onder
dergelijke omstandigheden – werd en
wordt eenvoudig genegeerd. Zo lang
we in Europa maar geen last van die
vluchtelingen hebben…
Bij dit alles stellen westerse leiders
het graag voor alsof de toestroom van
grote aantallen vluchtelingen iets is
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dat hun landen ‘zomaar’ overkomt –
zoals een overstroming of een andere
natuurramp –, zonder dat zij er iets
aan kunnen doen, alsof er geen enkel
verband bestaat met het buitenlandse
beleid van diezelfde westerse landen:
Tegenwoordig zijn Syrië, Somalië en Afghanistan de grootste
vluchtelingenproducenten. In
alle drie de oorlogen vechten
Europa en de VS mee en leveren ze wapens. Maar Europese
en Amerikaanse politiek leiders
presenteren de vluchtelingen
die uit de puinhopen tevoorschijn komen als een opzichzelfstaand probleem, nooit als
een consequentie van het eigen
buitenlandbeleid. (blz. 85)

Om hun vluchtelingenbeleid te rechtvaardigen gebruiken westerse politici
een aantal inmiddels beproefde methodes. Een ervan is het stelselmatig
overdrijven van de aantallen vluchtelingen. Zo telt de IND in Nederland
vluchtelingen wier verblijfsaanvraag
is afgewezen en die in beroep gaan
tegen deze beslissing, twee (of om ondoorgrondelijke redenen zelfs drie)
keer mee. Zo ook telt diezelfde IND
buitenlanders die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen
– en die dus al een verblijfsvergunning
hebben – mee bij de vluchtelingen,
waar het juridisch een heel andere categorie betreft. Een tweede methode is
het angst aanjagen: politici stellen het
voor alsof vluchtelingen overwegend
profiteurs en criminelen zijn die een
gevaar zouden vormen voor de open-
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bare orde en veiligheid, alsof de komst
van vluchtelingen van vandaag op
morgen het karakter van de vertrouwde samenleving ingrijpend zou veranderen. Een voorbeeld in Nederland is
dat van de toenmalige staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff – inmiddels fractieleider van de
VVD in de Tweede Kamer – die in de
aanloop naar de oudejaarsviering van
2016–2017 suggereerde dat ‘irritante
vluchtelingen’ moesten worden ‘binnengehouden’ in hun opvangcentra.
Het laat zich evenwel vermoeden dat
de al jarenlang opspelende overlast bij
oudejaarsvieringen – het schieten van
vuurpijlen op hulpverleners, het ontsteken van gevaarlijke vreugdevuren in
woonwijken – niet overwegend wordt
veroorzaakt door ‘irritante vluchtelingen’. En ten slotte nemen politici herhaaldelijk hun toevlucht tot aperte leugens. Een bijzonder kras voorbeeld is
dat van de Nederlandse VVD-politicus
Halbe Zijlstra – wiens veelbelovende
loopbaan stukliep op een andere, en in
feite onschuldiger, maar even domme
leugen… – die het verzinsel de wereld
in zond dat vluchtelingen en masse
naar Nederland kwamen, omdat vrouwen hier gratis borstvergrotingen zouden kunnen krijgen. Geconfronteerd
met deze onwaarheid, rechtvaardigde
hij zijn beweringen als een even gebruikelijke als aanvaardbare vorm van
‘zichzelf politiek profileren’.
Om de hele problematiek in perspectief te plaatsen, trekt Linda Polman een vergelijking die hilarisch zou
zijn wanneer zij niet zo triest en beschamend was:
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Naar schatting 1,3 miljoen
vluchtelingen en migranten
stroomden dat jaar [2015, HS]
naar de EU. Om dat getal een
context te geven: zoveel bezoekers verwerkt attractiepark
Duinrell elk jaar. […] Per saldo
kregen dat jaar totaal 245.000
mensen in de EU een vluchtelingenstatus en 87.000 een
tijdelijke beschermde status; in
totaal 11.857 per lidstaat. Zoveel
bezoekers verwerkt Madurodam gemiddeld per wéék,
zonder een wanklank. (blz. 202)

op de joods-christelijke beschaving en
op de unieke Europese waarden, laten
zich hoegenaamd niets aan deze waarden gelegen liggen waar het de opvang
van vluchtelingen betreft. Zo is dit
boek even schokkend als belangrijk –
verplichte literatuur voor iedereen die
een oordeel wil vormen over het Europese vluchtelingenbeleid op grond van
informatie die is verkregen na gedegen
onderzoek, en die niet wil oordelen op
grond van mythes en leugens.

In politieke debatten over het vluchtelingenbeleid wordt regelmatig opgeroepen, toch vooral ‘humaan en
ruimhartig’ te zijn. Dat is het Europese
vluchtelingenbeleid bepaald niet – en
dat was het in het verleden evenmin. Linda Polman, Niemand wil ze hebben.
En zolang Europese politici vertrouEuropa en zijn vluchtelingen,
wen op hun beproefde methodes –
Uitgeverij Jurgen Maas,
overdrijven, angst aanjagen, liegen – is
Amsterdam 2019,
de kans niet groot dat er daadwerkelijk
paperback, 279 blz.,
iets verandert. Die indruk wordt nog
22,50 euro,
versterkt door het ogenschijnlijke geISBN 9789491921537.
mak waarmee Europese politici een
moreel appel negeren van bijvoorbeeld
paus Franciscus, die bij herhaling heeft 1		 Verwijzingen naar dit boek staan
tussen haakjes in de tekst.
aangedrongen op een fundamentele
heroverweging van het falende vluchtelingenbeleid. De balans van tachtig
jaar vluchtelingenbeleid is zo niet minder dan een schandvlek op de westerse
beschaving.
Het beeld van tachtig jaar Europees vluchtelingenbeleid (1938–2018)
dat Linda Polman in haar boek schetst
is even onthutsend als beschamend.
Juist de politici die zich graag beroepen

wim verbaal
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Hoe word je
tegenwoordig
hoogleraar?

FORUM

‘We gaan naar een tijd waar je
intellectuelen hebt en academici,
en je op de universiteit alleen
nog maar academici vindt’. De
collega die me deze woorden
zo’n twintig jaar geleden zei, is
onlangs met pensioen gegaan.
In die tijd kwamen we samen
op voor de rechten van de doctorale en postdoctorale onderzoekers. We hoorden niet tot
het vast aangesteld academisch
personeel. Zijn woorden zijn mij
bijgebleven en ik heb ze tegenover hem
herhaald bij zijn afscheid. We hebben
ze op schrikwekkende wijze bewaarheid zien worden.
Dat het universitaire landschap
de afgelopen decennia grondig is
veranderd, is geen nieuwe constatering. Evenmin ontbreken er analyses
die wijzen op de oorzaken hiervoor.
Meestal worden deze samengevat onder de noemer van het ‘neoliberale bestuursmodel’1 dat inzet op een onver-

biddelijk geloof in marktwerking en
dus in het opdrijven van de ‘output’ en
op het genereren van externe fondsen.
Dat een dergelijk beleid funest is voor
non-profit-instellingen en binnen het
universitaire landschap voor alle nietindustriële opties, lijkt evident.
De oud-rector van een Vlaamse
universiteit merkte eens op dat er ‘te
weinig studenten in de juiste richtingen’ zaten en dus te veel in de verkeerde
richtingen, lees: in de letteren.2 Intussen kan hij gerust zijn: de inschrijvingen in de ‘verkeerde’ faculteiten zijn
sinds zijn uitspraak dramatisch gedaald. Het ‘neoliberale bestuursmodel’
van de afgelopen decennia werpt zijn
vruchten af. Mensen stemmen vrijwillig hun keuze af op de doelstellingen
hiervan, en de maatschappelijke implicaties zijn intussen voelbaar.
Natuurlijk heeft dit ingrijpende
gevolgen. Faculteiten als die van de letteren of de geesteswetenschappen zien
zich met schrijnende financiële in-
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krimpingen geconfronteerd. Zij moeten wanhopig op zoek naar middelen
om hun voortbestaan te verzekeren en
doen dit vreemd genoeg door juist in
te spelen op de eisen die het ‘neoliberale bestuursmodel’ oplegt. De gevolgen zijn ernaar. Wie geld binnenbrengt
wordt beloond. Dus gaat iedereen op
zoek naar mogelijkheden om de eigen
positie te versterken binnen wat zich
als een academisch bedrijf wil profileren. Op de eerste plaats komt het onderwijs in het gedrang, hoewel dit als
de belangrijkste maatschappelijke opdracht van de universiteit mag gelden.
Desondanks leert de praktijk dat wie
zich te veel inzet voor het onderwijs
bestraft wordt.3 Dat ‘brengt niet op’, althans niet onmiddellijk en de universiteit wil vooral inkomsten op korte
termijn genereren.
Een mogelijkheid biedt Europa.
Wie erin slaagt Europese financiering
binnen te halen wordt met open armen
door vele universiteiten ontvangen en
kan meteen op een vaste aanstelling
rekenen, waarbij de vraag niet gesteld
wordt of de aangeboden specialisatie
wel noodzakelijk was of een aanwinst
vormde bij het aanwezige aanbod.
Evenmin vraagt men welke criteria Europa laat gelden en of deze wel
overeenkomen met de eisen die een
universiteit aan haar personeelsleden
moet stellen. De miljoenen die binnenkomen wegen sterker dan elke interne
beleidsoptie.4 Onderzoekers die amper
ervaring hebben in academisch onderwijs of leidinggevende taken, krijgen
het bewind over de universiteit voor
de komende decennia in handen. De

absentie groeit intussen in interne raden en besturen die louter met beleid
te maken hebben en geen onmiddellijk
financieel voordeel opleveren.
Wie niet bij Europa kan aankloppen of niet gehoord wordt, moet op
een andere manier de eigen positie
veiligstellen. Dat kan door in commissies te zetelen waar geld en doctoraatsbeurzen verdeeld worden. De
afgelopen decennia zagen een versterking van het aloude fenomeen waarbij
academici tijdens hun mandaat in bepaalde raden, besturen en commissies
een opstapeling van fondsen wisten te
verwerven. Als argument krijg je steevast te horen dat in dergelijke commissies enkel de top van het Vlaamse
onderzoekslandschap zetelt. Alleen
is het volstrekt onduidelijk op grond
van welke criteria deze elite wordt
geselecteerd. De ondoorzichtige besluitvormingen die het hele openbare
Vlaamse bestuursapparaat kenmerken
spelen deze schijnargumenten maar al
te graag in de hand. De gevolgen laten
zich zien in compleet scheefgegroeide
verhoudingen, waarbij het gros van de
financiering steeds weer bij dezelfde
mensen terechtkomt. Hoe dit een kwaliteitsvol en innovatief onderzoeksbeleid kan garanderen, lijkt geen vraag
bij de financierende instanties.
Ook bestuursposten zijn beperkt.
Wat blijft er dan nog open? De outputfinanciering zet in op de productie van
artikelen. Dat vormt de aantoonbare
academische productie. Dus moeten
academici veel produceren en een
stortvloed aan artikelen voortbrengen.
Wie hierin slaagt, is een goed academi-
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cus en mag op erkenning met alle bijbehorende voordelen rekenen. Hoe het
met de inhoud van een dergelijke overproductie zit, is een vraag die men niet
stelt. Tot mijn verbijstering hoorde ik
een bestuurslid op de vergadering van
mijn eigen faculteitsraad onomwonden zeggen: ‘Het gaat niet om de kwaliteit. Het gaat om de kwantiteit’.
Dan wekt het natuurlijk geen verwondering dat niemand vraagt hoe
een academicus de tijd kan vinden om
zulke aantallen te produceren. En hier
begint de schoen toch echt pijnlijk te
wringen.
Wie de academische bibliografieën aan de universiteiten doorbladert,
moet het wel opvallen dat het gros van
de publicaties het werk van verschillende auteurs zijn. De academische
wereld lijkt een ideale wereld waar iedereen met iedereen samenwerkt om
tot een mooi gezamenlijk resultaat te
komen. De achterliggende werkelijkheid blijkt helaas in vele gevallen minder rooskleurig te zijn.
Natuurlijk zijn er onderzoekers die
in eer en geweten met hun medewerkers samenwerken om tot gedeelde en
gemeenschappelijke resultaten en publicaties te komen. Meestal gaat het er
bij dergelijke ‘co’-publicaties anders aan
toe. Dan zet de hiërarchisch hoogstgeplaatste eenvoudigweg zijn of haar
naam boven een artikel zonder er zelfs
maar een blik op geworpen te hebben.
De feitelijke auteur ziet opeens het eigen werk gedeeltelijk of zelfs helemaal
overgaan in handen van een ander.
Binnen de letteren verwijst men
steevast naar de praktijken bij de toe-
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gepaste wetenschappen. Alsof er daar
tegen deze vorm van toe-eigening geen
protest bestaat. Vooral vanuit het medische veld groeit de kritiek internationaal sterk, juist omdat deze praktijken
zich hier ook uitstrekken tot het werk
van studenten en stagiairs.5
Maar zelfs afgezien daarvan staat
vast dat het onderzoek binnen de letteren en in de geesteswetenschappen op
individuele inzet stoelt. Projecten over
lange periodes waarbinnen vele onderzoekers een kleine stap uitvoeren zijn
veeleer de uitzondering, zodat er geen
enkele reden is om deze individuele inbreng niet te erkennen in de persoon
die hem geleverd heeft. Niet alleen lijkt
dit een morele verplichting, het betekent tevens dat het auteursrecht niet
wordt geschonden. Auteursrecht is onvervreemdbaar, in tegenstelling tot copyright. Bij academici is het verschil zo
goed als onbekend, waardoor zij meer
dan eens intellectuele diefstal plegen.
Promotoren ontlenen hun recht
als ‘co’-auteur vaak aan het feit dat zij
de fondsen voor het onderzoek hebben verworven. Om die reden menen
ze alles wat door deze fondsen wordt
betaald als hun eigendom te mogen
beschouwen. Waarschijnlijk staat
hun de parallel met het bedrijfsleven
voor ogen. Het ontgaat hun dat ze zelf
niets investeren en dat de enige die
eigendomsrechten kan laten gelden
de geldschieter zelf is. De promotor is
niet meer dan een tussenpersoon die
ervoor zorgt dat de investering van de
geldschieter (in de letteren en geesteswetenschappen gaat het meestal om
overheidsgeld) bij een capabele onder-
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zoeker terechtkomt. Daarom kan hij
of zij geen enkel eigendomsrecht laten
gelden.
In al deze gevallen gaat het nog
om onderzoekers die op een of andere
manier betrokken zijn bij de publicatie,
meestal als promotoren. Er zijn er ook
die zichzelf opleggen zonder enige officiële band met de auteur. Of die eerst
de band opleggen – als copromotor –
om zich zo meteen als ‘co’-auteur te
laten gelden en hun publicatiequotum
te verhogen.
Natuurlijk kun je nog verder gaan.
Bijvoorbeeld door je het hele onderzoek van de aan jou ondergeschikte
doctoraatsstudent toe te eigenen. Je
presenteert als academicus op congressen het onderzoek alsof je het zelf verricht hebt, onder je eigen naam, al is alles wat je voordraagt bijeengezocht en
geschreven door iemand anders, naar
wie je als ‘jouw’ doctoraatstudent verwijst. Liefst zit deze dan wel in de zaal
om de vragen te beantwoorden die na
je lezing kunnen opkomen. Zo laat je
je eigen ruimhartigheid zien, want je
geeft je studenten de mogelijkheid in
het internationaal debat mee te doen.
Misschien vind je dat te riskant?
Dan is het eenvoudiger om de gepromoveerde student die geen postdoctoraal mandaat wil of krijgt te dwingen
alle materiaal achter te laten. Dan kun
je daaruit kant en klare teksten putten om te publiceren onder je eigen
naam. Of je opent een pagina op de
sociale media voor universitairen onder de naam van de bewuste student en
plaatst daar een van de in beslag genomen teksten op met je eigen naam als

eerste. Natuurlijk zonder medeweten
van de student.
Klinkt dit alles ongeloofwaardig?
Helaas zijn deze voorbeelden uit het
leven gegrepen. De slachtoffers zijn
natuurlijk juist die (post-)doctorale
onderzoekers die het onbeschermde
middenkader van de universiteit vormen. Zij zien hun werk onder een andere naam de wereld ingaan. Zij boeten
internationaal aan geloofwaardigheid
in omdat ze promoveren op een proefschrift bestaande uit artikelen die allemaal of grotendeels gepubliceerd
zijn met hun promotor of copromotor
als ‘co’-auteur. Zij bezwijken onder de
druk te moeten publiceren omdat hun
promotor zijn quota wenst te halen.
Uit mijn naaste omgeving ken ik
doctorale onderzoekers die zodanig
door hun promotoren afgesnauwd en
afgebeuld werden dat ze uiteindelijk
psychiatrische hulp nodig hadden. Een
van hen is na jaren nog steeds gedeeltelijk werk-onbekwaam. Natuurlijk
wordt zo iemand aan de deur gezet.
En de promotoren? Zij werken op dezelfde manier voort en krijgen nieuwe
slachtoffers toegewezen.
Want op de vraag wat de universitaire wereld hiertegen doet, kan het
antwoord even kort als eenvoudig
zijn: niets. Trots verwijst men op alle
gelaagdheden naar de vele meldpunten, waar de klachten inderdaad binnenstromen en zich opstapelen als
zwerfvuil in doodlopende steegjes.
Opruimen doet niemand. Sijpelt er al
eens een klacht door, dan is dit ‘een
individueel geval’ of probeert men zo
snel mogelijk alle vervelende sporen
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uit te wissen en kan de bewuste academicus rustig verdergaan. En wie het in
zijn hoofd haalt op te komen voor de
slachtoffers krijgt te verstaan beter te
zwijgen om niet van aanklager tot aangeklaagde te worden.
Het merendeel van bovenstaande
uitwassen heeft jammer genoeg geen
betrekking op jongere medewerkers
die aan hun carrière denken. Gevestigde hoogleraren maken zich eraan
schuldig. En blijven buiten schot. Voelt
de universitaire wereld dan geen nood
het intellectuele blazoen zuiver te houden? Het lijkt erop, maar echt verwonderlijk is dit niet. Universiteiten lieten
in de recente geschiedenis helaas vaker
zien niet uit te blinken in intellectuele
weerstand. Ze kweken academici, gehoorzame ambtenaren.
Toen mijn collega het onderscheid
maakte tussen intellectuelen en academici, had hij niet al deze ontwikkelingen in gedachten. Maar hij heeft
gelijk gekregen, misschien meer dan
verwacht. Betekent dit dat er geen intellectuelen aan de universiteiten meer
te vinden zijn? Zeker wel. Alleen groeit
het aantal bij wie de academicus het
haalt op de intellectueel, de carrièrezucht op de drang naar weten. En wat
intussen wel verdraaid zeldzaam lijkt
binnen de universitaire wereld is wat
men ooit ‘het geweten’ noemde. Maar
ja, dat heeft niets met carrière of intellect te maken. Dat zou de universiteit
alleen maar menselijk maken.

1		 Eeclo Runia in NRC, 19 januari
2018: ‘Waarom ik ontslag neem bij
de universiteit’ (https://www.nrc.
nl/nieuws/2018/01/19/waarom-ikontslag-neem-bij-de-universiteita1589052).
2		 André Oosterlinck in De Standaard,
25 augustus 2011.
3		 Marc van Oostendorp, ‘Neerlandistiek moet opkomen voor onderwijs’,
in De Nederlandse Boekengids, 2,
2019, blz. 22–23.
4		 Zie ook Willem Schinkel in De
Groene Amsterdammer, 22 september 2018: ‘Waarom ik niet actievoer
voor de universiteit’ (https://www.
groene.nl/artikel/waarom-ik-nietactievoer-voor-de-universiteit).
5		http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-andresponsibilities/defining-the-roleof-authors-and-contributors.html
; http://publicationethics.org/files/
u7141/Authorship_DiscussionDocument_0_0.pdf
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Wat te doen?

FORUM

Konden we maar doen alsof
onze neus bloedt. Helaas. Of
het nu gaat om migratie, klimaatopwarming, vergrijzing,
de slabakkende economie of
ons ongepaste calorieverbruik:
wij hebben het gedaan. Of beter: wij moeten beslissen wat
te doen. Moeten we ondergaan en braaf slikken wat anderen ons opdragen? Of zullen
we zelf beslissen? Die verantwoordelijkheid jaagt ons de stuipen op het lijf,
want onze persoonlijke plichten zijn
al groot. Het wordt van ons verwacht
dat we feilloos gelukkig zijn, succesvol,
welvarend en gezond. En daar komen
nog de grote vragen van onze tijd bij.
En nu diep ademhalen.
Als we de ervaringen van onze
voorgangers zouden kunnen oproepen, dan zouden we voelen dat onze
verwarring legitiem is, en niet uitzonderlijk. Wij, westerlingen, leven al heel
lang in de moderniteit. Dat betekent

zowel enorme kansen en vooruitgang
als intense vervreemding, een verlies
van ijkpunten en chaos. Elke generatie
reageert anders op die dubbelzinnigheid en vergeet de ervaringen van de
voorgangers. In ons geval kampen we
met een dominant conformisme dat
weinig ruimte laat voor mislukkingen,
afwijkingen en onzekerheid. Nochtans
blijven we als mens fundamenteel onaf
en eindig, ontstaat welvaart door te ondernemen, verwerven we kennis niet
vanzelf en is onze pacificatiedemocratie hard werken. Dat alles is rommelig en vervelend, en doet sommigen verlangen naar autoriteit: leiders
met charisma, Chinese volgzaamheid
en Italiaanse treinen (want die reden
onder Mussolini op tijd). En dan is er
ook nog België (of nog erger, Brussel).
Arend Lijphart zou er een consociationalistische snoepkast in herkennen.
Anderen vinden het onecht of overbodig. Waarom kan dat allemaal niet eenvoudiger? Als we nu gewoon vergeten
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dat we een geschiedenis hebben, feiten
(fake), een geografie (beton!), instellingen (‘de vod’), mores (vervelend),
mensen (inwisselbaar), afwijkende
meningen (cultuurmarxisten). Weg
ermee en we bestellen gewoon een
nieuwe wereld bij bol.com, ‘de winkel
van ons allemaal’. Gratis thuisgeleverd,
geniaal plan. Die deplorabele vorm
van conservatisme is vandaag vaak ons
deel: een kakafonie van reactionaire
wanklanken, historische leugens en
magisch denken. Dit hoeven we toch
niet te aanvaarden?
Er zijn, om in de retoriek van ‘de
waarheid’ te blijven, heel veel dingen
die verdampen. België uiteraard, maar
ook Vlaanderen, Europa, de ideeën
van de Verlichting, alle ideologieën,
het christendom, werkzekerheid, opgelegde solidariteit. We krijgen er
nieuwe vormen van realisme voor in
de plaats (eco-, euro- en verlichtingsrealisme, of nog erger: cultuurchristendom). Dit realisme laat zich als
relativisme lezen. Het is een vorm van
(politieke) newspeak die ons in slaap
sust, zodat we efficiënter te manipuleren zijn. Of het gaat om neologismen
die domweg moeten verdoezelen dat
men eigenlijk ook niet meer weet hoe
het verder moet. Het is minstens even
populair om redeneringen, concepten
en inzichten om te keren, zodat geen
enkele betekenis nog vastligt en alles
een nihilistisch spel om macht en invloed wordt – de satirische biopic Vice
(2018) van Adam McKay zou zich in
elke democratie kunnen afspelen. Debatfiches vervangen dan kritisch denken. In plaats van gedachten uit te wis-

selen en te luisteren naar elkaar, wordt
er extern en intern gecommuniceerd,
vaak op theatrale wijze. De communicatie verloopt bij voorkeur gestroomlijnd, geheel in lijn met de commerciële marketing voor om het even welk
product.
Mensen hebben dat door. Als hedendaagse consumenten hebben we
een enorm scherp afgestelde bullshitmeter. In die omstandigheden is het
niet vreemd dat wij als kiezers geen
vertrouwen meer hebben in politici.
Verkiezingen worden daardoor een
roetsjbaan. Partijen worden in zichzelf
gekeerde, op machtsbehoud gerichte
organisaties – zeker in België, waar je
eigenlijk alleen maar kleine partijen
hebt. Uiteraard kunnen we dit niveau
overstijgen en werkbare compromissen sluiten – zelfs in een fundamenteel
ondemocratische particratie lukt dat.
Als het werkbare compromis echter
niet wordt bereikt, dan wordt de sfeer
hoogst onaangenaam en neemt het
heilloze verlangen naar een radicale
eindoplossing weer toe.
We hoeven echter niet volledig te
radicaliseren. Foert zeggen lucht uiteraard op. Het is iedereen gegund. En
vervolgens kunnen we onze verbeelding, onze kennis en ons gezond verstand inzetten om het algemeen belang
te herontdekken. Het is bijvoorbeeld
niet aanvaardbaar dat zoveel Europeanen zich, om zeer uiteenlopende redenen, buitengesloten voelen. We moeten het mogelijk maken dat ze weer
aansluiting vinden bij elkaar en dus bij
het compromis. Dat doen we door de
welvaartsstaat en de liberale democra-
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tie te hervormen: meer inspraak, meer
economische kansen, meer positieve
perspectieven. In plaats van empathie
te voelen voor extremisten en radicale
noodoplossingen als onvermijdelijke
ontwikkelingen te slikken, kunnen we
ook de nuchtere waarheid zoeken, de
wetenschap volgen en concrete plannen uitwerken voor meer rechtvaardigheid, meer sociale inclusie en een
vrije markt die het goede leven mogelijk maakt. In plaats van ideologische
stugheid en magisch denken, hebben
we onderscheidingsvermogen, maatschappelijke en economische souplesse nodig.
Europa is gebouwd op oorlogsruïnes. Ergens diep onder het puin van de
wereldoorlogen ligt ook het gruis van
de reformatie en de daaropvolgende
Tachtigjarige Oorlog, die in onze streken op veler verzoek wat langer duurde.
De orgie van geweld dat toen Europa
ontwrichtte, verplichtte mensen ertoe
zich een andere wereld in te beelden.
Voor Descartes en zijn tijdgenoten
vormde wetenschap de taal waarmee
het verleden werd bedwongen. Ook na
de Eerste Wereldoorlog was er een generatie die alles opnieuw bedacht: van
Karl Barth of Martin Heidegger tot Jacques Maritain of Ludwig von Mises. Na
de Tweede Wereldoorlog bouwden we
de Europese Unie op. Vandaag, dertig
jaar na de Val van de Muur en op het
einde van de naoorlogse globalisering
aanbeland, komen we weer op een
kantelpunt. Wat verwachten we van
onze wereld? We zoeken antwoorden
zonder onszelf te verloochenen. Zo
kan er geen sprake van zijn om te ge-

dogen dat er in Europa nieuwe tweederangsburgers worden gecreëerd,
net zomin als het acceptabel is om de
socio-economische achterstelling van
Europese burgers te laten escaleren.
En waarom zouden we aanvaarden dat
solidariteit niet meer tot onze beschaving zou behoren, of een volwassen en
respectvolle manier van samenwerken
en van mening verschillen?
We moeten onze plaats in de wereld opnieuw bepalen. Terwijl er zich
een instabiele multipolaire economie
vormt, kampen wij met lage groei en
hoge schulden. De (gepercipieerde)
gevolgen van globalisering zijn hete
politieke hangijzers geworden: inkomensongelijkheid, het schurkengedrag
van multinationals of het ontstaan van
ongrijpbare globale productielijnen.
Ook een aantal illusies speelt ons parten, zoals het geloof dat het afgelopen
is met Europa, nationalisme dat zichzelf (en vooral zijn eigen aanhangers)
als doel beschouwt of het oppoken van
zinloze culture wars. Het zijn omstandigheden die onvermijdelijk lijken en
tot rampen kunnen leiden, zoals bij de
Brexit. Maar de wereld gaat niet naar
de knoppen en kent geen voorspelbare
loop. Zo makkelijk gaat het niet. Gelukkig.
We hebben kennis, talent en middelen genoeg om alternatieven te ontwikkelen die onze onvolmaakte, want
immer veranderende samenleving
dienen. Wij zullen dat doen als vrije
burgers in een open economie, als
zelfbewuste, redelijke mensen die hun
geschiedenis kennen en ergens thuishoren niet verwarren met nativisme.

WAT T E D O E N ?

Andere delen van de wereld zullen die
vrijheid willen inruilen voor een strengere staat of zullen juist in opstand
komen tegen de Leviathan. Om die reden is een stevige Europese organisatie
nodig, die we vandaag vooral vanuit de
natiestaat zullen aansturen. Het trage,
maar noodzakelijke corrigeren van
het onevenwicht in de Europese Unie,
het uitwerken van Europese solidariteitsmechanismen en het invullen van
Europese sociale rechten als aanvulling van de eenheidsmarkt zullen het
werk van een generatie zijn. Belgen en
Vlamingen zouden er goed aan doen
om voluit de Europese samenwerking
na te streven. Het is de enige manier
om onze toekomst in eigen handen te
houden.
Technocraten die de samenleving
uitsluitend benaderen vanuit een Excelblad hebben niet meer het laatste
woord. We zijn zo succesvol geweest
dat we vergeten waarom we in een democratie leven. Echte politiek gaat om
het vinden van een alternatief dat mensen met andere meningen samenbrengt,
dus ook burgers die zich het slachtoffer voelen van het succes van anderen.
De radicale vrijmaking van de markt,
met Thatcher als heraut, heeft niet de
vereiste resultaten opgeleverd, zodat
de crisis van 2007 niet alleen een economische, maar ook een ideologische
schok is geweest. Nadien kwam alles
samen: stagnerende inkomens, migratie, een gebrekkige sociale mobiliteit,
de neergang van de maatschappelijke
elites, de dreiging van een plutocratie
en een toxisch (sociale) mediaklimaat.
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In het Westen brokkelt de middenklasse af en verdwijnen haar politieke
vertegenwoordigers. Nogal wat leden
van de klassieke middenpartijen zakken weg in het moeras van de rechtse,
op identiteit en migratie gerichte angst.
Velen klampen zich vast aan een kleurloos reformistisch eenheidsdenken dat
de diepe sporen vertoont van bestuursmoeheid. Het virus van de derde weg
heeft iedereen aangetast: alle ideologische veren zijn afgeschud.
Je kan die omwentelingen ook positief benaderen. Omdat Europa als
project bestaat, kunnen we globale
uitdagingen als vergrijzing en klimaatverandering beter en menselijker aanpakken. Omdat we er ons nu scherp
bewust van zijn dat migratie een deel
uitmaakt van onze werkelijkheid, kunnen we migratie met open vizier benoemen, begrijpen en beheren. Omdat
we de gevolgen van de globalisering
hebben gevoeld, kunnen we op een
veel minder naïeve manier dan in het
verleden haar kansen benutten en onze
bevolking beschermen tegen de excessen ervan. Het trage einde van klassieke middenpartijen biedt in dat opzicht
een enorme kans. Er is wel degelijk
ruimte voor en nood aan een nieuw
politiek aanbod: een politieke beweging die een humaan, vooruitstrevend,
sociaal en ambitieus toekomstplan opbouwt voor ons land in Europa.
Overal in Europa hebben de afgelopen jaren politieke schermutselingen
en opstanden de macht van de klassieke politieke families gedecimeerd.
Naarmate het midden kromp, nam
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ook de ruimte voor compromissen af,
wat op zijn beurt stilstand bevorderde
en extremen meer armslag gaf. Die
ontwikkeling kan je op uiteenlopende
manieren lezen. Belangrijker is het om
je af te vragen waarom we onszelf per
se in het ravijn zouden willen storten.
Hoe kunnen we elkaar weer hoop geven? Isaiah Berlin deelde de wereld in
vossen en egels in. Vossen zijn mensen
die zich door één idee laten leiden, dat
alles moet verklaren. Egels zijn mensen die zich beroepen op een veelheid
van ervaringen en ideeën: Erasmus,
Herodotus, Shakespeare, Joyce, Balzac.
Die hebben we nodig vandaag. Wat te
doen? Michel de Montaigne, een bewonderenswaardige egel, schreef: ‘De
waarde van het leven ligt niet in de
lengte der dagen, maar in het gebruik
dat we hiervan maken.’ En liefst met
moed.

lies van gasse
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Woorden nèt te
zacht om helemaal
begrijpelijk te zijn
Over Laiwarikon van Peter Ghyssaert

PODIUM

Er lopen verschillende rode draden door het poëziefonds van
Atlas Contact. Eén daarvan zou
je kunnen samenvatten als ‘geluid’. Verschillende dichters uit
dit fonds maken in hun werk op
een opvallende manier gebruik
van klank, en dat op verschillende manieren, gaande van de muzikale beschrijvingen van Marieke Rijneveld tot het cultuur- of
moet ik zeggen muziekpessimisme van
Micha Hamel1 (Een jongen pingelt vals /
iets diatonisch uit een / wereldhit of zijn
meisje / leunt minziek over de klep //
Eindeloze benen heeft ze / Pingeldepingeldepingel), van Norbert De Beules Tri
ti tiii2 tot Mark Van Tonghele. Atlas Contact lijkt graag dichters te verzamelen
die iets hebben met muziek. Nu zijn de
meeste poëzielezers het er wel over eens
dat er iets muzikaals in taal zit dat van
een boodschappenlijstje een gedicht kan
maken en dat dichters vaak door muziek
geïnspireerd worden, maar het blijft toch

vaak moeilijk om over al die muzikale
referenties iets zinnigs te zeggen.
Hoe anders moet dat zijn als je als
musicus begint te schrijven en je je
gedicht ontrolt alsof het een partituur
is. Of alsof ze voortkomt uit een partituur uit je verbeelding waarin klank,
metrum en ritme zijn opgetekend en je
met het instrument van je taal daarop
woorden voortbrengt. Woorden die
soms iets betekenen, soms niet, maar
waarvan in ieder geval de betekenis
vaak ondergeschikt is aan de manier
waarop ze zich volgens de wetten van
je notenschrift bewegen. Nu eens vormen de opgehoopte klinkers een melodie, dan weer krassen de poten van
vechtende medeklinkers een ritme dat
je maar moeilijk uit je hoofd krijgt. En
dat in de nacht je dromen maakt. Soms
vormen de klankvelden volkomen logische betekeniswerelden, maar vaak
ook drijven ze je gedachten uiteen als
een mistige droom. En toch, altijd zijn
deze clusters van klanken ook zelfpor-
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tretten: reflectie, contemplatief en
wervelend tegelijk.
Zo’n musicus-dichter is Peter
Ghyssaert, die met zijn recente
bundel Laiwarikon een zowel
ontregelend als zingevend boek
schreef waarin klank een van de
vormgevende principes is. Tenminste, ik kan niet anders dan
dat geloven wanneer ik de bundel
lees. Intussen beeld ik mij in dat
ik gedichten bedenk terwijl tussen mijn kin en mijn schouder
het jammerhout resoneert. Klank
dus. De klanken van het vioolspelende meisje in de goed geïsoleerde muziekklas dat geduldig haar
lesjes opdreunt, de klanken van
de vele muziekstukken waaraan
gerefereerd wordt – ik noteer hier
onder andere Erlkönig, een sinfonietta, Telemann, Bach, het troubadourlied – maar ook het door
metrum geïnduceerde klankspel
dat nu eens wilde, associatieve
beelden oproept en dan weer het
geraamte is voor iets volkomen
cerebraals. Niet toevallig is Laiwarikon, de leeuwerik, het totemdier
van deze bundel. ‘Kleine violiste’,
dicht Ghyssaert, ‘als de zomer begint / slaat de wind zijn silex op
mijn hoofd / en een wolk vliegt in
brand; voorouders / nemen deel
aan het gesprek maar zonder / ons
te storen met hun lichaam, want
ze zijn / alleen nog maar verbijsterd zand’. Het stuwende metrum
leidt ons in het gedicht ‘Licht
vergeelde kleppering’ naar regels
als ‘Framboosje langs de wegen /

verlicht verstoft verrot / geraamte na
aanbidding / uit de grot getild’ maar
ook naar ‘alleen je naam / danst tollend om / en door je heen’. Ghyssaert
gaat verder met de gedachte ‘graag zou
ik je aanraken / zoals je naam je aanraakt / maar ik sta buiten / tussen de
kleine maïskolven in het veld’. Kortom,
klank op zijn best, klank die beelden
creëert waarin een muizenval samenkomt met een kruidenweide en ‘dondervliegen en libellen in het labyrinth
van je heen en weer wonen zoals jij in
mij’. Dit klankspel creëert vaak erg zintuiglijke, tastbare beelden waarin abstracte gedachten vastere vorm krijgen.
Een dwarsfluitsolo in klei, zeg maar,
zoals bijvoorbeeld in het gedicht ‘Karakoram’:

In het opengebroken hart van het gebergte
zit god in zijn badkuip vol bloed,
niet spelend niet starend niet zwijgend,
maar als een lichaam uit bloed gegroeid:
een stille transparante stengel die de zon groet
en de winter en al de insecten die er hun droom
beleven en dan migreren naar andere streken
en in de warmte doen ze het verhaal van god
in zijn kuip. Maar wij horen niet anders
dan de onmenselijke landing van de zwerm.

Tussen al dat klankgeweld is echter
ook hardnekkig het woord aanwezig.
In het gedicht ‘Hardlopers’ lezen we:

PETER GHYSSAERT
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Dan verrijst een gestalte
die ik poëzie zal noemen, maar weinigen
zien haar – waarom zouden ze ook;
en zij – waarom zou ze zich geven
aan beulsknechten en schrammende stemmen.
Het is haar recht ook te verdwijnen
of bij u binnen te komen, of om met u
te vluchten. Ongetwijfeld klopt uw hart
snel-rap als dat van een jonge hond,
dan staat u abrupt stil, u en de poëzie;
uw hart loopt verder uit uw keel als een kleine vuurbol
vol kokend bloed en verlicht de flakkerende
dennen van het nachtelijk woud.

De poëzie daagt op, geheel onverwachts,
na het gedicht ‘Moeder op reis’, als een
gevoelige, schimmige, haast doorschijnende gestalte die ervoor kiest zich te
tonen of te verbergen. Bij degene die
haar ontmoet, brengt zij een levendige
opwinding teweeg, maar wie haar niet
ziet, lijkt haar niet te missen.
Het is moeilijk om bij dit gedicht
niet aan de persona van de dichter te
denken. Ghyssaert, die ondanks een
VSB-nominatie, diverse eerdere prijzen en aanwezigheid op festivals als
Poetry International en Maastricht
Poetry Nights toch niet meteen de
meest zichtbare Vlaamse dichter is.
Tot overmaat van ramp blijkt bijvoorbeeld zijn bejubelde Ezelskaakbeen3
niet meer verkrijgbaar, een jammerlijke uitgeefbeslissing bij zo’n stille maar
veelzijdige oeuvrebouwer. Maar ook
daar ziet Ghyssaert klaarblijkelijk de
relativiteit van in:

Horden dode dichters
zijn achter het behang geplakt
als dikke zwarte torren;
daar is hun migratie
gestolde stroom.
Ontblotingen brengen hen bij ons;
deze opgeborgenen
hadden monden,
hebben scherven
sprieten schilden van zichzelf.
Ik leg mijn oor te luisteren aan
het rozenbehang;
waar het bultig knobbelig
de kamermuur op loopt
vermoed ik meer dichters.

Ik vermeldde eerder dat Laiwarikon
een veelzijdige, maar ontregelende
bundel is. Dat komt ten dele door de
compositie die warrig en zelfs rommelig aandoet. Heel verschillende gedichten wisselen zich af met op het eerste
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gezicht lelijke en per gedicht heel verschillende bladspiegels. Bij een nauwkeuriger lezing blijken die bladspiegels
meestal wel een functie te hebben,
maar je begint er toch aan met een zekere vooringenomenheid. Thema’s dienen zich aan, soms lijkt het geen kant
op te gaan: poëticale gedichten, stukjes over klimaatmigratie, een gedicht
over een knotwilg, frambozen, veel
verschillende insectensoorten – niet
toevallig het voedsel van de leeuwerik
–, de Japanse supermarkt… en dat alles door en naast elkaar. ‘Te expressief ’,
lees ik ergens in een recensie online,
maar veel wordt goedgemaakt door
het programmatische proza- en titelgedicht ‘Laiwarikon’, waarin als apotheose van de bundel de vele uitgezette
motieven een functie krijgen. Hoewel
de losse gedichten uit het eerste gedeelte van de bundel op zich misschien
prikkelender zijn, geven deze stukjes
proza toch de juiste handvaten om de
grillige bundel inhoudelijk te plaatsen.
In het lange prozagedicht ontwaakt de
dichter tussen de ingelijste dood en het
ingelijste leven – het bewegen in een
lijst, het hebben van status maar tegelijkertijd ook het beperkt worden door
die lijst is een motief dat al eerder opduikt in de bundel – en ontdekt er zijn
stem. De poëzie nestelt zich ‘als een
lintworm’ in hem. In het derde stukje
proza krijgt de dichter vervolgens ‘een
contract van onbepaalde duur aangeboden’ in het ‘eerste Poëziemuseum
ter wereld’. Waarom hij? ‘Zijn gave
was uniek, omdat zijn woorden altijd
nèt te zacht werden uitgezongen om
helemaal begrijpelijk te zijn. Hoe dich-

ter hij benaderd werd, hoe zwakker en
stiller zijn stem klonk.’ Vervolgens ontwikkelt zich een soort apocalyps – ’alles werd opgeslokt door de Stem: een
speldenprik met het gewicht van een
crashende planetoïde’ – waarbij Laiwarikon verdwijnt – ‘ergens loopt hij nog,
al is zijn stem gedoofd’. Bij het verlies
van de poëzie lijkt de wereld echter niet
eens zoveel veranderd:
Op het atol geeft men nu workshops, stilte-uren, kruimelt
stom met klei, houdt verknopingen van meditatie. In het
koloniale museum mag niet
gefluisterd worden. De hagedissen zijn tot hun normale tinten
weergekeerd; hun vellen van
ooit stuurloos in de wind (met
gaatjes waar de ogen zaten),
vederlicht, dan neergelegd,
kurkdroog bijeen geschoorde
Shirley Temple-krullen.

Kortom, als ik aan Laiwarikon van Peter Ghyssaert een thema zou toeschrijven, dan denk ik dat ik zou zeggen dat
de bundel gaat over het nakende verlies
van een stem. Die stem kan de poëzie
zijn, de stem van de dichter, maar ook
onze stem, en eigenlijk de stem van de
wereld. In een ontregelde wereld staat
middenin een dichter die zich zorgelijk uitspreekt over een nakend verlies.
Een verlies van betekenis, een verlies
van cultuur? Een verlies waarover we
allen ongerust mogen zijn. In ieder geval lijkt het woord de sleutel voor een
mogelijke omkering én misschien ook
wel de bedding van een hiernamaals:

PETER GHYSSAERT

Woorden zijn dieren dieren
noden ons hen te volgen
naar hutten van droom
tussen wortelstokken sterrenschepen
vaandels van de herfst
zijn wij aangekomen
in de woorden elk van hen
een klein en onbekend nirwana.

1		 Micha Hamel, Toen het moest, Atlas
Contact, Amsterdam, 2017.
2
Norbert de Beule, Tri ti tiii, Atlas
Contact, Amsterdam, 2012.
3
Peter Ghyssaert, Ezelskaakbeen,
Atlas Contact, Amsterdam, 2011.
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Ludo Abicht (*1936) studeerde klassieke
en Germaanse filologie en filosofie. Hij
doceerde literatuurtheorie, ethiek en
filosofie aan universiteiten in Canada, de
VS en Vlaanderen. In 1971 behaalde hij het
doctoraat aan de universiteit van Cincinnati
met een proefschrift over de Praags-Duitse
auteur Paul Adler. Binnenkort verschijnt
van zijn hand een nieuw boek over antisemitisme. Adres: redactie
Olivier Boehme (*1974) is doctor in de
geschiedenis en werkt als navorser-beleidsadviseur bij het FWO. Hij schreef onder
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Uitnodiging
Streven & Leerstoel Rector Dhanis
zijn zeer verheugd om u te kunnen uitnodigen
voor de presentatie van dit themanummer

SCHAAMTE(LOOS)
Op woensdag 18 december 2019
in de Tassiszaal, Hof Van Liere
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

•

Programma
18.45 uur
19.00 uur
		
19.15 uur
19.30 uur
		
		
20.15 uur
		
		
20.45 uur
21.00 uur
22.00 uur

Deuren open
Welkomstwoord
door de voorzitter van de Leerstoel Rector Dhanis
Inleiding door de samenstellers
Lezing door prof. dr. Katrien Schaubroeck
‘Redenen om je (niet) te schamen:
Een wijsgerige analyse van schaamte’
Doctoraatsstudenten Martha Claeys en Harriët Bergman
reageren op de lezing
vanuit de casus ‘schaamte en klimaat’
Vragen uit het publiek
Feestelijke receptie
Einde

Het is nodig dat u zich van tevoren aanmeldt. U kunt dit doen door een
mailtje te sturen aan tekstredactiestreven@live.be, met als onderwerpregel
SCHAAMTE, gevolgd door een cijfer dat het aantal personen weergeeft
dat u aanmeldt.
Heel graag tot dan!
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Ter inleiding

Het juk van de schaamte, daar leden vooral de vorige generaties onder.
Vroeger was het schaamtevol om je lichaam te tonen. Zelfs een ontblote
enkel was aanstootgevend. Over seks werd niet gesproken, en als je intiem
wilde zijn, dan deed je dat achter gesloten deuren. De keuze voor je partner
werd geleid door schaamte – als je maar niet met iemand onder je stand
gezien werd. Een afwijkende seksuele geaardheid hield je maar beter voor
jezelf. Nederigheid was een deugd, fouten en tekortkomingen werden met
de mantel der liefde bedekt, en voor de ergste zonden was er een biechtritueel uitgedacht waarbij je wel gehoord werd maar niet bekeken.
Vandaag haalt eerder de schaamteloosheid de bovenhand, lijkt het wel.
Seks wordt openlijk besproken. Benen, armen en middenriffen ontbloot.
Vrouwen weigeren steeds meer om schaamte te voelen over hun lichaamshaar en laten het (na een eerste poging in de jaren zestig) weer bewust staan.
Schaamteloos zijn ook zij die zich vergrijpen aan vrouwen en daar – tot de
metoo-hashtag – zonder consequenties mee wegkwamen. De Amerikaanse
president Donald Trump is de belichaming bij uitstek van die schaamteloosheid. Hij sprak ongegeneerd de woorden “grab ‘em by the pussy” uit en
stuurt valse berichten de wereld in alsof het een lieve lust is. Schaamte lijkt
in 2019 ver te zoeken.
Maar dat schaamte tot het verleden behoort is allesbehalve waar.
Schaamte leeft, al is het op subtielere manieren dan voorheen. De schaamte
verdween niet, ze verschoof en nam andere vormen aan. Van schaamte
over de ontblote kuit ging het naar schaamte om net té preuts te zijn. Van
schaamte over lichaamshaar ging het naar schaamte omdat je je haar net
wél afscheert. Schaamte omdat je een slechte feministe bent, omdat je
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niet progressief genoeg bent, omdat je soms politiek incorrecte gedachten
hebt. We schamen ons als we te veel voelen, ons te kwetsbaar opstellen. De
schandpaal is geen fysieke plek meer, maar leeft nu des te meer op sociale
media. We schamen ons als we moeten toegeven dat we het deze zomer
bij een staycation houden, terwijl we onze vrienden op Instagram voorbij
zien dobberen op een roze flamingo in een zonovergoten zwembad. Even
goed schamen we ons tegenwoordig net als we wél reizen. Dat vliegtuig
vervuilt een hoop, en ben ik niet zwak als ik mijn eigen drang naar plezier
belangrijker vind dan het welzijn van onze planeet? Ook in het #metoo
debat is schaamte allesbehalve ver te zoeken. De schaamte wordt als een
hete bal doorgegeven van de slachtoffers die zichzelf de schuld geven, zich
verdorven en beschaamd voelen en tot voor kort niet durfden spreken, naar
de daders.
Toen de redactie van Streven samenkwam om dit themanummer te bespreken, bleek de ingeplande vergadertijd te kort om zelfs maar de vragen
op te werpen die we rond het thema wilden verkennen. Het was al een
uitdaging om het eens te worden over een definitie van schaamte. Die verschillende invullingen van het begrip worden weerspiegeld in de essays in
dit nummer. Schaamte volgens een psycholoog of een politicoloog is niet
wat het is volgens een filosoof. En ook filosofen zijn het onderling niet eens.
Is schaamte altijd een gevoel van falen? Moet je je verantwoordelijk voelen
voor dat falen? Moet je gezien worden om je te schamen? Kan je je schamen over iets wat je niet gedaan hebt, en is dat schamen dan gepast? Is
het bijvoorbeeld gepast om schaamte te voelen over ons koloniaal verleden,
of over grootouders die collaboreerden? En hoe dacht men vroeger over
schaamte? Is de maatschappelijke waardering voor dit gevoel totaal veranderd doorheen de tijd of zijn er opvallende constanten?
Naast de vraag waarover we ons kunnen schamen, stellen meerdere auteurs in deze editie van Streven zich ook de vraag of er dingen zijn waarover
we ons zouden moeten schamen. Is schaamte goed, moreel, deugdzaam? Of
zijn we beter af als we aan dat terneerdrukkende gevoel van schaamte voorbijgaan, en de schaamte inruilen voor het productievere gevoel van schuld,
bijvoorbeeld? En wat is dan het verschil tussen schuld en schaamte? Zijn er
sociale verhoudingen en omgangsvormen waarin schaamte geboden is? Of
is het altijd een nobel streven om mensen af te helpen van datgene waarvoor
ze zich schamen?
In de psychologie wordt schaamte ondergebracht bij de sociale emoties. Nog specifieker is het een zelfbewuste emotie: met schaamte vellen
we een oordeel over onszelf vanuit het oogpunt van een ander. In die zin
lijkt schaamte goed, omdat het ons bewust maakt van het feit dat we niet
alleen zijn, dat er anderen zijn met wie we rekening houden en dat er be-
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paalde normen zijn waaraan we willen voldoen. Schaamte kan een controlemechanisme zijn dat ons beschermt voor losbandigheid en achteloosheid,
iets dat ons motiveert om goed te doen. Anderzijds werkt schaamte sociaal isolement in de hand en kan het destructief zijn voor het zelfbeeld.
Schaamte wekt agressie op of verlamt ons, eerder dan dat het ons aanspoort
tot positieve handelingen. De sociale impact van schaamte is niet te onderschatten. Schaamte werkt ongelijkheid in de hand omdat de emotie vaak
precies bij de meest kwetsbare groepen het hardst leeft. Is het bij schaamte
zomaar een verhaal van de gulden middenweg, niet te veel en niet te weinig
schaamte, of valt er meer over de waarde van schaamte zeggen?
In dit themanummer van Streven komen auteurs vanuit verschillende
disciplines en achtergronden aan het woord, omdat het thema daar volgens
ons om vraagt. Ook in de vorm kozen we bewust voor variëteit, zo vindt
de lezer naast columns en langere essays ook een brief, een neergeschreven
gesprek en illustraties terug. De illustraties zetten volgens ons de geschreven stukken kracht bij zoals enkel beeld dat kan. Om de vragen te beantwoorden die wij hen voorlegden, gaan de auteurs onder meer te rade bij de
ontwikkelingspsychologie, de oude Grieken, het circus, twee vrouwen in
een bioscoop in Utrecht en de klimaatactiviste Greta Thunberg. Elk artikel
kan in principe apart gelezen worden naargelang interesse, maar de stukken zijn zo gezet dat ze in hun huidige volgorde ook als een meanderend
verhaal lezen.
Schaamte wordt vaak in verband gebracht met een behoefte aan verbergen, bedekken of verhullen. In dit nummer van Streven nodigden we
onze auteurs uit om net bloot te leggen en uit te pakken. Dat leverde een
kwetsbaar en persoonlijk nummer op, dat we u met plezier en helemaal
zonder schaamte voorleggen.
De samenstellers,
Harriët Bergman
Martha Claeys
Herbert De Vriese
Gilke Gunst
Nynke van Uffelen
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benjamin de mesel

Schaamte

Een circus van kijken en bekeken worden

In de laatste zinnen van De Avonden vindt Frits van Egters troost en rust in
de gedachte dat zijn leven gezien is: ‘Hij zoog de borst vol adem en stapte in
bed. “Het is gezien,” mompelde hij, “het is niet onopgemerkt gebleven.” Hij
strekte zich uit en viel in een diepe slaap.’1 In Een verlangen naar ontroostbaarheid schrijft Patricia De Martelaere ‘dat we zelfs liever met de meest
wanstaltige misvormingen in het circus zouden gaan staan dan onopgemerkt te verkommeren’.2 Wie daaraan twijfelt, kan eens rondkijken in Circus Facebook en Circus Instagram.
Er zijn mensen die van het circus niets moeten weten, en vooral intellectuelen laten zich daarop voorstaan. ‘Pour vivre heureux, vivons cachés’,
luidt een gezegde dat zijn oorsprong zou hebben in een achttiende-eeuwse
fabel van de Franse schrijver Jean-Pierre Claris de Florian. Het verhaal begint met een jaloerse krekel die ziet hoe een vlinder bewonderd wordt om
zijn felle kleuren en elegante vlucht. De vlinder wordt achternagezeten door
een groepje kinderen, gevangen en verbrand. De krekel is niet langer jaloers
en bezingt nu de voordelen van een verborgen leven. Die voordelen zijn
door eenzame denkers uitgebreid in de verf gezet, maar het verborgen leven
dat zij verdedigen is doorgaans geen leven zonder circus. Het is een leven
waarin men van tijd tot tijd de voorstellingen opschort om zich op te laden
voor nieuwe. Verstoppertje spelen is alleen leuk als je gezocht en liefst ook
ooit gevonden wordt.
Wie gezocht, gevonden en gezien wil worden, heeft daarvoor anderen
nodig. Het probleem met die anderen is dat ze ons zoeken waar we niet gevonden willen worden, vinden wat ze niet horen te vinden en zien wat niet
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gezien mag worden. Gezien worden is fijn, maar niet meer dan een eerste
stap in de richting van wat nog veel fijner is: gezien worden zoals we gezien
willen worden. Tragisch genoeg hebben we dat laatste niet onder controle.
Mens zijn is naar het circus gaan om je kunstjes te vertonen en daarbij onvermijdelijk het risico lopen om voor clown te worden aangezien.
SCHAAMTE EN SCHULD

Waar we gezien worden zoals we niet gezien willen worden, ligt schaamte
op de loer. Schaamte is onlosmakelijk verbonden met de blik van de ander,
die we nodig hebben om niet te verkommeren, maar die zich ook graag
laaft aan onze wanstaltigheden. Die blik heeft een gewicht dat we in het
beste geval niet voelen, als de zwaartekracht die ons behoedt voor doelloos
rondzweven, ons toelaat onze kunstjes op te voeren en op beide voeten te
landen. Maar soms wordt het gewicht ondraaglijk en zet een beweging naar
beneden in: van schaamte slaan we de ogen neer, we kruipen de grond in of
zakken erdoor. We willen ongemerkt verdwijnen, het liefst langs coulissen
waar het donker is en we niet gezien kunnen worden.
Daarin verschilt schaamte van schuld. Wie zich schuldig voelt, heeft
niet zozeer de behoefte om te verdwijnen, als wel om iets te doen: misschien de schuld aflossen, minstens zich verontschuldigen. Schuldgevoel
gaat gepaard met handelingen die de band tussen dader en slachtoffer, in de
mate van het mogelijke, moeten herstellen. Niet alleen gaat schuldgevoel
met handelingen gepaard, het komt ook uit handelingen voort. De schuldige heeft iets verkeerds gedaan en had ook anders kunnen handelen. Als je
per ongeluk op iemands teen trapt omdat je geduwd werd, is schuldgevoel
niet gepast; had je ook anders kunnen handelen, dan wel. Terwijl schuldgevoel het resultaat is van vrijwillige handelingen, kan schaamte ook het
resultaat zijn van onvrijwillige handelingen of van niet-handelingen. Ik kan
me schamen omdat ik per ongeluk op je teen heb getrapt, maar ook omdat
ik toevallig kromme benen of een te hoge stem heb. Schuldgevoel heeft betrekking op wat je uit vrije wil gedaan hebt, schaamte op wie je bent en hoe
je denkt gezien te worden.
Wat je uit vrije wil doet en wie je bent zijn soms nauw met elkaar verbonden: wie veel liegt is een leugenaar, wie tot vervelens toe op andermans
tenen trapt een tenentrapper. Hoe zwaarder de daad, hoe minder herhaling
nodig is om de dader te kenmerken: je hoeft niet elke week te stelen om een
dief te zijn, niet elk jaar te moorden om een moordenaar te zijn. Wanneer
daad en dader met elkaar verweven zijn, zijn schuld en schaamte dat ook:
de moordenaar moet van schaamte door de grond zakken én publiek blijk
geven van schuldgevoel.
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Maar meestal is het verband tussen wie iemand is en wat iemand gedaan heeft veel losser: wie mensen zijn, wordt ook bepaald door wat ze per
ongeluk hebben veroorzaakt of door hoe ze er toevallig uitzien. Volgens
sommigen betekent dat dat we schaamte beter achterwege zouden laten.
Over wie je bent, je kromme benen en je hoge stem, heb je geen controle.
Het is dan ook zinloos om je erover te schamen, je kan er toch niets aan
doen. Schuld, daarentegen, is productief en verbindend: het is de motor
van een verzoeningsproces tussen dader, maatschappij en slachtoffers. In
die geest kan ook het opvoedingsadvies aan jonge ouders begrepen worden
dat ik onlangs in de bus kreeg: zeg tegen je kind niet dat het stout is, maar
dat het iets stouts heeft gedaan. Schaamte is uit den boze, maar kweek wel
op tijd en stond een beetje goed geproportioneerd schuldgevoel.
SCHAAMTELOOSHEID

Willen we zonder schaamte zijn? Aan de ene kant wel. We willen fier rechtop de schijnwerpers trotseren en zonder blozen doorgaan wanneer ze zich
richten op wat stinkt, uitpuilt of ettert. Aan de andere kant is er ook iets
verdachts aan mensen die niets te verbergen hebben en volledig gezien willen worden, door iedereen, met alles in het volle licht. Van een mens die niet
kan blozen moeten we niet weten. Er zijn er natuurlijk die beweren dat het
hen niet uitmaakt hoe ze door anderen gezien worden, dat ze de schaamte
voorbij zijn. Ik hoop dat ik ze niet moet geloven, dat hun uitspraak dient om
kwetsbaarheid te maskeren en niet om onaantastbaarheid te rapporteren.
Als te veel kwetsbare huid tot ondoordringbaar pantser verhardt, verwordt
menselijkheid tot zelfgenoegzaamheid.
Dat we niet zomaar van alle schaamte af willen, blijkt ook uit de negatieve associaties die het begrip ‘schaamteloosheid’ oproept. Schaamteloos
zijn is voor de meesten onder ons geen persoonlijk of collectief ideaal. Op
basis van het voorgaande kunnen we drie vormen onderscheiden. Ten eerste is er de naïeve schaamteloosheid van mensen die zich er niet van bewust
zijn dat ze gezien worden. Ze treden op zonder zich iets aan te trekken van
het publiek. De blik van de ander heeft nog niet het gebruikelijke gewicht
dat een leven zin en richting geeft of is gewichtloos geworden. Denk aan
de schaamteloosheid van jonge kinderen; als alles rond jezelf draait, is er
weinig plaats voor anderen. Naïeve schaamteloosheid komt ook aan het
andere levenseinde voor, wanneer de wereld rond het zelf gaat krimpen.
Het syndroom van Diogenes, dat gekenmerkt wordt door schaamteverlies,
treft vooral ouderen.3
Ten tweede is er de onhandige schaamteloosheid van mensen die weten dat ze gezien worden, maar slechts oog hebben voor een deel van het
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publiek, waardoor ze slecht inschatten hoe ze gezien worden. Ze richten
zich met hun kunstjes tot gelijkgezinden, niet beseffend dat de rest van het
publiek naar hun achterste zit te kijken. Denk aan Donald Trump, aan pubers die het stoer vinden om zich laveloos te zuipen of aan mannen die hun
midlifecrisis bekronen met een veel te blitse motor. Een deel van het publiek
krijgt te veel gewicht, een ander deel te weinig, het resultaat is een onevenwichtige voorstelling en een verkeerd afgesteld schaamtegevoel.
De derde vorm van schaamteloosheid is de meest ontwikkelde: de zelfbewuste schaamteloosheid van mensen die weten dat ze gezien worden en
ook heel goed kunnen inschatten hoe ze gezien worden. Ze kennen de gevoeligheden van het publiek en gaan er bewust tegenin. Dit is de schaamteloosheid van de provocerende kunstenaar. Denk aan de beroering die ‘Hou
je bek en bef me’ van de Nederlandse zangeres Merol onlangs veroorzaakte,
aan Gerard Reve die in Nader tot U God ontmoet in de gedaante van een
muisgrijze Ezel die hij drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime
Opening wenst te bezitten, of aan de verheffende woorden van Jan Wolkers
in Turks Fruit: ‘Schijt, godverdomme, schijt voor me, dan lik ik de stront
van je reet.’4
Ik ga ervan uit dat de eerste en tweede vorm van schaamteloosheid onwenselijk zijn omdat ze een gebrek aan bewustzijn van de wereld rondom
ons veronderstellen. De enige vorm van schaamteloosheid die we soms
aantrekkelijk vinden is de derde. We hebben een zekere bewondering voor
de moed van mensen die zich luidkeels loswrikken uit een keurslijf van
publieke verwachtingen. Bewust schaamteloos zijn is bewust een stukje gemeenschap breken, wat noodzakelijk is als die gemeenschap zich rond dubieuze normen heeft verenigd. Niettemin is het een illusie te denken dat we
een zinvol leven kunnen leiden dat op geen enkele manier gestructureerd
is door publiek gedeelde normen over hoe een mens moet zijn. Zonder die
normen is er geen cultuur en rest ons slechts de gewichtloze wereld van
het kind. Zelfbewuste schaamteloosheid is hoogstens een tijdelijke en nooit
een totale bevrijding. Waar oude normen verwelken, groeien nieuwe, en in
hun spoor volgt schaamte: het pijnlijke gevoel niet te zijn zoals het publiek
verwacht.
ALS DE KIJKER ZICH SCHAAMT

Een kijker ziet wat hij niet hoort te zien, een bekeken slachtoffer (dat wel opgemerkt wil worden, maar niet zo, niet hier en nu, niet door hem) schaamt
zich. Schaamte overvalt niet alleen wie bekeken wordt, ook de kijker krijgt
ermee te maken. Frits van Egters observeert zijn vader:
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Hij bekeek de kleding nauwlettend. Aan de achterkant, onder aan de
rug, was een lange verticale spleet, die open stond. ‘Ik kan zijn reet
zien,’ dacht hij. ‘De klep om te kakken staat open.’ ‘Almachtige God,’
zei hij bij zichzelf, ‘zie toe: zijn reet is te zien. Zie deze man. Het is
mijn vader.’5

De bekeken vader heeft niets in de gaten, maar dat is voor Frits precies
het probleem: een volwassen man hoort niet kinderlijk argeloos te zijn, hij
moet zich bewust zijn van de mogelijkheid dat hij gezien wordt. Hij heeft
geen recht op naïeve schaamteloosheid. Hier moet schaamte zijn, en God
wordt erbij geroepen om dat vast te stellen.
In situaties die om schaamte schreeuwen, bijvoorbeeld een klep om te
kakken die openstaat, is schaamte niet het voorrecht van de bekekene. Toeschouwers kunnen plaatsvervangende schaamte voelen. Die treedt op wanneer hun identiteit verbonden is met die van de persoon die zich schaamt
of zou moeten schamen, wat bij uitstek het geval is in families. We schamen
ons voor het gesmak van onze moeders, de mislukte grappen van onze vaders, de stinkende adem van onze broers en de natte kussen van onze zussen.
Naast gevallen van plaatsvervangende schaamte zijn er nog andere gevallen waarin de kijker zich schaamt: die waarin hij zelf ook bekekene is. In
L’être et le néant geeft Sartre het voorbeeld van iemand die betrapt wordt
terwijl hij door een sleutelgat staat te kijken.6 Het publiek waant zich onaantastbaar, gedraagt zich schaamteloos en vergeet dat het zelf ook bekeken
wordt. In het menselijke circus is het publiek deel van de voorstelling. Het
wordt gefilmd en alles wordt op een groot scherm geprojecteerd, zoals bij
American football-wedstrijden. Af en toe zijn daar mooie momenten bij,
zoals huwelijksaanzoeken, maar iedereen weet dat vooral de minder flatterende momenten viraal gaan: voor een vol stadion gaat hij in de taart zitten,
terwijl hij recht krabbelt scheurt zijn broek, geschrokken laat hij de ring
vallen en ten slotte zegt ze nee.
Soms wordt de kijker niet door een ander bekeken, maar door zichzelf: hij ziet zichzelf en schaamt zich. Misschien is dit wel de meest voorkomende vorm van schaamte. Hoewel we hier geen actuele ander hebben,
kunnen we van een imaginaire of geïnternaliseerde ander spreken: we zijn
zo verslaafd aan de blik van anderen dat we in hun afwezigheid iets soortgelijks creëren. Het gaat om een stukje van ons dat een standpunt inneemt
ten opzichte van de rest, dat verwachtingen en idealen heeft (uiteraard vaak
geïnspireerd op idealen die uit de buitenwereld komen) waaraan op straffe
van schaamte moet worden voldaan. Bij gebrek aan publiek gaan we zelf in
de tribune zitten, wat het risico om voor clown te worden aangezien niet
altijd kleiner maakt.
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Tegelijk optreden en in de tribune gaan zitten is geen gemakkelijke opgave. Het gaat er niet gewoon om dat we onszelf moeten leren zien of herkennen. Veel wetenschappers zijn gek op de zogenoemde spiegeltest: je gaat
na of een dier zichzelf kan herkennen in de spiegel en besluit daaruit dat het
zelfbewustzijn heeft.7 Maar zichzelf kunnen zien of herkennen is niet voldoende voor zelfbewustzijn of schaamte, men moet ten opzichte van zichzelf een bepaald standpunt kunnen innemen, het geziene moet geëvalueerd
kunnen worden. Het gaat niet om zien, maar om zien in relatie tot normen
en verwachtingen: we zien mensen die tekort schieten en mensen die applaus verdienen. De toeschouwer registreert niet gewoon, hij evalueert ook.
We evalueren onze eigen voorstellingen en hebben daarbij een duidelijk
belangenconflict, wat niet altijd eerlijke en objectieve verslagen oplevert.
Daarom zijn de recensies van anderen belangrijk. Zich schamen is slechte
recensies heel ernstig nemen, zelf geschreven of door anderen ingestuurd,
van de eigen voorstelling of van voorstellingen waaraan men heeft meegewerkt (zoals die van familieleden). Wie vindt dat we van alle schaamte
af moeten, vindt dat we ons van afkeurende recensies niets hoeven aan te
trekken. Afgezien van de vraag of dat menselijk mogelijk is, lijkt dat alleen
wenselijk als de recensie een verkeerd beeld geeft van de voorstelling.
Maar soms is een slechte recensie terecht en bijzonder lezenswaardig.
Als een geoefend oog op overtuigende wijze duidelijke mankementen blootlegt, kunnen we daar niet van wegkijken zonder in zelfbedrog te vervallen.
Slechte recensies van onze voorstellingen ernstig nemen kan in die gevallen
bijdragen tot zelfkennis, persoonlijkheidsvorming en wijsheid. Schaamte
ontstaat in een circus van kijken en bekeken worden. In dat circus gaat veel
mis: het wemelt er van ongepaste scheve blikken, de verlichting is slecht
afgesteld, er ontbreekt een programmaboekje en de clowns vallen in herhaling. Toch gaan we erheen, als toeschouwer en als artiest, want alleen wie
bereid is op te treden en kritisch naar de eigen voorstelling te kijken kan
zichzelf vinden en een persoonlijkheid ontwikkelen, en alleen wie bereid is
anderen te laten kijken mag hopen gevonden te worden en relaties aan te
gaan. Bereid zijn te kijken en te laten kijken houdt het risico op schaamte in,
maar is tegelijk een voorwaarde voor een betekenisvol leven.
1		 Gerard Reve, De Avonden, Amsterdam, De Bezige Bij, 2001 [1947], blz. 287.
2		 Patricia De Martelaere, Een verlangen naar ontroostbaarheid, Meulenhoff,
Amsterdam, 2007 [1993], blz. 9.
3
Over het syndroom van Diogenes, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_
van_Diogenes.
4
Jan Wolkers, Turks Fruit, Meulenhoff, Amsterdam, 2014 [1969], blz. 14.
5
Gerard Reve, a.w., blz. 286.
6
Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Gallimard, Parijs, 2011 [1943], blz. 298.
7
Zie daarover mijn ‘Over poetslipvissen die niet kunnen blozen en filosofen die
spektakels bederven’, Bij Nader Inzien, 2018, https://bijnaderinzien.org/2018/11/20/
over-poetslipvissen-die-niet-kunnen-blozen-en-filosofen-die-spektakels-bederven/.
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walter weyns

Schaamte
en sociale orde

Schaamte is de meest sociale van alle basisemoties, schreef emotiesocioloog
Thomas Scheff.1 Angst, woede, verrassing, afschuw en zelfs verdriet kunnen
ook buiten sociale verbanden worden opgewekt maar schaamte komt enkel
voor binnen mensengroepen.
De onfortuinlijke Genie, een Californisch meisje dat in de jaren zeventig
van de vorige eeuw van haar eerste tot haar twaalfde levensjaar doorbracht
als een opgesloten huisdier in totale afzondering, gaf na haar bevrijding blijk
van alle denkbare emoties – op één na. Terwijl haar verzorgers gegeneerd
de andere kant opkeken gaf ze zich onverstoorbaar over aan auto-erotisch
gewoontegedrag. Genie kende geen spoor van schaamte, en het duurde lang
voor ze een beetje haar fatsoen hield; helemaal lukte het nooit. Het ‘geval
Genie’ heeft sociaalpsychologen een tijdlang in de ban gehouden. Hier, zo
leek het, stootte de wetenschap op het moreel verboden experiment met ‘de
mens’. Wat gebeurt er als je iemand laat leven buiten ieder sociaal verband?
Die vraag duikt al op bij Herodotos. Het is natuurlijk ongepast om de kindertijd van Genie als een experiment te bekijken. Naast de zwaarwegende
morele bezwaren is immers ook niet voldaan aan de methodische voorwaarden van een experiment. Toch wordt Genie regelmatig opgevoerd in
de socialisatieliteratuur. Haar schaamteloosheid is verbluffend en illustreert
dat schaamte uitsluitend voorkomt binnen sociale verbanden en dat als het
gevoel voor schaamte niet wordt verworven tijdens de kritische leerfase, het
er nadien niet meer van komt – net als bij het aanleren van taal.
Dat alles is bekend. Toch zet men zelden de volgende stap. Als schaamte
de sociale basisemotie is, zou je dan omgekeerd ook kunnen besluiten dat
schaamte louter sociaal geconstrueerd is? Hier aarzelt men. Gaat dat niet
te ver? Schaamrood komt toch vanzelf, dat moet je toch niet aanleren? Op
het eerste zicht is dat inderdaad zo, en mensen die er last van hebben we-
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ten maar al te goed hoe moeilijk het is om van schaamrood af te geraken.
Maar dat schaamte ons als vanzelf overvalt, toont enkel dat wij het aanleren
ervan niet herkennen als een leerproces. Het vindt zo vroeg in het leven
plaats en het is zo fundamenteel voor het groepsleven dat het natuurlijk
lijkt. Schaamte is dermate noodzakelijk en alomtegenwoordig, schreef Helen Lynd, dat we het vaak niet opmerken; het is als water voor de vis.
Ook Erving Goffman wees erop dat schaamte deel uitmaakt van alle
interacties. Niet omdat iedereen de hele tijd gebukt gaat onder gevoelens
van schaamte – dat zou te gek zijn – maar omdat iedereen bij het aanknopen
van interacties anticipeert op een mogelijke afwijzing en daarom z’n best
doet om het niet verkeerd aan te pakken. Schaamte is de lijm die het sociale
weefsel bijeen houdt - ten goede en ten kwade. Niets is sociaal zo desintegrerend als schaamteloos weigeren rekening te houden met andermans verwachtingen of gevoelens. Schaamte kleeft ons vast op onze plaats, houdt ons
waar we behoren te zitten. ‘Schaam je’, hoort het kind als het iets verkeerd
doet, en als het meezit leert het haar lesje en past het in het vervolg op haar
tellen. Een dosis schaamte is functioneel onmisbaar en er zit beslist iets in
de moraliserende verzuchting dat een maatschappij aan schaamteloosheid
ten onder kan gaan.
Maar diezelfde onmisbare lijm die de sociale orde vormgeeft, kan het
leven danig bemoeilijken of waardeloos maken. ‘Schaam je’, hoort het kind.
Dit keer deed hij niets verkeerd. Hij kan gewoon niet beter. Of hij weet
(nog) niet wat van hem wordt verwacht. Of er wordt simpelweg niets van
hem verwacht, niets dan zich gedeisd te houden, te doen alsof hij er niet is.
Dit ‘schaam je’ fungeert niet als vermaning, het is veeleer een vloek: ‘niets
waard ben je’. Wie kampt met diepzittende gevoelens van schaamte werd in
zijn leven de spiegel voorgehouden dat hij er niet helemaal bij hoort – niet
om wat hij verkeerd deed, maar om wat hij is (of niet is). Schaamte is geen
onschuldige lijm. Zij houdt de sociale orde overeind, maar dan wel met
inbegrip van alle ingebakken onrechtvaardigheden.
Sociale bevrijding, van welke aard of groepering dan ook, gaat altijd
gepaard met een moeizaam en vaak onbegrepen gevecht tegen schaamte.
Vaak sleept deze strijd – die een herwonnen trots en dus een zelfoverwinning op het onwaardige, oude zelf impliceert – nog lang aan nadat de strijd
om gelijkberechtiging formeel al gewonnen is. Het is alsof het oude, beschaamde zelf nog niet helemaal kan geloven dat de sociale orde veranderd
is. En alsof de oude orde pas helemaal zal zijn verdwenen wanneer iedereen
– ook de elite van mannen, witten, hetero’s, kolonisten en westerlingen – ten
minste voor één keer het onzalige gevoel heeft gekend zich te moeten schamen voor wie hij is, of toch minstens voor wat hij gedaan heeft.
1		 Thomas Scheff, ‘Shame and the Social Bond’, in Sociological Theory, vol. 18, maart
2000, blz. 84-99.
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frans schalkwijk

De verinnerlijkte
ander

‘Toch snap ik het niet. Waarom durf ik niet tegen mijn vader te zeggen dat
ik geen behoefte heb aan zijn dagelijkse mailtjes, die dingen bevatten die
misschien wel eens belangrijk voor mij zouden kunnen zijn? Er gaat altijd
iets dwingends vanuit, dat ik ergens op moet letten – alsof ik zelf mijn leven
niet kan managen.’ Meneer G. zit tegenover me, weggedoken in de stoel,
en straalt een en al machteloosheid uit. Deze veertiger zocht mijn psychotherapeutische hulp wegens voor hem onbegrijpelijke burn-out-klachten.
Aanvankelijk spraken we vooral over de innerlijke noodzaak van zijn perfectionisme, dat hij op zijn werk steeds maar weer zichzelf moet bewijzen:
dat hij zijn salaris wel waard was, dat hij zijn functie heus wel aan kon (waar
overigens niemand aan twijfelde, behalve hijzelf). Als vanzelf kwamen we
recent in gesprek over de oorzaak van de lage zelfwaardering. Hij beleefde
de wereld zoals Sartre dat schreef: ‘De hel, dat zijn de anderen’. Mijn patiënt
voelde zich voortdurend bekeken door anderen, door zijn vader, zijn partner en zijn collega’s op het werk. Hij moest gaan inzien dat niet anderen
hem de les lazen, maar dat hij hen zo had verinnerlijkt dat hij zichzelf als
door hun ogen steeds weer negatief beoordeelde. Het optreden van schaamte was daarbij onvermijdelijk en de angst daarvoor moest bestreden worden
met perfectionisme. Op deze wijze zat hij klem tussen lage zelfwaardering,
schaamte, en afweren van die schaamte door perfectionisme na te streven –
door een illusie na te jagen. Arme man.

577

Bij meneer G. was de schaamte over zijn lage zelfwaardering zo intens
dat hij daar sterk onder leed, maar bij de meeste mensen is schaamte een
korte gevoelde emotie die helpt om je zelfwaardering juist in evenwicht
te houden. Zowel in mijn werk als psychoanalyticus als in mijn werk als
forensisch rapporteur over jeugdige verdachten staat schaamte altijd op de
agenda. Voor mij is dat vanzelfsprekend, want schaamte is een belangrijk
facet van het geweten.
In dit artikel neem ik u eerst mee naar het ontstaan van schaamte en
zien we waarom enige schaamte in ons volwassen leven altijd een zekere rol
zou moeten spelen.
Het vermogen schaamte te ervaren ontwikkelen we in de twee vroegste
kinderjaren, wanneer in de omgang met de belangrijke anderen, veelal de
ouders, een zelfgevoel ontstaat, een subjectieve beleving dat je bestaat en
iets in gang kunt zetten. Het kind kijkt naar de emoties van de ander en ziet
zichzelf in hun ogen weerspiegeld. Als de interactie voldoende bevredigend
is, wordt de basis voor een veilig zelfgevoel gelegd, maar bij overmatige teleurstelling wordt die basis wankel omdat de baby of dreumes het plezier in
de ogen van de ander mist. Wellicht wordt op die jonge leeftijd al de basis
gelegd voor het vermogen schaamte te ervaren. Als de ontwikkeling goed
verloopt, verinnerlijkt het kind de anderen met al hun goede eigenschappen en tekortkomingen in zichzelf en zijn ze verbonden met zijn of haar
zelfgevoel. Of je nu naar jezelf kijkt door je ‘eigen’ ogen of door de ogen van
de ander, is niet meer te onderscheiden. Mijn patiënten leg ik voor dat ze
in het heden vaak vooral worstelen met de verinnerlijkte beelden van hun
ouders van de kindertijd: ‘Zelfs als uw ouders straks overleden zijn, dan nog
ze blijven in verinnerlijkte vorm in uzelf aanwezig.’ Bij meneer G. kwamen
we erop uit dat zijn vader altijd al een wat egocentrische, rationele man
was geweest die altijd in de weer was mogelijke moeilijke omstandigheden
voor te zijn. Hij was meer bezig geweest zijn zoon te waarschuwen voor alles wat mis kon gaan, zonder te bevestigen wat zijn opgroeiende zoon wel
kon. Meneer G. had gevoeld dat wat hij zelf in gang zette nooit goed genoeg
kon zijn. Inmiddels was vaders stem, die hem voor falen wilde behoeden,
veranderd in een innerlijke stem: alles wat hij deed, zou door anderen altijd
negatief worden beoordeeld. Ons leven met anderen vindt dan inderdaad,
zoals Sartre zegt, plaats in een emotioneel spanningsveld waaraan schaamtevolle handelingen, gedachten of fantasieën inherent zijn. Maar gelukkig
geldt dit niet voor allen.
Terug naar de vroegste kinderjaren. Na het tweede jaar ontwikkelt de
peuter het vermogen om over zichzelf na te denken. Dan ontstaat de mogelijkheid om zichzelf te objectiveren. Vanaf een zekere emotionele afstand
evalueert de peuter zijn of haar subjectieve zelf. Bevalt de uitkomst, dan
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resulteert trots; valt die tegen, dan resulteert schaamte: je wil in de grond
wegzakken vanuit de machteloze teleurstelling in jezelf en de vermeende
of werkelijke blik van de ander. Het vermogen schuld te voelen, ontwikkelt
zich meestal pas later, alhoewel dat op een basaal niveau ook al eerder kan
spelen. In de schuld- en schaamteliteratuur wordt meestal het onderscheid
gehanteerd dat schaamte gaat over wie je bent, terwijl schuld gaat over wat
je doet. Zo zou vliegschaamte gaan over het feit dat je iemand bent die
het milieu minder belangrijk vindt dan zijn vakantiewensen, terwijl vliegschuld zou gaan over dat je inderdaad voor een week yoga naar Thailand
vliegt. In mijn psychoanalytische praktijk zie ik dat schaamte en schuld
zich veelal afspelen in het innerlijk, waarin fantasieën en intenties worden
geëvalueerd, ver weg van de objectieve werkelijkheid. Na het zevende jaar
ontstaat dat gevoel van identiteit, dat ik al noemde, het gevoel dat je door
de tijd heen in grote lijnen dezelfde blijft. Meneer G. herinnerde zich dat
hij op de basisschool al zeker wist dat hij nooit zo’n goede baan zou krijgen
als zijn vader had. Zijn overtuiging was: ‘Ik ben iemand die altijd anderen
nodig heeft’, en op latere leeftijd meende hij: ‘Ik ben niet geschikt voor een
leidinggevende positie, maar als ik in het team oppak wat anderen laten
liggen, een dienende rol inneem, zullen ze me misschien wel accepteren.’
Ook explodeert vanaf het zevende jaar het vermogen moreel te redeneren
en rekening te houden met omstandigheden die jouw individuele belang
overstijgen.
Ikzelf heb ervaren dat ik mijn eigen schaamtevolle – discriminerende,
seksistische of ronduit asociale – invallen niet streng hoef af te keuren, maar
ze beter als signalen kan zien. Blijkbaar zit mij ongemerkt iets dwars: waarin
voel ik mij bedreigd, dat ik een ander wil uitsluiten, welk gefrustreerd verlangen speelt er in mij dat ik iemand devalueer, en waarom wil ik geen
rekening houden met de ander? Ik kan dan wel vinden dat de gedachten
vrij zijn en dat alleen telt wat ik doe, maar toch zijn dergelijke invallen ook
schaamtevol omdat ze verbonden zijn met wie ik zou willen zijn, maar blijkbaar niet ben.
Schaamte is, net als trots, schuld, verlegenheid of gêne, een zelfbewuste
emotie: we ervaren haar als we, bewust of onbewust, de aandacht richten
op het zelfgevoel. Maar, zagen we al, als we onszelf evalueren, gebruiken
we ook onze empathische vermogens om in te schatten wat ons denken of
handelen voor de ander kan betekenen of hoe de (verinnerlijkte) ander over
ons zou kunnen denken. Idealiter hebben we ook nog helder welke morele
maatstaf we onszelf opleggen: wat is goed en wat is slecht? Wat we ervaren
als ons geweten of onze innerlijke criticus is dus een soort innerlijke monoloog over zelfbewuste emoties, empathisch invoelen en moreel redeneren.
In het geweten komt het strikt individuele, het relationele en het sociaal-
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culturele samen; het geweten leidt als het goed is tot soepel sociaal verkeer
en houdt het zelfgevoel in evenwicht.
Zolang het zelfgevoel niet bedreigd wordt, staat het geweten in een
sluimerstand en merken we weinig van zijn bestaan. Maar bij een dreigende verstoring wordt het geweten actief en merken we via het ervaren van
zelfbewuste emoties dat het evenwicht is verstoord. Wie zich slecht voelt
over een bepaalde gedachte of gedrag, kan daarop ingrijpen, waarna het
evenwicht terugkeert. Een mild geweten is dan prettig, omdat je dan de
schaamte wel erkent als bij jezelf horend, maar je laat jezelf tegelijkertijd
niet helemaal met die schaamte samenvallen. Je behoudt een lichte afstand
waardoor je kan voelen: ‘Dat klopt, zo’n nare inval hoort ook bij mij, maar
gelukkig ben ik niet alleen maar zo.’ Dit wordt ‘voorbijgaande schaamte’ genoemd. Een geweten dat wel gebaseerd is op sterke afkeuring houdt je flink
in een negatieve greep: ‘Ik deug ook voor geen meter; ik ben een nors mens.’
Aan de andere kant van het mogelijke spectrum vinden we mensen met een
gebrekkige ontwikkeling van het geweten; zij ervaren veel minder schaamte
over hun gedachten of gedragingen waardoor ze zichzelf minder corrigeren. Je kunt dan dingen denken, voelen en uiten waarvan je werkelijk niet
doorhebt hoe dat voor de ander is. Een slecht functionerend geweten gaat
meestal samen met een gebrek aan inlevingsvermogen in de emotionele wereld van de ander, een te geringe geneigdheid schaamte en schuld te voelen,
en een overdaad aan onterechte trots. Vaak blijft men dan hangen in een
vroeg moreel ontwikkelingsstadium, gekenmerkt door het vermijden van
straf of het precies toepassen van regels.
Helaas is het geweten bij de meeste mensen nogal vloeibaar. Afhankelijk van hoe moe we zijn, hoe goed we de ander kennen en (on)aardig
vinden, of hoeveel alcohol of drugs we hebben genoten, komt het niveau
nogal eens lager uit dan we van onszelf hadden gedacht.
Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen mensen in de mate waarin ze
schaamte ervaren. Sommige mensen ervaren schaamte als een kort, onaangenaam gevoel dat wel weer overgaat. Zij hebben wat ik ‘een soepel geweten’
zou nemen, een geweten dat wel evalueert, maar niet streng afrekent. Voor
anderen, zoals meneer G., is schaamte een vanzelfsprekende uiting van hun
karakter: ze ervaren schaamte over hun manier van bewegen en spreken,
voelen zich sociaal onhandig en schieten tekort op hun werk. Daarnaast
zijn er ook gradaties in de intensiteit van schaamte. Als iemand zich ongemakkelijk voelt als hij of zij in het middelpunt staat en alle ogen op zich
gericht weet, zou ik dat waarschijnlijk aanduiden als verlegenheid. Gêne ervaar je in een onverwachte, niet-bedoelde gebeurtenis, zoals iemand met de
verkeerde naam aanspreken of twee verschillende sokken aan hebben. Verlegenheid is een karaktertrek, terwijl gêne sterk situatiegebonden is. Mis-
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schien wel de sterkste vorm van schaamte is vernedering, die ontstaat als je
ervaart dat de ander plezier beleeft aan het beschamen van jouw persoon.
Soms laten mijn patiënten mij indirect weten dat ze de therapiesituatie zo
ervaren: ‘U weet natuurlijk al lang wat mijn probleem is, maar u laat het me
mooi zelf uitzoeken, omdat u denkt dat dat beter voor mij is.’ Hun veronderstelling is meestal onjuist, ik kan immers niet weten wat er in hen speelt
tenzij we dat samen ontdekken, maar ze ervaren hun positie als patiënt
als vernederend. Walging wordt ook wel eens als een schaamtefenomeen
aangeduid, maar dit lijkt me niet juist. Walging is een heftig gevoel over iets
buiten jezelf, terwijl schaamte juist over jezelf gaat.
Mensen gaan op verschillende manieren om met de schaamte die ze
ervaren. Sommigen neigen ernaar, de schaamte aan zichzelf te wijten en
de boosheid over het zelfgevoel in de vorm van een verwijt op zichzelf te
richten: ‘Wat ben je toch een stom rund.’ Als die boosheid sterk is, kan
wat op het eerste gezicht op masochisme lijkt, het gevolg zijn van die naar
binnen gekeerde boosheid. In mijn psychoanalytische praktijk ontmoet ik
slachtoffers van misbruik of mishandeling die hun machteloze schaamte
omzetten in de fictie er zelf verantwoordelijk voor te zijn geweest. Want vol
de schaamte te ervaren dat je iemand bent waar een ander blijkbaar zulke
dingen mee kan doen, is niet te verdragen. Weer anderen vermijden het,
nieuwe schaamtevolle ervaringen op te doen en worden sociaal angstig en
geïsoleerd: ‘Ik ga niet meer naar de bingo-avond, ik kan het lawaai van al
die stemmen niet meer aan. Dat is niks voor mij.’
Anderen beschermen zich tegen schaamte door de oorzaak daarvan bij
anderen te leggen. Dat is niet gespeeld – ze ervaren werkelijk dat de ander
verantwoordelijk is voor de schaamte die zij voelen: ‘Jij maakt mij belachelijk!’ Dat kan al gebeuren als een grapje verkeerd valt, maar gebeurt zeker
als iemand niet erkend wordt in zijn of haar gefantaseerde grootheid. De
schaamte roept dan gekrenkte woede op: Jij maakt mij belachelijk! Dat verwijt ik jou; sterker nog, ik ben kwaad op je!’ Als we dat in onze eigen kleine
wereld eens doen en die gedachten vervolgens corrigeren, is er niet zo veel
aan de hand.
Maar in het maatschappelijke debat zien we hoe deze dynamiek schadelijk uitwerkt. We zien dat goed bij leiders. Velen van hen leven in de vrees
dat hun grootheid of almacht taant en dat er een roep om een nieuwe leider
is. Ieder signaal dat de grootheid aantast, is een potentiële aanval op het
zelfgevoel en leidt daarmee mogelijk tot schaamte. Hoeveel machthebbers
doen de verwachte schaamte niet verdwijnen door degenen die hen ter verantwoording roepen weg te zetten als vijanden van het volk, de vrijheid of
de identiteit?
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Deze dynamiek is niet voorbehouden aan leiders. Ieder mens kan zich
schamen als hij zich maatschappelijk gemarginaliseerd weet of ervaart
dat hij of zij niet kan voldoen aan de illusoire beelden van de menselijke
maakbaarheid. Ook zij kunnen die schaamte vermijden door een wereld
te creëren waarin anderen er de schuld van krijgen dat zij zich onrustig of
kwetsbaar voelen. Een efficiënte manier is, aldus socioloog Bram de Swaan,
anderen te objectiveren, hen van hun menselijkheid ontdoen en hen vervolgens als een bedreigende, kwade ander wegzetten die erop uit is jou iets af te
pakken, jou eronder te krijgen. Dit is een nare, maar zeer menselijke eigenschap, die we gemakkelijk herkennen in onze neiging anderen te discrimineren. We maken een karikatuur van de ander, zodat die een bedreigende
vreemde kan worden. In West-Europa ging en gaat onze haat bijvoorbeeld
naar joden, zigeuners en homo’s, maar momenteel is veelal ‘de vluchteling’
of ‘de islam’ het projectiescherm. Ik kan me goed voorstellen dat ‘vreemden’
die te horen krijgen dat er minder van hun soort zouden moeten zijn, inderdaad het gevoel hebben in Sartres hel te zijn beland. Wij, degenen die
discrimineren, hebben dan een aangespoeld dood kindje of schattige, welbespraakte, maar uit te zetten kinderen nodig om de menselijke maat weer
te kunnen toelaten in onszelf.
Schaamte, zo schreef ik aan het begin van dit artikel, moet in ieder
psychisch gezond mens een rol spelen. Want net als schuld, trots of verlegenheid is het ervaren van schaamte een signaal dat je blijkbaar je zelfwaardering in de gaten houdt: ‘Ben ik nog wie ik wil zijn?’ Het liefst ervaren
we een milde schaamte, een gênant gevoel waarvan we weten dat het ook
weer overgaat. Die kunnen we ons gemakkelijk toe-eigenen. Helaas kan
schaamte ook overweldigend zijn, zeker als je de neiging hebt, jezelf daarvoor ter verantwoording te roepen. Wie lijdt onder psychische klachten,
doet er goed aan in zichzelf te onderzoeken of verborgen schaamte een rol
speelt. Een lichte neiging om schaamte aan anderen toe te schrijven, is wel
aangenaam. Dan hebben we dat ook weer gehad, ook al doen we anderen
in onze gedachten daarmee tekort. Problematisch wordt het echter als we
(dreigende) schaamte wegmaken door anderen voor onze eigen innerlijke
onrust verantwoordelijk te maken. Dan komen we terecht in de maar al te
menselijke eigenschap te discrimineren, en dit leidt uiteindelijk tot haat.
Pas op voor degene die verklaart zich nooit te schamen.
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Het meisje
met de bamboe
tandenborstel
Over groene schaamte

In het Zweeds is er een woord voor de schaamte die je voelt als je het vliegtuig neemt. De Zweden noemen het ‘flygskam’. Naast vliegschaamte benoemen ze daar ook ‘tagskryt’ (opscheppen over het feit dat je de trein neemt)
en ‘smygflyga’ (in het geniep vliegen). We weten dat het vliegtuig per kilometer meer koolstofdioxide uitstoot dan de trein, of zelfs de auto, en toch
blijven we vliegen. Gedrag dat het milieu ernstig schaadt terwijl er andere
opties bekend, bestudeerd, en mogelijk zijn, wordt steeds vaker geassocieerd met schaamte. Dit soort schaamte bestaat al een tijd. Jaren geleden
tekenden we onze e-mails met de boodschap ‘denk aan de bomen voor je
print’. Het zal niet lang duren voordat we ook woorden beginnen te gebruiken als carnivoorschaamte, rijschaamte, strijkschaamte, droogkastschaamte, serveropslagschaamte, ouderschapsschaamte, of shoppersschaamte, om
er een paar op te noemen. Er zijn een heleboel manieren waarop we onze
voetafdruk kunnen verkleinen, die we toch niet toepassen. Ik noem de
schaamte die met zulke keuzes gepaard kan gaan ‘groene schaamte’. Heeft
groene schaamte een plek in morele vooruitgang? Is flygskam nuttig, en is
het goed dat we die emotie voelen? Worden we er moreel betere mensen
van als we schaamte voelen over gedrag dat bijdraagt aan de wereldwijde
temperatuurstijging, als er alternatieven beschikbaar zijn? Schaamte kan
volgens mij bijdragen aan morele vooruitgang, maar enkel onder specifieke
omstandigheden, en met een nauw oplettend oog voor de talrijke morele
gevaren van schaamte.
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WAT IS SCHAAMTE?

Schaamte is een emotie die we voelen als we denken dat we iets hebben gedaan wat een goede persoon niet zou doen. Zo’n omschrijving van schaamte is opzettelijk erg breed, en past goed bij hoe we schaamte ervaren, als
een emotie met talrijke mogelijke objecten. We hebben ideeën over wat het
betekent om een goed leven te leiden, een leven met waardigheid. Afhankelijk van wat deze ideeën zijn voelen we schaamte als we denken dat we
onder onze eigen standaard van een goed leven zijn gezakt. We hebben niet
gedaan wat we van een waardige persoon verwachten.
‘Waardigheid’ is vaak een containerbegrip dat in een discussie meer verdoezelt dan opheldert. Het wordt meestal begrepen als een kwaliteit die alle
mensen hebben, en die recht geeft op een respectvolle behandeling. Hoewel
de waardigheid volgens de meeste filosofen onvervreemdbaar is, kan zij wel
makkelijk geschaad of miskend worden. Toen in 2004 foto’s lekten van de
Abu-Ghraib-gevangenis in Irak waarop een gevangene te zien is die naakt
aan de leiband wordt gehouden, werd er gesproken van een inbreuk op
de waardigheid van de gevangene. Maar je kan ook zelf handelen op een
manier die niet bij je waardigheid past, door bijvoorbeeld een machteloos
dier te treiteren, of door jezelf niet naar waarde te schatten door je kleiner
te maken dan je bent.
Wat het precies betekent om in overeenstemming met die menselijke
waardigheid te handelen, is open voor discussie. Maar precies de openheid
van ‘waardigheid’ is nuttig om schaamte te begrijpen. Hoe je dat begrip
dan concreet invult, dat bepaalt wanneer je schaamte voelt. Stel dat ik geloof, al dan niet bewust, dat een waardig leven betekent dat ik aan bepaalde
schoonheidsidealen voldoe, de natuur respecteer, of een stimulerende en
betekenisvolle job heb. Als dat echt een deel is van mijn opvatting van waardig leven, dan brengt het falen om aan die idealen te voldoen schaamte met
zich mee, bijvoorbeeld als ik keer op keer afgewezen word voor die ene
job, en een tijdlang werkloos ben. Dat hoeft niet voor iedereen een bron
van schaamte te zijn, maar als het hebben van die ene job (of een job überhaupt) specifiek deel is van een opvatting van waardig leven, dan wordt het
wegblijven van die job schaamtevol. Als ik morele overwegingen meeneem
in mijn idealen van goed leven, dan kan ook een moreel falen schaamtevol
zijn. Denk aan tieners die for the thrill juweeltjes stelen in een grote kledingwinkel, en vervolgens met het schaamrood op de wangen door de politie
worden opgewacht. Die tieners hebben wellicht ‘stelen’ niet als deel van
hun opvatting van goed leven, en weten dat ze falen, ook in hun eigen ogen.
Niet elk falen tegenover een persoonlijke standaard is een bron van
schaamte. Het is belangrijk dat het falen wordt gezien als een falen van het
zelf, niet zomaar een falen door tegenslag of overmacht. Bovendien is niet
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al het falen schaamtevol. Voor schaamte moet het tekortschieten precies
verbonden zijn aan waardigheid. Het schaamtevol falen gaat over de hele
persoon. Zo onderscheidt schaamte zich van schuld. Schuld gaat over het
verbreken van een algemeen aanvaarde regel met het stellen van een specifieke daad. Maar het regel-breken van schuld tast het zelfbeeld niet aan.
Mensen kunnen zowel schuld als schaamte voelen over dezelfde daad, of
beiden tegelijk, afhankelijk van hoe ze het falen interpreteren.
Stel je twee personen voor die gewicht willen verliezen. In het ene geval
is het gewichtsverlies een doel dat de eerste persoon voor zichzelf stelt, maar
het niet halen van dat doel zal haar gevoel van waardigheid niet aantasten.
Gewicht verliezen is geen centraal deel van haar concept van een waardig
leven, het is gewoon iets wat ze wil doen, misschien omdat ze denkt dat ze
zich op die manier minder moe zal voelen, of langer zal leven. Stel je nu een
tweede geval voor, waarbij iemand vindt dat een waardig persoon iemand
is met zelfcontrole en wilskracht. Stel dat die persoon het niet-verliezen van
gewicht een falen vindt op dat gebied: van wilskracht en zelfcontrole. Stel
je nu voor dat beide personen zich uitleven op een groot pak frietjes. Het
ziet er naar uit dat de eerste persoon zich hoogstens schuldig zal voelen,
terwijl de tweede zich zal schamen. In het eerste geval was het pakje frietjes
misschien een ‘overtreding’ van de zelfopgelegde regels, en de persoon is
misschien opnieuw iets verder verwijderd van haar doel, maar ze wordt
niet geraakt in haar waardigheid, omdat haar gevoel van waardigheid niet
afhankelijk is van of ze nu wel of niet gewicht verliest. In het tweede geval
voelt het pakje friet als een falen groter dan het overtreden van een regel.
Het falen voelt als een falen van haar hele persoon, alsof ze de zelfcontrole
mist die een waardig persoon volgens haar aan de dag moet kunnen leggen.
Schaamte is ook niet hetzelfde als gêne. Iets gênant vinden is je sociaal
awkward of ongepast voelen. Het is een ongemakkelijk gevoel dat bij kleine
falingen komt kijken, maar vaak weten we dat het gênante falen helemaal
geen echt falen is. Als ik in het openbaar struikel, of iets mors, kijk ik vaak
met een knalrood gezicht en nerveus gegiechel in het rond. Ik weet wel
dat iedereen over die losse steen in het voetpad had kunnen struikelen, en
mijn gestuntel zegt op zich niets over mijn bekwaamheid om de straat te
bewandelen. Gêne is beperkt tot een specifiek moment en een welbepaalde
plaats, en is onlosmakelijk verbonden met het gezien of bekeken worden.
Wat de handeling gênant maakt is precies dat het gezien wordt. Schaamte is
anders. Ook al voelt schaamte vaak als een verlangen om je te verstoppen
of bedekken, er hoeft geen toeschouwer aanwezig te zijn om schaamte te
voelen. Schaamte eindigt niet als er niemand meer kijkt. Schaamte als een
verlangen om je te bedekken is niet helemaal een verlangen om niet gezien
te worden, maar eerder om helemaal niet te bestaan, om volledig te verdwij-
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nen. Degene die oordeelt is niet de ander, maar jezelf. Schaamte is eerst een
innerlijk blozen, voor het bloed ons echt naar de wangen stijgt.
Natuurlijk is ons geloof van wat een goed leven is voor een groot deel
sociaal gevormd. We bepalen ons geloof over waardigheid expliciet in discussie met anderen en impliciet door voorbeelden rondom ons te volgen.
Afhankelijk van onze sociale context en wat we fundamenteel belangrijk
vinden, krijgt ieder concept van waardigheid vorm. Daarom bestaat er een
grote variëteit aan waardigheidsconcepten. Die variëteit wordt weerspiegeld in de hoeveelheid verschillende bronnen van schaamte. Of ik schaamte
voel, en in welke omstandigheden, heeft te maken met mijn zelfbeeld, hoe
belangrijk ik morele coherentie vind, en wat het betekent om een bloeiende
versie van mezelf te zijn. Maar wat dat inhoudt staat voortdurend onder discussie, en fundamentele onenigheden over de inhoud van een goed leven
liggen aan de kern van de meest brutale botsingen tussen mensen.
We bevinden ons momenteel in het midden van zo’n fundamentele
botsing. Wat moeten we doen aan de klimaatcrisis? Hoe maken we het klimaatbeleid inclusief en sociaal? De gilets jaunes staan tegenover de middenklasse, de intellectuele bubbel die – zo gaat het argument van de gilets
– de middelen heeft om duurzaam te leven. In sommige kringen duiken
woorden op als flygskam om een prominent gevoel te benoemen, terwijl
de klimaatcrisis in andere kringen niet eens op de radar van grote zorgen
verschijnt, laat staan dat er een woord nodig is om de schaamte van het onduurzaam handelen te benoemen. Maar zelfs bij zij die goed geïnformeerd
zijn over de noodtoestand van het klimaat, en bij zij die de argumenten
kennen en begrijpen, en actief ongerust zijn over de toekomst, blijft een
echte gedragsverandering vaak uit. We blijven vliegen, blijven vlees eten,
blijven plastic spullen kopen om ze na eenmalig gebruik weg te gooien, en
kopen apart verpakte koekjes in plastic promopacks. Ook ik ben hier schuldig aan. Een belangrijke reden hiervoor is beleidsvorming. Hoe kan er van
ons verwacht worden dat we alternatieven voor vliegen kiezen als de trein
een veelvoud kost van een vliegkaartje? Hoe verwachten we dat mensen
hun plasticverbruik verminderen als er geen regulering is die bedrijven van
bovenaf richtlijnen oplegt over inpakmethodes? Maar een andere reden is
dat mensen het (nog) niet als een falen van waardigheid zien om milieudestructief gedrag vol te houden. Wat we nodig hebben om de menselijke
gewoonten te veranderen is misschien wel schaamte.
SCHAAMTE ALS MOTIVATIE

Schaamte voelt slecht. Maar is de emotie ook negatief in de normatieve zin?
Een klassiek argument tegen de morele waarde van schaamte trekt in twijfel
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dat zij gedragsverandering teweegbrengt. In plaats van te activeren, werkt
schaamte juist verlammend, zo gaat het argument. Schaamte is dus contraproductief. De persoon die schaamte voelt wordt niet gemotiveerd om
te veranderen of te verbeteren, maar zoekt manieren om de confrontatie
te vermijden. Schaamte richt ons in een tunnelvisie op onszelf, en maakt
ons blind voor mogelijke positieve uitwegen. Schaamte dwarsboomt actie
in plaats van haar aan te moedigen. Psycholoog James Gilligan toonde aan
dat mensen die vaak beschaamd worden, worstelen met gevoelens van vervreemding. Rechtsfilosofe Martha Nussbaum stelt dat schaamte en fragiele
ego’s niet enkel het gevolg zijn van morele overtredingen, maar net zo vaak
de bron zijn ervan. De overtreder beschamen zou enkel olie op het vuur
gooien. Volgens filosofe Julia Annas is schaamte verbonden met een ‘gebroken spirit’ en het totale verlies van zelfrespect. Dat verlies leidt vervolgens tot
nog meer moreel verwerpelijk gedrag dan indien het zelfrespect intact was.
Schaamte kan soms overtuigen om voorgoed een einde te maken aan
het schaamtevolle leven. Schaamte en gezichtsverlies worden vaak opgegeven als een reden voor zelfmoord. Kate Manne argumenteert dat schaamte
voor het eigen falen in extreme gevallen de aanleiding kan zijn tot het verlangen om anderen te doden. Een klassieke verklaring voor ‘family annihilation’, het uitzonderlijke fenomeen waarbij (meestal) mannen hun directe
familie uitmoorden, is dat het idee van respectverlies moeilijker te verdragen is dan het vermoorden van hen wiens respect verloren kon worden.
Schaamte is zonder twijfel destructief in al deze gevallen. Schuld lijkt hier
een veel productievere rol te kunnen spelen, omdat het negatieve gevoel
dan niet gericht is op de hele persoon, maar wel op een specifieke handeling.
Dit is een sterk argument tegen het beschamen van anderen. Maar we
moeten een onderscheid maken tussen schaamte die als wapen wordt gebruikt om gedragsverandering aan anderen op te dringen, en schaamte als
een persoonlijk gevoel van falen. Het eerste is iets waar we terecht weerstand bij voelen. Maar het gevoel van schaamte als een innerlijk blozen,
zelfs als het oordeel van de ander afwezig is, hoeft niet hetzelfde risico van
verlamming met zich mee te brengen. Nussbaum is hier duidelijk over. Ze
geeft argumenten tegen schaamte als een wapen in de strafwet, als afschrikmiddel voor toekomstig slecht gedrag. Ze heeft het over het beschamen van
anderen, over dieven die vervolgens met een bord met ‘dief ’ erop moeten
paraderen voor de winkel waar ze van gestolen hebben, over ‘ik reed dronken’-bordjes op de auto’s van al wie ooit reed met teveel alcohol achter de
kiezen. Dat soort beschamen is inderdaad niet effectief, en als het al effect
zou hebben, komt het met de grote kostprijs van de schade aan het zelfrespect van de beschaamde. Die prijs willen we niet betalen. De schandpaal is
geen morele oplossing.
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Er is een onderscheid tussen wat ik van mezelf kan zeggen en wat anderen van mij kunnen zeggen. Zoals er een verschil is tussen de complimenten
die ik aan anderen geef, en de bewondering die ze over zichzelf uitspreken,
is er ook een moreel relevant verschil tussen het beschamen van een ander,
en de schaamte die van binnenuit komt. Het feit dat ik schaamte voel, maakt
het nog niet legitiem voor anderen om actief schaamte uit te roepen over
mij. Het is moreel problematisch om anderen te beschamen omdat het ingaat tegen de plicht om een ander in zijn waardigheid te laten, maar ik kan
wel tegen (en over) mezelf zeggen dat ik me op onwaardige manieren heb
gedragen, zonder dat ik daarbij mijn eigen waardigheid schaad. Het feit
dat ik mijn waardigheid ernstig neem is precies waarom ik zo emotioneel
reageer wanneer ik die niet respecteer met mijn gedrag.
Anderen beschamen is kwalijk omdat het ingaat tegen de menselijke
waardigheid. Maar als die bedreiging er niet is, dan is schaamte niet per se
moreel slecht, en kan zij zelfs een belangrijk wapen van verzet zijn. In het
geval van Greenpeace die met de Rainbow Warrior groene schaamte over
grote walvisvisbedrijven uitroept, is er geen waardigheid geschaad zolang
het beschamen gericht is op een bedrijf of institutie en niet op een individu.
Hetzelfde argument gaat op als Primark beschaamd wordt omdat ze hun
werkers onderbetalen en zo met onduurzame en te goedkope kledingstukken de consumentencultuur stimuleren. Het kan gepast zijn om bedrijven
of organisaties te beschamen waar het niet gepast zou zijn om in dezelfde
situatie individuen te beschamen.
Ook op persoonlijk niveau kan groene schaamte constructief zijn,
en misschien zelfs meer dan ‘groene schuld’, zoals Jennifer Jacquet het
noemt. Maar schuld, zo redeneert zij, brengt vaak geen echte verandering
teweeg, want schuld focust op één handeling, en kan daarom sneller worden
gesust of afgekocht. In een gecommercialiseerde wereld van ‘groene gadgets’
zoals bamboe tandenborstels, lege eco-logo’s en herbruikbare rietjes, is een
schoon geweten te koop. Als ik een vlucht boek, kan ik een hokje aanvinken waarmee ik aangeef extra te willen betalen om de trip CO2-neutraal te
maken. Net zoals de rijken vroeger aflaten konden kopen, kunnen de rijken
nu hun aandeel in de klimaatverwoesting en de bijhorende schuld afkopen,
schrijft Jacquet. Maar veel van deze financiële transacties bieden de koper
enkel de illusie van groen leven. Niet dat schuld niet motiverend werkt, het
kan een gezonde en productieve reactie zijn op veel van onze problemen.
Het gaat mis wanneer schuld misleid wordt, en we verlossing vinden in een
winkel met eco-gadgets eerder dan in activisme, en wanneer schuld over
collectieve problemen wordt gebruikt om onszelf een goed gevoel te geven,
in plaats van strategisch naar het geheel te kijken. Groene schaamte is beter geschikt dan groene schuld om langdurige en grondige veranderingen

587

588

STREVEN NOVEMBER-DECEMBER 2019

teweeg te brengen. De verandering die schaamte kan bewerkstelligen is een
duurzame verandering in het karakter. Als ik groene schaamte voel, schaam
ik me voor mijn hebzucht, mijn egoïsme, mijn roekeloosheid, en wens ik
dat ik deze eigenschappen niet had. Ik zoek naar gedragingen die de spiegel
zijn van een vrijgevige, bescheiden, empathische en aandachtige persoon.
Een investering in een bamboe tandenborstel verlicht zo’n ontwrichtend
gevoel niet.
Mensen zullen hun gedrag niet veranderen zolang ze niet geloven dat
dit het gedrag van een waardig persoon niet is. Zoals Martha Nussbaum
het zegt: ‘het is te gemakkelijk om te zeggen “Laten we A niet meer doen.”
We moeten zeggen, “Laten we niet meer zo zijn.”’ Laten we niet meer zo
hebzuchtig zijn dat andere organismen onder onze verlangens lijden. Laten
we stoppen om met ons verlangen naar onmiddellijke bevrediging onomkeerbare schade aan te richten aan de planeet. Laten we niet zwak van wil
zijn over duurzame praktijken. Laten we onszelf onderrichten zo goed we
kunnen om onwetendheid over de snel stijgende temperaturen en wat we
eraan kunnen doen tegen te gaan. Laten we niet onverschillig zijn tegenover
het lijden van toekomstige generaties en planeetgenoten die ver van ons
staan. Laten we niet egoïstisch zijn. Laten we niet leven onder het motto
‘après nous, le déluge’. Al deze voornemens gaan over het hele zelf, en als we
hier niet aan tegemoetkomen voelen we schaamte, eerder dan schuld.
GROENE SCHAAMTE EN MORELE VOORUITGANG

Filosoof Anthony Kwame Appiah toont hoe erecodes een fundamentele rol
spelen in de totstandkoming van morele revoluties. Met voorbeelden gaande van Chinese voetbindpraktijken, slavernij, en duelleren, beargumenteert
Appiah dat echte verandering niet tot stand kwam totdat de algemene erecode veranderde. Voor een morele omwenteling is het niet voldoende dat
iedereen weet dat dit of dat het juiste is om te doen. Het foute moet het
oneervolle worden. Appiah zegt niet dat het hebben van zo’n erecode op
zich goed is, maar het is wel een onvermijdelijk psychologisch mechanisme,
en we kunnen het net zo goed gebruiken ten dienste van morele vooruitgang. Schaamte lijkt vooral goed omdat de consequenties ervan gunstig zijn.
Schaamte droeg in Appiahs voorbeelden bij aan morele vooruitgang omdat
het de vermindering en uiteindelijk afschaffing van schadelijke praktijken
tot stand bracht. Als we enkel naar het resultaat van de emotie kijken, dan
lijkt schaamte moreel vruchtbaar daar waar het gedragsverandering aanmoedigt in de richting van morele vooruitgang.
Schaamte kan een motivatie zijn voor verandering. Maar verandert het
ons gedrag wel ten goede? Mensen hebben historisch gezien precies deze
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soort schaamte gevoeld over ‘de foute dingen’, kunnen we achteraf zeggen.
We voelen ons nog steeds beschaamd over onze natuurlijke lichamen. Vrouwen wordt het zwijgen opgelegd over hun menstruatie, en trimmen netjes
hun lichaamshaar weg. Masturbatie blijft een taboe. We voelen schaamte
als we heel hard voor iets gaan en het dan toch mislukt. Echte mannen
huilen niet, want wat zou dat toch schaamtevol zijn. Vrouwen schamen zich
voor een hoog aantal bedpartners, terwijl mannen daarom net geprezen
worden. Dat lijkt allemaal helemaal niet productief. En toch kan schaamte
soms de bepalende factor zijn in de totstandkoming van belangrijke morele
omwentelingen. We moeten sceptisch zijn over wat een terechte bron van
schaamte is. Het komt erop neer telkens weer na te gaan wat we een goed
leven noemen, en bereid te zijn de invulling ervan te herzien. Het probleem
ligt niet bij de schaamte, wel bij het concept van ‘een goed leven’ dat de
emotie vormgeeft. Als schaamte ‘fout’ zat, dan hadden we het misschien
mis over dat goede leven.
Net zoals walging soms wordt geprojecteerd op onschadelijke en nietbesmettelijke objecten, zoals het menselijk lichaam, huisspinnen, of gehele
menselijke gemeenschappen, zo is ook schaamte normatief onbetrouwbaar.
Het is de primitieve schaamte die schadelijk is, zegt Martha Nussbaum. Primitieve schaamte is de schaamte die we voelen omdat we beperkte, stuntelige, afhankelijke, en kwetsbare wezens zijn die zich niet helemaal kunnen
vinden in deze toestand. We willen autonoom zijn, en alles onder controle
hebben, en we schamen ons voor het tegenovergestelde. Alles wat ons herinnert aan onze sterfelijkheid wordt iets schaamtevols of zelfs walgelijks,
zegt Nussbaum. Onze aftakelende lichamen, onze uitwerpselen, en alles wat
ons bewust maakt van onze dierlijke natuur, is het object van diepe, maar
moreel onbetrouwbare schaamte die stamt uit een narcistische obsessie met
compleetheid en het verlangen naar controle. Maar niet alle schaamte is van
deze soort. Er is ook de schaamte die komt vanuit zelfonderzoek en het verlangen om goed te zijn. Nussbaum noemt dit ‘constructieve schaamte.’ Het
is schaamte die je voelt zonder beschaamd te worden door anderen. Deze
schaamte komt vanuit de bezorgdheid om waardigheid, en het verlangen
die te behouden.
GROENE SCHAAMTE ALLEEN VOLSTAAT NIET

Zelfs als schaamte een positieve gedragsverandering in de hand werkt, kunnen we ons nog altijd afvragen of dit wel het meest efficiënte pad is in de
strijd tegen klimaatverwoesting. Individuele inspanningen zijn maar druppels op een hete plaat, wordt vaak gezegd. De dringende maatregelen moeten op grote schaal worden ingevoerd. Het zijn de grote vervuilers, de be-
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drijven bijvoorbeeld, die gereguleerd moeten worden. De meest effectieve
manier om grootschalige vervuilers duurzamer te laten opereren is om hen
vanuit het beleid een juridisch framework op te leggen dat hen simpelweg
niet toelaat om weg te komen met hun praktijken, bijvoorbeeld door hen
economische drijfveren te geven om hun praktijken om te gooien. Zouden we ons niet moeten richten op deze maatregelen in plaats van te vitten
op het individu? Flygskam houdt misschien een enkeling uit het vliegtuig,
maar gesubsidieerd treinverkeer en duurdere vluchten zou een directe motivatie zijn voor iedereen om reiskeuzes aan te passen, of ze nu de klimaatargumenten volgen of niet.
Dat is allemaal waar. De grote verandering zal er op beleidsniveau moeten komen. Dat neemt niet weg dat we ook aandacht kunnen besteden aan
het individuele niveau. Het beleidsniveau heeft het nadeel dat, voordat een
democratische overheid wetten en reguleringen kan innoveren en implementeren, er draagvlak moet zijn bij de bevolking. Het idee dat bezorgdheid over het klimaat deel is van een goed leven, en de schaamte die daarbij
komt kijken, helpt om de vraag naar het beleid kracht bij te zetten. Hoe
meer mensen zich oncomfortabel voelen bij flygskam, hoe luider de stem
zal zijn die de beleidsmakers vraagt om stappen te ondernemen. Het is aan
de overheid om het volk in hun keuzes te faciliteren, maar dat volk moet
eerst de urgentie van die keuze voelen. Schaamte maakt deze kwesties urgent.
Schaamte leidt soms tot gedragsverandering, maar is het op zich een
goede motivatie? Dat hangt ervan af wat we centraal willen plaatsen in de
moraal: is een handeling goed omdat er goede gevolgen van komen? Of is er
meer nodig? Het maakt bijvoorbeeld best een verschil voor ons als we weten
dat iemand ons enkel uit eigenbelang een gunst heeft verleend. Volgens een
grote groep morele filosofen is de motivatie van belang om te beslissen of
een handeling goed of slecht is, onafhankelijk van de gevolgen van die handeling. In het geval van groene schaamte kan de motivatie zowel een echte
bezorgdheid om het milieu zijn, als een bezorgdheid over de eigen status
en de mening van anderen. Idealiter willen we niet dat het statusangst is die
mensen drijft om minder hebzuchtig te zijn, of om druk te zetten op beleidsmakers, of om hun gedrag op een andere, radicale manier om te gooien.
Maar groene schaamte kan ook getuigen van een poging om een goed leven
te leiden, waarin zorg voor de natuur eerder dan status en de goedkeuring
van anderen een integraal deel is van dat goede leven. De meest duurzame
vorm van schaamte, die niet met alle winden meedraait, is een directe innerlijke blos die een bezorgdheid met de natuur en haar bewoners verraadt.
Schaamte kan ons de laatste duw geven om ons te dwingen datgene waar we
echt van overtuigd zijn ook uit te dragen in onze handelingen.
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Flygskam is here to stay. Groene schaamte kan een motivatie zijn om
koppig gedrag te veranderen, en het kan de publieke vraag naar grootschalige en ambitieuze beleidsmaatregelen op het vlak van het klimaat dwingend
maken. Schaamte waakt erover dat we aan onze eigen opvatting van een
goed leven blijven voldoen. Dit kan groene schaamte zijn: een oncomfortabele innerlijke blos die ons verwittigt op het moment dat we onze vooropgestelde grenzen oversteken, of tekortschieten aan onze standaarden van
een goed leven. Maar schaamte verdedigen is niet zonder gevaar. Schaamte
heeft een slechte reputatie, en vaak terecht. Anderen beschamen schaadt
de waardigheid van die ander. Schaamte kan verlammend zijn, en een verwoestende werking hebben op het zelfbeeld. Veel natuurlijke en schadeloze
dingen zijn onterecht object geweest van schaamte: onze diversiteit aan lichamen, seksuele voorkeur (seks überhaupt, eigenlijk), of het verlies van
materiële status bijvoorbeeld. Maar op zich heeft dat intrinsiek niets met
schaamte te maken, wel met onze opvatting over wat schaamtevol is, en
wat deel van een goed leven is. Het komt erop neer precies die opvattingen
continu te bevragen, en in gesprek met anderen steeds opnieuw vorm te
geven. Als schaamte voortkomt uit een goed doordachte bezorgdheid om
waardevol leven, en het een innerlijke blos is in plaats van een wapen dat
we tegen anderen inzetten, dan kan schaamte ons helpen bij de grote morele
omwentelingen waar we vandaag voor staan.
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Klimaatcrisis
en de echte
vervuilers
Een reactie op Martha Claeys

Zweden stootte in 2018 63,8 miljoen ton CO2 uit. Die uitstoot komt niet door
vliegen, maar voornamelijk door structurele investeringen en subsidies in
de fossiele industrie. Zo wil bedrijf Swedegas een importterminal bouwen
voor fossiel gas in de haven van Gothenburg – wat inhoudt dat er een zogenaamde lock-in van fossiele brandstoffen gecreëerd wordt. Het land is dan
de komende veertig jaar afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hoewel in
Zweden zo veel van de uitstoot door de industrie wordt veroorzaakt, en de
afhankelijkheid van de industrie zelfs toeneemt, is er een speciaal woord dat
bedoeld is om individuele burgers zich beschaamd te laten voelen over hun
eigen kleine bijdrage: flygskam.
Consumenten of burgers krijgen vaak de schuld: ze stemmen verkeerd
of laten zich voorliegen, ze gaan voor de goedkoopste optie, ze nemen geen
afstand van hun salarisbak of protesteren tegen verhoging van de brandstofprijzen, ze eten te veel dierlijke producten, gebruiken plastic tasjes. En
als de consument wel vrijwel alles goed doet, is het juist het meisje met
de bamboe tandenborstel die toch nog ergens tekortschiet. In tegenstelling
tot Martha Claeys meen ik dat die schaamte de morele vooruitgang niet
bevordert. In een stad als Antwerpen komt een groot deel van de klimaatvervuiling door de cruiseschepen en de industrie in de haven. Dat kost de
inwoners van de stad gemiddeld drie levensjaren – door luchtvervuiling. In
havenstad Rotterdam is maar liefst 90% van de CO2-uitstoot afkomstig uit
de haven. Om het klimaat te redden worden in beide steden vervuilende
auto’s uit de binnenstad geweerd – terwijl cruiseschepen, die schadelijke
zwaveldioxide uitstoten met een intensiteit van miljoenen auto’s, gewoon
aan mogen meren, en schepen met fossiel gas ruim baan krijgen. Werkt
‘groene schaamte’ om de ecologische voetafdruk van burgers te verkleinen?
Wie weet. De ecologische voetafdruk van burgers is klein. Als we de klimaatcrisis serieus nemen, is het een irrelevante vraag.
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In haar stuk stelt Claeys de vraag of groene schaamte een plek in morele vooruitgang heeft. Worden we moreel betere mensen als we groene
schaamte ervaren?, vraagt zij zich af. Voor mij zijn dit twee zeer verschillende vragen – en beide vragen hebben niets met de ecologische voetafdruk
van individuele burgers te maken. Stel, we definiëren morele vooruitgang
als het continu streven naar, en dichter komen tot, een rechtvaardiger samenleving op globale schaal. In dat geval is de vraag of we als individu door
groene schaamte beter worden irrelevant – het draait dan om de vraag of
we als collectief beter worden, of onze instituties eerlijker en duurzamer
worden, de infrastructuur waarbinnen we opereren, de wet- en regelgevingen die onze handelingen sturen en de manier waarop we ons daarbinnen
gedragen. Een wens die gevat wordt in de leus ‘system change, not climate
change’. Volgens mij wordt die vorm van morele vooruitgang niet bespoedigd door groene schaamte.
Een moreel goed mens zijn is iets anders dan onderdeel zijn van een
rechtvaardige samenleving. Streven naar het leiden van een rechtvaardig
leven is iets anders dan streven naar een rechtvaardige samenleving. Waar
ik me hieronder op zal focussen is daarom de vraag of individuele schaamte
de aanjager zal zijn van een politieke verandering, en of verdere individuele
zelf-responsabilisering zal bijdragen aan een groter gevoelde urgentie bij de
politici. Is schaamte de juiste emotie? En is het individu degene van wie de
verandering moet komen?
Wat maakt dat klimaat nu zo veel aandacht krijgt, komt niet door
groene schaamte, maar door haar tegenhanger. Trots, een omarming van
imperfectie, en de moed de boosdoeners verantwoordelijk te houden heeft
gemaakt dat Greta Thunberg, Kyra Gantois en Anuna de Wever de klimaatcrisis weer hoog op de agenda hebben gekregen.
FAT SHAMING

Schaamte is het falen van het zelf – ‘het schaamtevol falen gaat over de hele
persoon.’ Ter illustratie: twee personen die gewicht willen verliezen. ‘Fatshaming’ is een goede analogie voor ‘groene schaamte.’ Een pak frietjes eten
terwijl je wil afvallen kan leiden tot schaamte voor het falen als persoon.
Dikke mensen schamen zich vaak en worden ook vaak beschaamd. Dik
zijn wordt veelal gekoppeld aan een gebrek aan wilskracht. Net zoals dat
bij vliegen, consumeren, en vlees eten wordt gedaan. Je wil een empathisch,
beter en groener mens zijn… en dat is mogelijk als je genoeg je best doet.
Helaas werkt het niet zo – niet voor dikke mensen en niet voor klimaatbewuste mensen. Bij beiden wordt onterecht de verantwoordelijkheid bij een
individu gelegd, en schaamte voor het niet-nemen van die verantwoordelijkheid werkt in beiden gevallen contraproductief.
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Sommige mensen zijn dik door aanleg. Ze kunnen hoog of laag springen – ze gaan niet blijvend afvallen. Sommige mensen zijn dik door hoe de
maatschappij op dit moment is ingericht – gezond voedsel is duur, kost tijd
en vraagt kennis. Kennis die veel mensen niet hebben. Wist je dat vruchtensap en het bruine brood dat je in de supermarkt koopt niet gezond is? Groen
leven is duur, kost tijd en vraagt kennis. Waar je ter compensatie voor een
vliegvakantie bomen laat planten ‘voor het klimaat’, wordt de inheemse bevolking vaak van het land verjaagd. Schaamte is een werktuig van oppressie,
niet van verandering, schrijft Lindy West over fat shaming. Wie afvalt en
daarna weer aankomt – of überhaupt niet afvalt – heeft vaak het gevoel
als hele persoon te falen. En dat is wat de voedselindustrie, en de fossiele
industrie, graag ziet. Wie problemen aan zichzelf wijt, komt niet in opstand
tegen de echte probleemveroorzakers.
We ervaren schaamte als we iets doen wat een goed persoon niet zou
doen. Voor een echte omslag is niet alleen het ‘niet-doen’ maar vooral ook
het ‘wel-doen’ nodig. En dat vereist meer dan schaamte alleen – het vereist
het cultiveren van eer en van moed. De slavernij verdwijnt niet wanneer
goede mensen stoppen anderen tot slaaf te maken, de voedselindustrie
wordt niet minder giftig als goede mensen veel sporten en rauwe bieten
eten, en de aarde warmt niet minder rap op als klimaatbewuste mensen
aan het eind van de dag tevreden naar bed gaan, wetende dat het niet hun
vliegvakantie is die de doorslag gaf.
Anthony Kwame Appiah analyseert hoe de argumenten die aangedragen werden om een kwalijke praktijk te veranderen, al ver voor die daadwerkelijke omwenteling aanwezig waren. Het zijn niet die argumenten geweest
die leidden tot het afschaffen van slavernij, maar de noodzaak ernaar te luisteren. Een van de redenen om daarnaar te luisteren, is omdat het niet langer
gezien werd als eervol om de argumenten te negeren. Maar het vermijden
van schaamte is iets heel anders dan het streven naar eerbiedwaardigheid.
STEMMEN MET JE EURO’S

Kan individuele groene schaamte indirect bijdragen aan een breder draagvlak voor politieke verandering? De verantwoordelijkheid bij individuen
leggen leidt ertoe dat er minder verantwoordelijkheid bij politici en bedrijven wordt gelegd. Individuele groene schaamte past binnen een zelfresponsabiliseringspraktijk van consumptieactivisme: zelf verantwoordelijk zijn, stemmen met je euro. Maar een echte revolutie die de structuren
verandert zal niet ontstaan als je ‘stemt met je euro’. Waarmee ik niet per se
wil zeggen dat een destructie van staat en kapitaal noodzakelijk is voor het
behoud van een leefbare planeet. Waar ik op doel is dat het leggen van de
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verantwoordelijkheid bij het individu de opties beperkt – dat er niet naar
de wortels van het probleem wordt gegaan als er gefocust wordt op het individu. De morele vooruitgang – bezien als het collectief beter worden van
de samenleving – blijkt niet gebaat bij het inzetten op groene schaamte.
En vindt er dan morele vooruitgang plaats binnen een persoon? Worden we als individu betere mensen door groene schaamte? Publiciste Brené
Brown heeft de resultaten van haar jarenlange onderzoek naar schaamte
en imperfectie gepubliceerd in populairwetenschappelijke boeken als De
moed van imperfectie. Brown analyseert dat het hard oordelen over jezelf
ook maakt dat je harder oordeelt over anderen. Zelfliefde, niet schaamte,
is de manier om empathischer, vrijgeviger te worden. Het omarmen van
je imperfecties maakt dat je ook naar anderen toe vriendelijker wordt. Dat
draagt waarschijnlijk meer bij aan de morele vooruitgang binnen een persoon – en maakt ook dat de betreffende persoon, ook zonder perfectie te
bereiken, doorgaat daarnaar te streven.
GREENWASHING

We spreken van ‘pech’ – en niet van ‘onrecht’ – wanneer een rampzalige
gebeurtenis niet bewust gecreëerd is, wanneer er geen morele keuze aan
voorafging. Dat bedrijven met winstoogmerk invloed hebben op het feit dat
de oogst dit jaar weer mislukt, dat er honderden ouderen vroegtijdig sterven door de hitte, en dat de permafrost in Antarctica vervroegd vrijkomt,
is geen pech, geen onfortuinlijk neveneffect. Dat is onrecht. Op collectief
niveau is het niet nuttig om bedrijven te beschamen – morele vooruitgang
in de vorm van een rechtvaardiger samenleving komt niet dichterbij als we
dat doen. Bedrijven die beschaamd worden veranderen hun marketing, niet
hun gedrag. Bedrijven worden namelijk niet op dezelfde manier als mensen gedreven door een streven naar eerbiedwaardigheid. Ons economisch
systeem is op zo’n manier opgebouwd dat bedrijven streven naar winst. Ze
kunnen pogen eerbiedwaardiger te lijken – door ‘greenwashing’ bijvoorbeeld, zoals Shells recente poging een duurzamer imago op te bouwen door
aan te bieden bomen te planten als je 1 cent meer betaalt. Of door artwashing – Shell sponsort ook musea en concertzalen om zich te profileren als
mecenas van de kunsten. Of door brainwashing – opnieuw Shell, die het
Generation-Discover-festival opzet waar kinderen leren dat we nog tot 2050
hun fossiele brandstoffen moeten afnemen omdat een snellere energietransitie toch echt onmogelijk is. (In België doet het nieuwe havenbedrijf INEOS
overigens iets vergelijkbaars).
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Moreel filosoof Roger Gottlieb analyseert hoe vrijwel iedereen in de
westerse wereld deel uitmaakt van een systeem waar amper aan te ontkomen valt. We willen groen leven, maar hebben ook andere morele verplichtingen, hebben tijdsgebrek, zijn soms moe, en moeten zien rond te komen
elke maand. Dat we bijdragen aan klimaatverandering, betekent niet dat
we verantwoordelijk zijn voor die klimaatverandering. We zijn geworpen
in een wereld die we niet zelf hebben gemaakt, en daar hebben we het mee
te doen. Het cruciale onderscheid voor mij is het verschil tussen morele
inconsistentie en morele hypocrisie.
Er zijn namelijk ook mensen die actief de wereld waar we in leven vorm
geven – of kapot maken. Groene schaamte voor een vliegreis is iets anders
dan groene schaamte voor je privévliegtuig of je actieve commitment aan
het maken van winst. Terwijl Shell-CEO Ben van Beurden voor het ene
publiek van aandeelhouders bevestigt dat ‘pompen, pompen, pompen’ zijn
grootste prioriteit is, drukt hij een ander publiek op het hart dat een veganistisch dieet cruciaal is voor een leefbare aarde. Ondertussen is zijn bedrijf
verantwoordelijk voor 1,6% van de totale CO2-uitstoot van de wereld. Het
daadwerkelijke verschil komt niet van individuen – als alle Rotterdammers
collectief zelfmoord plegen blijft de stad nog steeds 90% van haar huidige
CO2-uitstoot produceren. En de bedrijven die die uitstoot produceren, maken zich pas zorgen wanneer dit hun winst treft. Bedrijven hebben geen
morele verantwoordelijkheid, maar corporate responsibility.
De argumenten om de gezamenlijke ecologische voetafdruk te verkleinen zijn er al. Nu moet er gezorgd worden dat degenen die de meeste
invloed op die voetafdruk hebben, haar ook verkleinen. Dat moet via bedrijven. Die moeten gedwongen worden naar de bestaande argumenten te
luisteren. Ik vrees dat de lessen van de afgelopen jaren ons leren dat dat
misschien vlotter gaat via demonstraties, blokkades en ander verzet dan
door braaf ons plastic te recyclen.
Schaamte leidt tot conformisme – en daar is morele vooruitgang niet
bij gebaat. Bekender nog dan het woord flygskam is misschien wel Greta
Thunberg. Deze jonge activist wekt indruk met haar moed om visionair
te zijn. Daarom pleit ik voor het cultiveren van de moed om af te wijken,
anders te zijn dan anderen. Wat een goed leven is, wat rechtvaardig, moreel
is, is sociaal gevormd en staat altijd ter discussie. De antwoorden die ons
verder gaan helpen komen niet van klimaatbewuste mensen die geloven dat
ze falen als hele persoon als ze niet het maximale doen hun voetafdruk te
verkleinen. Niet zolang 100 grote bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor 71% van de CO2-uitstoot. De antwoorden komen van de mensen
die zeggen: Hier sta ik. Ik ben niet perfect, maar ik schaam me niet. En ik eis
van de politici, van het bedrijfsleven, dat ze actie ondernemen. En anders doe
ik het zelf.

DE ECHTE VERVUILERS
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katrien schaubroeck

Ben je niet
beschaamd?
In de eindejaarsspecial van De Groene Amsterdammer werd 2017 uitgeroepen tot het jaar van de schaamte. Drie gebeurtenissen van het jaar werden
volgens de redactie gekenmerkt door schaamte of door het doorbreken ervan. De #metoo-beweging realiseerde waar Anja Meulenbelt in 1976 reeds
toe opriep met ‘De schaamte voorbij’. Of preciezer gesteld: de schaamte
werd overgeheveld van de slachtoffers naar de daders. Het Zwarte-Pietdebat wakkerde een gevoel van schaamte voor het koloniale verleden aan.
En dan was er nog de onvermijdelijke Donald Trump, die in zijn eerste jaar
als president voor vele momenten van plaatsvervangende schaamte had gezorgd. Sinds 2017 is schaamte niet meer weggeweest: Donald Trump is er
nog steeds, Zwarte Piet verdeelt nog altijd, de feministische strijd tegen het
patriarchaat is terug van (nooit) weggeweest. En sinds scholieren de laksheid over de klimaatopwarming aan de kaak stelden, is ook dat een bron
van schaamte geworden. Omdat deze vier maatschappelijke ontwikkelingen vaak in verband worden gebracht met redenen tot schaamte, nopen ze
tot een reflectie over nut en nadeel van een emotie die ons als sociale wezens
bij uitstek definieert. Vele hedendaagse filosofen en psychologen hebben
die handschoen opgenomen. Ze denken dat schaamte aan een herwaardering toe is, dat we die emotie te lang onder het stof hebben laten liggen of er
misschien zelfs moedwillig ondergeduwd. Maar hoe heilzaam die herwaardering zal zijn, valt wat mij betreft nog af te wachten.
Waar ik het idee precies heb opgepikt, weet ik niet, maar zo lang ik
me herinner, heb ik gedacht dat schaamte een slechte emotie was. Misschien reikte Martha Nussbaums invloed zo ver dat haar mening op den
duur als feit werd gepercipieerd. Ofwel borduurde ik op bedenkelijke wijze
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verder op het zogenaamd wetenschappelijk waargenomen onderscheid tussen (westerse) schuldculturen en (primitieve) schaamteculturen. Toen onze
zoon van vier op een dag na school enerzijds zo eerlijk was om te zeggen
dat de juf heel boos op hem geworden was, maar anderzijds zo beschaamd
was dat hij weigerde te zeggen waarom, heb ik hem dan ook de schaamte uit
het hoofd gepraat. Wat hij ook gedaan had, het moest des mensen zijn, dus
met de nodige ‘sorry’ moest het voor alle betrokken partijen te verwerken
zijn. Het trof mij dat een kind dat nog zonder gêne poedelnaakt rondliep al zo diepbeschaamd kon zijn over normoverschrijdend gedrag. Het
Genesis-verhaal moet de psychologische ontwikkeling dus fout weergeven:
schaamte voor de eigen naaktheid gaat blijkbaar niet vooraf aan schaamte
voor het ongehoorzame zelf dat men is.
Het object van schaamte is het zelf, of althans het zelf in een bepaalde hoedanigheid (als naakt, als ongehoorzaam, als dik, als laf, enzovoort).
Schaamte is daarin onderscheiden van schuld, dat betrekking heeft op
een specifieke handeling. Je voelt je schuldig over de verbroken belofte; je
schaamt je dat je een verrader bent. Een tweede vaak genoemd verschil
tussen schuld en schaamte is dat schuld ontspringt aan de overtreding van
zelfopgelegde normen, terwijl schaamte voortkomt uit het besef dat men
niet voldoet aan idealen of normen die anderen ons voorhouden. Of de
tegenstelling werkelijk zo zwart-wit is, wordt betwist.1 Maar dat schaamte
een ander fenomenologisch profiel heeft dan schuld, staat vast: schaamte
voelt anders dan schuld. Schaamte wordt veel vaker geassocieerd met de
blik van anderen, met verlies van sociale status en met gevoelens van inferioriteit. Zoals de emotie-psycholoog Nico Frijda opmerkt, leidt schaamte tot
‘onderwerpingsgedrag’: het hoofd zakt in de schouders, de blik wordt naar
de grond gericht. Om die reden ook typeert de psychoanalyticus Allan Phillips schaamte als een repressieve, conservatieve emotie: gevestigde waarden
worden erdoor verondersteld en bevestigd.2 Ten derde zouden schuld en
schaamte typisch leiden tot tegenovergesteld gedrag: terwijl wie zich schuldig voelt, probeert om vergeving te krijgen en de schade te herstellen, zal
wie beschaamd is, zich doorgaans op zichzelf terugtrekken (of zijn onmacht
externaliseren in agressie). Deze drie kenmerken (object, fenomenologie en
motiverend potentieel) vindt men steevast terug in psychologisch onderzoek, maar zijn ook herkenbaar op basis van onze persoonlijke beleving.3
Tegen de achtergrond van deze psychologische en neutraal bedoelde
karakterisering van schaamte, hebben filosofen argumenten ontwikkeld tegen schaamte als een onbetrouwbare, vernederende en te vermijden emotie.
Ik noem hier de twee voornaamste argumenten. Ten eerste wordt schaamte
heteronoom genoemd en afgezet tegen schuld dat zich als autonome emotie niet laat leiden door de mening van een ander; en ten tweede wordt
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schaamte moreel irrelevant genoemd omdat mensen zich voor de gekste, en
in moreel oogpunt onbelangrijke, dingen kunnen schamen. Adam en Eva
schaamden zich voor hun naaktheid: dat was nergens voor nodig en heeft
op geen enkele manier tot een morele verbetering geleid. Schaamte mag
dan wel de meest menselijke emotie zijn, zoals Darwin zei, we moeten haar
daarom nog niet beladen met morele betekenis. Integendeel, op basis van
de twee genoemde argumenten beweren filosofen zoals Martha Nussbaum
dat de enige juiste reactie ten aanzien van schaamte erin bestaat haar te
doorzien voor wat ze is, en ons van haar te bevrijden.
Maar dan verschijnt Donald Trump ten tonele. De huidige president
van de Verenigde Staten schoffeert, bruskeert, beledigt in volstrekte schaamteloosheid. Ook hij is de schaamte voorbij, maar hier is dat een teken van
moreel verval, niet van bevrijding. Hij toont de grenzen van de twee filosofische argumenten tegen schaamte. Zelfs als schaamte heteronoom zou
zijn, pleit dat nog niet tegen haar: soms is het goed om zichzelf te zien
vanuit het standpunt van anderen! Geven om de mening van anderen is per
slot van rekening een essentieel ingrediënt van moraliteit. Precies omdat
schaamte erin slaagt ons te binden aan een perspectief dat het onze (nog)
niet is, speelt het zo’n belangrijke rol in de morele opvoeding. En precies
daarom is de onbeschaamdheid van Trump een groot obstakel voor enige
morele vooruitgang in zijn denken. Wat de morele irrelevantie van schaamte betreft, moeten we erkennen dat geen enkele emotie moreel onfeilbaar
is, maar dat dat geen reden is om te besluiten dat we beter af zijn zonder.
Ook schuld ent zich soms op een gebeurtenis of een handeling die om geen
schuld vraagt (denk aan het schuldgevoel van iemand die een ramp overleeft), en ook schuld kan excessieve vormen aannemen die verlammend in
plaats van activerend werken. Maar niemand denkt daarom dat schuld een
moreel irrelevante emotie is. In fenomenen als de schaamteloze Trump en
survivor’s guilt zien sommige filosofen reden om schaamte te verdedigen als
noodzakelijk onderdeel van een volwassen moraliteit. 4
De twee argumenten tegen schaamte lijken te wankelen. Maar volgens
mij gaan de tegenvoorbeelden niet naar de kern van de zaak. Trump voelt
schuld noch schaamte, dus hij kan evengoed ingezet worden om het morele
belang van schuldgevoelens aan te tonen. En de morele irrelevantie van
schaamte draait niet om mogelijke ontsporingen, maar om de essentiële
structuur van de emotie. Schaamte richt zich op het zelf. En schaamte leidt
tot een zich terugtrekken uit de wereld. Die twee kenmerken zijn logisch
met elkaar verbonden. Als schaamte gaat over iemands hele persoonlijkheid, hoe zou een ‘het spijt me’ dan een adequate reactie kunnen zijn? Als
mijn bestaan een schande is, wat kan ik dan anders doen dan me te verwijderen uit het zicht? Deze interne logica maakt de praktijk van shaming ook
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zo pijnlijk: als het succesvol is, lijkt geen enkel verweer van het slachtoffer
nog zinvol. Ook los van shaming leidt schaamte tot een gevoel van inferioriteit en van isolement. Zich schuldig voelen is uiteraard ook niet leuk,
maar het leidt doorgaans niet tot zelfverwensing. Schuldig voelt men zich
over het breken van een regel, en dat valt relatief makkelijk te overwinnen:
door excuses aan te bieden en eventueel boete te doen. Maar naast schuld
over het breken van een regel kan iemand zich ook nog eens schamen voor
het feit dat hij zo iemand is die regels breekt. Dat was duidelijk waar mijn
zoon mee zat: hij voldeed niet aan het beeld dat ouders en leerkrachten hem
voorhouden, en dat hijzelf al geïnternaliseerd heeft. Sorry zeggen volstaat
niet wanneer je hele zelf tekortschiet. Dus probeerde hij niet eens om zich
te verantwoorden of te verontschuldigen.
Een emotie die een boodschap van inferioriteit en uitsluiting in zich
draagt, kan niet moreel waardevol, laat staan moreel noodzakelijk zijn.
Moraal gaat immers over het elkaar aanspreken en uitnodigen tot reflectie, verontschuldiging en vergeving. Wie iemand toebijt ‘Ben je niet beschaamd?’ vraagt niet om een gesprek, maar snoert de mond. Verdedigers
van schaamte vinden het, terecht, belangrijk om een onderscheid te maken
tussen shaming en zich schamen, tussen vernedering en schaamte. Maar
dit conceptuele onderscheid mag ons niet blind maken voor een psychologische en sociale realiteit: vrouwen, mensen die leven in armoede, mensen
die kampen met mentale stoornissen, mensen met een donkere huidskleur
zijn meer vatbaar voor schaamte dan anderen.5 In zekere zin roepen zij
die schaamte zelf over zich af, maar het is geen toeval dat net zij dat vaker
doen. En zeker, zij voelen zich niet altijd beschaamd voor wat we moreel
relevant zouden noemen. Maar waar men zich ook voor schaamt, en hoe
het ook wordt aangewakkerd, schaamte leidt steeds tot een gevoel van er
niet bijhoren.
In verschillende filosofische tradities (de fenomenologie, de sociaalcontract-theorie, de Hegeliaanse maar evengoed de Humeaanse traditie)
wordt een relatie van wederkerigheid gezien als constitutief voor het morele leven. De Britse filosoof P.F. Strawson (1919–2006) introduceerde het
beroemde begrippenpaar reactieve en objectieve attitudes om zo’n relatie
van wederkerigheid te concretiseren. Reactieve attitudes hebben we wanneer we een deelnemersstandpunt innemen, stelt Strawson, objectieve attitudes daarentegen horen bij een toeschouwersstandpunt. Als een collega
boos op me wordt omdat ik een afspraak niet ben nagekomen, geeft zij te
kennen dat ze beter van mij verwacht. Haar boosheid veronderstelt een
wederzijdse relatie op gelijke hoogte: zij en ik kennen de regels van het spel.
Boosheid is daarom een reactieve attitude. Reactieve attitudes zijn volgens
Strawson spontane, aangeboren reacties, die we enkel opschorten wanneer
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we denken of vaststellen dat iemand de regels van het spel niet snapt. Vanuit
een toeschouwersstandpunt kunnen we nog altijd verdrietig zijn om het
gestelde gedrag (hoe onwetend een kind ook is, zijn uitspraken kunnen
kwetsen) maar niet meer boos.
Recentelijk heeft de Amerikaanse moraalfilosoof Stephen Darwall,
voortbordurend op Strawsons erfenis, een nieuw begrippenpaar gelanceerd: de tweedepersoonshouding versus de derdepersoonshouding. Hij
contrasteert minachting met verontwaardiging om het verschil te duiden.
De impliciete boodschap van minachting is dat iemand aan de kant wordt
geschoven: daar willen we niets mee te maken hebben. Bij verontwaardiging daarentegen laat de afkeuring wel nog ruimte voor contact. Meer zelfs,
wie verontwaardigd is, verwacht een reactie van de betrokken persoon en
lokt die uit. Zelfs onze lichaamstaal verraadt dit basale verschil. Normoverschrijdend gedrag kan ergernis uitlokken, minachting of verontwaardiging.
Je kan je ogen geïrriteerd ten hemel rollen, je kan in afgrijzen wegkijken, of
je kan vol ongeloof aanstaren. Alleen de laatste reactie, die typisch gepaard
gaat met verontwaardiging, getuigt van een tweedepersoonsstandpunt, een
standpunt waarin iemand zich richt tot een ander als een ik tot een jij, als
een gesprekspartner. Explicieter dan Strawson verbindt Darwall de tweedepersoonshouding met onze redelijke natuur. Iemand als een gelijke behandelen, als een competente morele actor, betekent voor Darwall dat we
die persoon beschouwen als voor rede vatbaar. Tweedepersoonshoudingen
vragen om een uitwisseling van redenen en gaan gepaard met de aanname dat ik de autoriteit heb om aan jou een verantwoording te vragen (en
vice versa uiteraard). Of zoals Darwall het stelt: ‘they come with an implicit
RSVP’.6
Schaamte hoort voor Darwall thuis in het rijtje van ergernis, afgrijzen
en minachting. Het klinkt gek om schaamte een derdepersoonshouding te
noemen, maar waar het voor Darwall om gaat is dat schaamte geen bevestiging is van morele competentie, maar een ontkenning van menselijke
waardigheid. Schuld typeert hij daarentegen als een tweedepersoonshouding ten aanzien van zichzelf: je vraagt aan jezelf om een antwoord op de
vraag ‘waarom heb ik dat in hemelsnaam gedaan?’. De eerlijkheid gebiedt
om hieraan toe te voegen dat Darwall op dit punt tegen Strawson ingaat,
zoals hij zelf terloops opmerkt.7 Strawson schaart schaamte immers onder
de reactieve attitudes tegenover zichzelf (‘self-reactive attitudes’), maar hij
kwalificeert schaamte, afgezet tegen schuld, als ‘the more complicated phenomenon’8.
Wat schaamte voor Strawson gecompliceerd maakt, is de vermenging
van het deelnemersstandpunt en het toeschouwersstandpunt. Wie zich
schaamt herkent de regels van het spel, maar neemt vervolgens zijn falen zo
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ernstig dat hij zich uit het spel terugtrekt. Deze verwijdering heeft schaamte
gemeen met de objectieve attitudes. En in zoverre schaamte een objectieve
attitude is, zou ook Strawson ons aanmanen er behoedzaam mee om te
springen. Het lijdt immers geen twijfel dat Strawson de objectieve attitudes
als uitzonderlijk zag. Uitzonderlijk – niet in de zin dat we ze zelden aannemen, maar in de zin dat ze uitzonderingen op de regel zijn. Van nature
gaan we met elkaar om als gelijken, dat wil zeggen als geschikt voorwerp
van reactieve attitudes. Onder welke omstandigheden het gerechtvaardigd
is om onze toevlucht te nemen tot de objectieve attitude, is voorwerp van
discussie. Het is erg belangrijk om die lijn juist te trekken, want wanneer we
iemand benaderen met een reactieve attitude terwijl die dat niet verdient,
doen we hem of haar onrecht aan. Maar evenzeer, en daar is op dit moment
minder aandacht voor in de literatuur, vernederen we iemand wanneer we
die met de onthechte blik van een toeschouwer benaderen terwijl die een
reactieve attitude verdient.
De objectieve attitude moet een laatste redmiddel zijn, van toepassing
in de grensgevallen. Als voorbeelden noemde Strawson handelingen gesteld
door mensen met mentale gezondheidsproblemen, kinderen, mensen in
een dronken of bovenmatig vermoeide of gestresseerde toestand. Maar ook
personen die we op morele gronden niet meer voor rede vatbaar achten
lokken een objectieve attitude uit. Stel dat iemand boudweg van zichzelf
zegt ‘ik ben een racist en ik ben daar fier op’, dan ligt het voor de hand
om daarop te reageren met een ‘je moest je schamen’.9 Maar hoe spontaan
deze reactie ook volgt, ze drukt een soort onmacht of onvermogen uit: meer
dan dat valt er niet te zeggen. De reactie ‘je moest je schamen’ nodigt niet
uit tot een gesprek maar is een bevestiging van wat de schaamteloze over
zichzelf afroept: hij hoort er niet meer bij. Hij is voorbij het punt waarop
we verantwoording van elkaar verwachten. Als deze analyse van het voorbeeld plausibel is, dan valt er wel iets te zeggen voor Darwalls typering van
schaamte, en het gebruik ervan zoals in het genoemde voorbeeld als een
derdepersoonshouding.
Uit de redenering van Darwall en Strawson besluit ik niet dat we
schaamte radicaal moeten uitroeien. Net als walging is schaamte een emotie die de natuurlijke evolutie in ons verankerd heeft. Zeker heeft schaamte
nuttige effecten, maar om de morele waarde ervan te bepalen, pleit ik ervoor
dat we meer stilstaan bij de betekenis van de emotie. Op basis van psychologische theorie, persoonlijke beleving en filosofische argumentatie besluit ik
dat we er behoedzaam mee moeten omspringen en er slechts onze toevlucht
toe moeten nemen als het niet anders kan. Een pleidooi tegen schaamte is
uiteraard geen pleidooi voor schaamteloosheid. De schaamteloze Trump
schiet wel degelijk moreel tekort. Maar ligt de oplossing erin dat hij zich
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meer zou moeten schamen? Kan de schaamteloze iets leren van de zich voor
alles schamenden? Een bevestigend antwoord suggereert een eenvoudige
analyse van een probleem (Trump) en een oplossing (het goede voorbeeld
van vrouwen, zwarten, armen en zieken). Maar mij lijken zij beiden deel
van het probleem. Zowel de schaamtelozen als de beschaamden onttrekken
zich aan het uitwisselen, aftoetsen, onderzoeken, bevragen en verdedigen
van redenen om zus of zo te handelen. Ze nemen niet deel aan de conversatie die onze moraliteit constitueert. Daarom is het enige goede antwoord
op de aanklacht ‘ben je niet beschaamd?’ een welgemeend ‘nee, maar ik voel
me wel schuldig en bied mijn excuses aan’. En dat is heel wat anders.
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1		 Deonna, Rodogno en Teroni bekritiseren de vigerende opvatting dat schaamte
ontspringt aan externe normen, en schuld aan interne als ‘een dogma’. Volgens hen
voelt iemand pas schaamte wanneer die zich identificeert met sociale normen, en is
schaamte dus even autonoom als schuld.
2
Nico Frijda wordt geciteerd in het essay ‘Pleidooi voor de herwaardering van
schaamte’ van Christien Brinkgreve in De Groene Amsterdammer, dat een belangrijke inspiratiebron voor mij was. Ik parafraseer Allan Phillips uit een interview
met hem dat werd opgenomen in hetzelfde themanummer van De Groene Amsterdammer.
3
Heidi Maibom schreef een goed, genuanceerd en kritisch overzichtsartikel van de
psychologische studies naar schuld en schaamte waaruit volgens Maibom consensus blijkt over deze drie kenmerkende verschillen.
4
Ik denk hier met name aan de recente boeken In Defense of Shame van Deonna,
Rodogno en Teroni, en Naked van Krista Thomason.
5
Zie het boek Naked van Krista Thomason voor cijfers. Thomason ziet in dit feit
overigens een reden om schaamte niet weg te zetten als irrationeel of moreel slecht,
omdat deze mensen dan nog een keer zouden worden gestigmatiseerd.
6
Stephen Darwall, The Second Person Standpoint, blz. 40.
7
In een voetnoot in The Second Person Standpoint, blz. 70.
8
P.F. Strawson, ‘Freedom and Resentment’, blz. 86.
9
Ik dank Herbert De Vriese voor dit voorbeeld.
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Koloniale schaamte
als politiek vraagstuk

Het koloniale verleden van België wordt vaak omschreven als ‘een zwarte
bladzijde’ in de Belgische geschiedenis. De hernieuwde aandacht voor dit
verleden, met onder andere de heropening van het Museum van CentraalAfrika in Tervuren en de populaire serie ‘Kinderen van de Kolonie’, toont
de huidige Belgische bevolking de wandaden van hun landgenoten, destijds,
in Congo, Rwanda en Burundi. We kunnen vaststellen dat dit verleden gevoelens van schaamte opwekt, althans bij een deel van de bevolking. Het
is hierbij belangrijk om de politiek rond schaamte te begrijpen. Hoewel
de academische wereld lange tijd emoties ondergeschikt maakten aan politieke stellingname, is er sinds twintig jaar – terecht – aandacht voor hun samengaan. De angst na terreur, de vreugde na een militaire overwinning en
het verdriet na een nederlaag zijn geen onbeduidende reacties op politieke
handelingen. Emoties scheppen de manier waarop mensen en collectieven
de wereld begrijpen, met het gevolg dat ze betekenisvol zijn bij politieke
kwesties en conflicten.
In dit essay wordt de politiek van koloniale schaamte besproken aan
de hand van een analyse van het initiatief Sorry is een begin (www.sorryiseenbegin.be), een brievenwedstrijd waar werd gevraagd om verontschuldigingen vanuit België aan Congo te schrijven. De lezing van de ingezonden brieven wordt gedaan aan de hand van het werk van Sara Ahmed, The
Cultural Politics of Emotion (2004). Ahmed legt de nadruk op de manier
waarop emoties een rol spelen in het construeren en reproduceren van een
nationale identiteit. Dit essay heeft een meer bescheiden doel. Het zal een
schets geven van de manier waarop koloniale schaamte politieke houdingen inspireert. Hiermee beoogt de analyse een inzicht te geven in initiatieven zoals Sorry is een begin en ontleedt zij huidige politieke attitudes over
het koloniale verleden van België.
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SCHAAMTE ALS POLITIEKE EMOTIE

Katrien Schaubroeck beschrijft schaamte als het gevoel dat volgt na een
negatief zelf-oordeel. Bij het falen van een norm of het niet voldoen aan een
ideaalbeeld wordt het zelf geviseerd als object van slechtheid. Vaak wordt
deze emotie gecontrasteerd met schuld, wat het gevoel is dat ontstaat bij
het stellen van een verkeerde handeling. Het object van slechtheid is hier
de actie, niet het zelf. Dus, waar schuld volgt omdat je iets verkeerd hebt
gedaan, ervaar je schaamte wanneer je gelooft dat je verkeerd bent. Hoewel
dit theoretisch onderscheid wordt gehanteerd, vallen de twee emoties in
de werkelijkheid vaak moeilijk van elkaar te scheiden. Bij het overtreden
van een verkeersregel, bijvoorbeeld, zou de bestuurder zich zowel schuldig
kunnen voelen, als zich kunnen schamen, dat hij een slechte chauffeur is.
Om die reden spreekt socioloog Thomas Scheff (2000) liever over schaamte
als een ‘familie van emoties’, die onder meer schuld, gêne en vernedering
omvat.
Wat bij deze familie van emoties cruciaal blijkt, is de aanwezigheid van
een feitelijke of ingebeelde toeschouwer. Deze fungeert als een ideaalbeeld
waarmee je jezelf vergelijkt. Dit kan iemand zijn naar wie je opkijkt, maar
ook iemand van wie je vindt dat hij een gelijkwaardige status heeft als jezelf.
Voor een middelbare scholier is dit bijvoorbeeld de populairste persoon van
de klas, of de klasgenoot die je als sociale gelijke beschouwt. Bij het ervaren
van schaamte oordeel je dat je slecht bent in de ogen van deze ideale andere,
waardoor je zelfachting daalt. Je ondervindt hierbij een brandend gevoel
op de huid, begint te blozen en je draait je lichaam weg van eventuele toeschouwers, wat Schaubroeck terecht als ‘onderwerpingsgedrag’ omschrijft.
Deze pijnlijke emotie werkt dus ontradend voor ongewenst gedrag. Hierdoor is schaamte een ervaring die mensen onderwerpt aan de regels van de
samenleving.
Daarnaast is schaamte een belangrijke ervaring in de socialisering van
een individu, althans volgens Martha Nussbaum (2004). Initieel houdt deze
emotie in dat de slechtheid van het zelf wordt blootgesteld aan de toeschouwer, waardoor de relatie in het gedrang komt. Als reactie wil het individu
dit rechtzetten door de slechtheid in zichzelf te verwijderen. Om dit herstel
van het zelf te bekomen, moet de beschaamde bewijzen dat het falen een
tijdelijke inbreuk was: de beschaamde zal de relatie niet opnieuw op het
spel willen zetten. De rechtzetting die het individu zal betrachten, heeft als
doel om de band met de toeschouwer terug op te bouwen. Als gevolg hiervan zal het zelfbeeld van de beschaamde worden hersteld en zal het gevoel
wegebben. Deze dynamiek van ontkennen en bevestigen van wat de relatie
bijeenhoudt, zorgt ervoor dat schaamte een cruciale ervaring is voor het
doorleven van persoonlijke relaties.
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Indien een maatschappelijke kwestie het object van schaamte omringt,
wat bijvoorbeeld het geval is bij seksuele geaardheid of huidskleur, wordt
deze emotie politiek. In eerste instantie houdt het voelen van schaamte een
negatieve beoordeling in over de desbetreffende kwestie. Wanneer iemand
zich schaamt voor, bijvoorbeeld, zijn huidskleur, dan is het zelf-oordeel dat
die huidskleur slecht is. Het is niet enkel deze stellingname die politiek is,
maar ook de verhouding van de emotie tot de kwestie. Indien een bepaalde
kwestie als taboe of schaamtevol wordt ervaren, krijgt het gevoel een politieke waarde toegekend. Het beste voorbeeld hiervan is de Gay Pride, die direct ingaat tegen het idee dat een geaardheid schaamtevol zou moeten zijn.
Ten slotte is het gevoel politiek doordat het een ervaring is waardoor conflicten worden beslecht. Door zichzelf te onderwerpen, wil de beschaamde
immers de normale gang van zaken te herbevestigen.
Schaamte wordt eveneens politiek wanneer de natie het object vormt.
In dit geval wordt er gesproken van nationale schaamte. Dit is de notie dat
de staat, of de gemeenschap die deze vertegenwoordigt, verkeerd is geweest.
De bevolking beoordeelt dit falen en vergelijkt zich met andere gemeenschappen die zij belangrijk acht. In het geval van België zijn dit bijvoorbeeld
de buurlanden, invloedrijke handelspartners, of landen die het als zijn gelijke beschouwt. Een specifieke vorm van nationale schaamte is koloniale
schaamte. Bij het ontdekken van een pijnlijk koloniaal verleden verliest
de bevolking het respect voor de nationale identiteit, wat aanleiding geeft
voor initiatieven om dit weer recht te zetten. De recente aandacht voor het
koloniale verleden van België kan bijgevolg gezien worden als een vorm
van zelfanalyse waarmee de slechtheid van de samenleving eerst zichtbaar
wordt gemaakt, en vervolgens rechtgezet.
SORRY ALS BEGIN

Sorry is een begin is een actie van de VZW Creative Belgium die de bevolking
van België begin dit jaar opriep om een verontschuldiging, in de vorm van
een brief, aan de Congolese bevolking te schrijven. De inzendingen werden
vervolgens beoordeeld door een diverse jury van academici, journalisten,
activisten en schrijvers, die een selectie maakte uit de best verwoorde verontschuldigingen op basis van hun literaire kwaliteiten en emotionele allooi.
Voor dit essay houden we het bij de vijf brieven (drie Franstalige, twee Nederlandstalige) die de wedstrijd hebben gewonnen. Doordat deze teksten
expliciet emotioneel geladen zijn, geven zij de mogelijkheid om door te vragen over de rol en betekenis die aan deze gevoelens worden gegeven. Meer
bepaald, de analyse van het discours van deze teksten geeft weer hoe de
schrijvers koloniale schaamte begrijpen. Hoewel de auteurs van de brieven
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uiteraard schreven op persoonlijke titel, kunnen we er wel inzichten mee
verwerven over de politieke betekenis van hun schaamte.
Over het algemeen gesproken kunnen we vaststellen dat gevoelens van
schaamte doorheen de brieven erg expliciet aanwezig zijn. Gezien de opzet
van dit initiatief lijkt dit nogal een vanzelfsprekende vaststelling. Een verontschuldiging is echter niet noodzakelijk het resultaat van schaamte. Een
verontschuldiging kan ook komen na het voelen van berouw, bijvoorbeeld
bij een sterfgeval. In tegenstelling tot een dergelijke uiting van verdriet suggereren verontschuldigingen na schaamte meestal verantwoordelijkheid
over het gedane kwaad. De schrijvers van de brieven geven duidelijk aan dat
België de verantwoordelijkheid draagt voor misdaden in het (post-) koloniale verleden. De wederkerende zinsconstructies ‘Het spijt me dat’ (B1) en ‘Je
te demande pardon’ (B2) die aan een opsomming van misdaden voorafgaan,
zijn daar het meest nadrukkelijke bewijs van. Deze beschrijvingen vormen
bijgevolg onverbiddelijke herinneringen aan de norminbreuken, geweldplegingen en mensenrechtenschendingen die België heeft begaan.
Daarnaast tonen de brieven hoe de auteurs de relatie tussen België en
zijn voormalige kolonies verbeelden. Ten eerste is er een neiging om vooral
over Congo te spreken, en Rwanda en Burundi niet te vermelden (B1, B2,
B3, B4), wellicht omdat dit expliciet de opdracht was, maar ook omdat de
misdaden in dit land meer tot het collectieve bewustzijn behoren. Het toont
aan dat het verleden in Congo het object van schaamte vormt en niet zozeer
het Belgisch kolonialisme in zijn geheel. Enkel de laatste brief gaat hier op
in. Ten tweede wordt België voorgesteld als een kanker (B2) in de bilaterale
relatie en als een hebzuchtige staat (B3); dit in contrast met het moedige,
mooie, levendige, toegeeflijke en vrijgevige Congo (B2, B4). Dit bevestigt
het idee dat er een slechtheid in België leeft, vergeleken met zijn geïdealiseerde slachtoffer. Ten slotte wordt de relatie tussen de twee samenlevingen
in familiale (B2, B3, B4), of zelfs amoureuze (B3), termen omschreven. Er
wordt een sterke relatie, een hechte band, verondersteld. In de beeldvorming van de brievenschrijvers is België slecht geweest voor Congo, maar
hebben de twee landen desondanks nog altijd een sterke verbintenis.
Waar men zich voor schaamt is ook duidelijk op te maken uit de brieven: het koloniale verleden van België en de daarbij horende misdaden, het
voortbestaan van racisme in de samenleving, en de afwezigheid van een
rechtzetting van België aan diens voormalige kolonies. De schrijvers geven
daarbij aan hoe met deze inbreuken moet worden omgegaan, namelijk ze
‘niet te vergeten’ (B1, B4, B5). Dit staat in tegenstelling tot hoe men in het
verleden met koloniale verzoening is omgegaan (B5):
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Wanneer in het verleden pogingen werden gedaan tot verontschuldigingen waren deze zéér halfslachtig. Slechts bepaalde slachtoffers
worden herdacht, niet de gehele bevolking. Het ‘Lumumba’-plein
in Elsene krijgt niet de eervolle plek die het wél verdient. Bordjes
met uitleg bij koloniale standbeelden zijn vaak amper genuanceerd
of trekken weinig tot geen aandacht. Het Afrikamuseum doet verre
van wat het moet doen. We verzwijgen en vergeten. Vandaar dat de
verontschuldigingen uit het verleden niet verder komen dan wat
gestotter.

Dit halfslachtige optreden maakt deel uit van de slechtheid van België. De
auteurs doen bijgevolg een oproep om de ‘laideur des faits relatés’ [lelijkheid van de vertelde feiten] (B4) te onthullen, namelijk door expliciet de
fouten en slechtheid te bespreken. De onthulling, die eigen is aan schaamte,
geeft de brieven een emotionele toon die de boodschap kracht bij zet. Het
inzetten van dit gevoel is meer dan een literair instrument: het toont aan
dat de briefschrijvers het verlangen hebben om door de andere in de relatie
beoordeeld te worden. De schrijver van de eerste brief is hier het meest
expliciet in (B1): ‘Ik geef me bloot, aan jou, met heel mijn naakte, kwetsbare
mensenziel, in net dezelfde mooie kleur als die van jou.’ Deze wens om te
onthullen is, althans volgens de theorie, een expliciete oproep om tot een
rechtzetting te komen.
De brieven verschillen van elkaar wanneer gesproken wordt over de
manier waarop een rechtzetting plaats zou kunnen vinden. De eerste drie
(B1, B2 en B3) beperken zich tot een persoonlijke verontschuldiging. Impliciet kan wel worden vastgesteld dat de auteurs geloven dat België een verandering moet doormaken, maar de briefschrijvers maken dit niet concreter.
De twee laatste brieven (B4 en B5) zijn meer uitdrukkelijk in hun eis aan
de lezer om het schaamtevolle verleden recht te zetten. In de vierde brief
vraagt de schrijver om vergiffenis aan Congo. De auteur bespreekt België
als ‘un enfant qui voudrait tant réparer l’irréparable’ [een kind dat zo graag
het onherstelbare wil repareren]. Meer bepaald, een kind dat houdt van zijn
ouder en hoopt op onvoorwaardelijke liefde, die het in honderdvoud zal
teruggeven. Hiermee wordt de beslissing in de handen van Congo gelegd
en wordt België in een ondergeschikte positie geplaatst. Dit wil niet zeggen
dat het kwade van voordien moet worden vergeten, of dat het vertrouwen
zich al zal hebben hersteld. De vergiffenis dient, volgens de auteur, voornamelijk om ‘libérez vos enfants, vos petits enfants et les générations à venir
des griffes de la haine et du souvenir venimeux et accordez à tous la paix des
esprits et des cœurs’ [bevrijd uw kinderen, uw kleinkinderen en de komende
generaties uit de klauwen van de haat en van het giftige geheugen en verleen
aan allen rust van geest en hart]. De auteur geeft dus aan dat België zich, als
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een kind, moet onderwerpen aan het oordeel van Congo, maar dat Congo
België moet vergeven om de toekomende generaties te vrijwaren van de
haat en het vergif. Daarmee legt de schrijver het politieke oordeel over de
verzoening in handen van Congo, want België is zo onkundig dat het niet
waardevol kan bijdragen.
Dit staat in contrast met de rechtzetting die de laatste brief (B5) voorstelt. De schrijver van deze brief geeft aan dat ‘een koloniaal heden nog
steeds een bittere realiteit is’. Voor de auteur is de verontschuldiging die de
brief bevat dan ook maar een begin en moet deze aan concrete voornemens
worden gekoppeld. Dit houdt in: stemmen op de juiste partijen, aandacht
voor Congolezen in het onderwijs en media, en een dialoog beginnen om
de nationale geschiedenis te herschrijven, de publieke ruimte opnieuw in
te richten en uit te zoeken hoe onze landen elkaar kunnen ondersteunen.
Deze voornemens vormen het bewijs dat de misdaden van het verleden en
de onachtzaamheid van het heden maar tijdelijk zijn en dat de relatie zal
verbeteren. Voor de auteur is de rechtzetting dus niet in handen van Congo,
maar dient België in eerste instantie de eigen slechtheid te veranderen. Meer
bepaald, het land hoort dit signaal te gebruiken om een politieke en morele
vernieuwing aan te vatten.
SORRY ALS EINDE

Met deze beknopte analyse komen we tot cruciale inzichten over de politieke rol van koloniale schaamte. Het gevoel van de schrijvers brengt morele
attitudes voort over de Belgische natie, die door hen als verantwoordelijke
wordt aangeduid. Op hun beurt creëren deze houdingen politieke stellingnames over wat er moet gebeuren met het koloniale verleden. Daarnaast
wordt er vanuit deze emotie bepleit om de relatie met Congo – in mindere
mate Rwanda en Burundi – te verbeteren. De analyse laat ook zien dat de
koloniale schaamte rechtstreeks politieke meningen inspireert over hoe de
verzoening moet gebeuren. De analyse kan nog dieper ingaan op dit thema:
welke normen worden er blootgelegd in deze brieven? Aan welke gemeenschap onderwerpen de schrijvers zichzelf? Hoe internationaal is dit gevoel?
Op welke manier representeren de brieven de Belgische natie? Op basis van
dit beperkte materiaal kunnen dit soort vergevorderde vragen helaas niet
worden beantwoord.
Wel kan een algemene vaststelling worden gemaakt over koloniale
schaamte in België. De schaamte is een signaal dat de relaties met de voormalige kolonies, maar vooral Congo, belangrijk worden geacht. Het initiatief geeft aan dat er stemmen zijn in de Belgische samenleving die willen
aangeven dat ze het goed bedoelen met Congo. Door deze intenties te uiten,
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hopen de auteurs echter niet alleen op een verzoening, maar ook dat België zich van haar schaamte zou kunnen ontdoen. Misschien hopen ze zelfs,
door het schaamtevolle verleden te overwinnen, weer trots te kunnen zijn
op hun gemeenschap. Volgens Sara Ahmed moet er bedachtzaam worden
omgegaan met een dergelijke redenering. Een rechtzetting, in dit geval het
uiten van een verontschuldiging, biedt immers een mogelijkheid om het
falen wederom te vergeten door een herstel van het zelfbeeld. Initiatieven
als Sorry is een begin geven, meer bepaald, een platform aan de Belg die
worstelt met het duistere verleden van zijn land. Het lezen van de brieven
– en het schrijven wellicht ook – is een therapeutische ervaring die de lezer
een vorm van catharsis aanbiedt. De kans bestaat echter dat het hierbij blijft.
Zonder daadwerkelijk in interactie te gaan met Burundi, Congo en Rwanda
over het gedeelde koloniale verleden, is een dergelijk – ongetwijfeld oprecht
– initiatief enkel van betekenis voor de Belgen die eraan deelnamen. Op die
manier kan een initiatief dat het koloniale verleden aankaart, de onderliggende kwestie evengoed opnieuw verhullen.
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De schaamte
als begin
van de revolutie

'Die Scham ist schon eine Revolution.'
(Karl Marx, Briefe aus den Deutsch-Französischen
Jahrbüchern, 1843)

Wie kent de volgende situatie niet: personeelsleden – sociaal en economisch
afhankelijken – moeten een officiële vergadering bijwonen, waarop één van
hen door de directeur publiek wordt aangevallen en vernederd. Allen zwijgen als vermoord – ze zijn in feite al dood –, kijken naar hun papieren op
de tafel en zijn opgelucht dat zij zelf het slachtoffer niet zijn. Ze zouden zich
duchtig moeten schamen, maar ook dat doen ze niet.
En omdat wij allen over een minimum aan historische en culturele bagage beschikken is de associatie met het beroemde, aan de theoloog Martin
Niemöller toegeschreven gedicht nooit ver: ‘Toen ze de Joden kwamen arresteren, heb ik niet geprotesteerd, want ik was geen Jood.’ Tot we aan de
laatste regel komen: ‘En toen ze ten slotte mij kwamen aanhouden, was er
niemand meer overgebleven om te protesteren.’
Want uit dezelfde geschiedenis hadden we kunnen leren dat alle begin relatief makkelijk is: een kwaadwillende minderheid komt niet zomaar
zonder slag of stoot aan de macht. ‘Het volstaat’, zegt John Le Carré, ‘dat
de overweldigende meerderheid van goede en decente mensen zich netjes
afzijdig houdt’, de blik afwendt of de gordijnen dichttrekt, wanneer de trei-
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nen met gedeporteerden voorbij denderen. De minderheid heeft meteen
begrepen dat de weg naar de macht wijd voor haar openligt.
Dit alles is allang bekend en op een hypocriete manier geruststellend:
natuurlijk zou ik hebben geprotesteerd wanneer mijn Joodse buren werden
gedeporteerd. Kijk maar naar al die moedige christenen en communisten
die opgejaagde medeburgers hebben hielpen onderduiken. Ik weet ook wel
dat het op een bepaald moment bijna onmogelijk wordt om nog in te grijpen, maar zo ver zou ik het uiteraard niet hebben laten komen.
Maar dat is nu juist het probleem: wanneer hebben we dit punt bereikt,
en waarom hebben we niets gezegd toen het risico nog veel minder groot
was? We kunnen ook anders reageren en ons post factum plaatsvervangend
schamen voor de generaties die ons zijn voorgegaan en die voor zo’n 95%
niet tot de ‘rechtvaardigen’ gerekend kunnen worden. Natuurlijk waren president Sarkozy noch premier Verhofstadt, om maar twee prominente figuren van de ‘sorrycultuur’ te noemen, verantwoordelijk voor de koloniale
misdaden in Afrika, maar wat hebben de afstammelingen van de miljoenen
slachtoffers aan dergelijke gemediatiseerde schuldbekentenissen? Ze zien
een verslag van de plechtigheid op televisie, maar weten intussen ook dat
het neokoloniale beleid rustig verdergaat, dat zeer winstgevende contracten
over de hoofden van de Afrikanen worden gesloten en dat de vroegere koloniale meesters niet te vies zijn om bepaalde gewapende misdadigersbendes
in te schakelen om hun controle over kostbare want zeldzame grondstoffen
te verzekeren. Dan beginnen al die ronkende verklaringen steeds meer te
lijken op een excuus voor het voortzetten van de uitbuiting én het geruststellen van ons opgeschrikte westerse geweten. Het gaat dus veeleer om een
win-win-operatie voor de vroegere kolonialen, zoals altijd gekoppeld aan
een zoveelste nederlaag voor de lokale bevolking. Zo is het bijvoorbeeld
dulce et decorum (zoet en eervol) de genadeloze afslachting van de oorspronkelijke inwoners van Amerika, Brazilië en Canada te gedenken met
officiële tentoonstellingen en gesubsidieerde musea, terwijl de o zo lucratieve olieboringen en agrobusinessprojecten doorgaan en de pijpleidingen
gewoon dwars door de sacrale begraafplaatsen van de plaatselijke bevolking
worden getrokken. En de overheid bovendien bijzonder krenterig omgaat
met de redelijke eisen tot compensatie, indien ze er überhaupt op ingaat. De
moralistische sorry-verklaringen gaan hier blijkbaar hand in hand met het
negeren van de authentiek morele (en materiële) eisen om een gedeelte van
het onrecht goed te maken.
Nee, wat me bewust en ongemakkelijk maakt is het feit dat we in het
begin dozijnen redenen hebben om niet in te grijpen, wanneer we het hadden moeten en kunnen doen. Dit is niet de vrijblijvende schaamte voor de
woorden en daden van onze voorgangers, maar de schaamte in de beteke-
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nis die Marx eraan gegeven heeft, een schaamte die moed vergt en je pijn
doet, omdat je het reële gevaar loopt, te breken met de publieke opinie. Een
schaamte die de noodzakelijke eerste voorwaarde is om je in te zetten voor
een verandering en verbetering van de huidige (beschamende) situatie. Je
moet daarvoor niet alleen breken met de gevestigde opinies, maar bovendien de moed hebben om je dissidentie daartegen ook uit te spreken. Het
gaat hier niet om de makkelijk te veroordelen opinies van ‘het klootjesvolk’
van extreemrechts, waar ik niets mee te maken heb, of die van de racisten en
blanke supremacisten uit Alabama, Mississippi en omstreken, maar uitgerekend die van de weldenkende clan waartoe ik hartstochtelijk wil behoren,
met name het kleine maar exclusieve clubje van de politiek correcte trendsetters en opiniemakers.
Wacht even: is er dan iets verkeerds met politieke (sociale, culturele,
logische en wetenschappelijke) correctheid? Vanzelfsprekend en uitdrukkelijk niet, behalve wanneer deze verdedigers van het vrije woord en van
de waarden van alle verklaringen van de rechten van de mens sinds 1789 en
1948 een consensus gaan opleggen waar niet meer over gesproken, laat staan
gediscussieerd mag worden. En daar wringt mijn schoen: hoe vaak heb ik
de laatste decennia niet het gevoel gehad dat er over zo veel zaken nieuwe
taboes ontstaan waren die men niet meer in vraag kon stellen op straffe
van ostracisme? Ik heb altijd gedacht dat de onderbouwde twijfel aan alle
gevestigde waarheden (les idées reçues) hét fundament van de Verlichting
was, maar dat blijkt niet langer het geval te zijn. In onze westerse samenleving mag ik inderdaad ongestoord twijfelen aan het bestaan van God en
(bepaalde) voordelen van de vooruitgang, maar mag ik nog schrijven dat
er, tot mijn grootste verwarring, respectabele wetenschappers zijn die de
opwarming van het klimaat relativeren? Ik mag en moet de morele schijnheiligheid van de christelijke kerkvorsten aanklagen, maar mag en moet ik
ook protesteren wanneer bepaalde islamistische geestelijken tot homohaat
aanzetten (‘Zie je nu wel? Hij is aan het stigmatiseren!’)? Ik mag en moet
blijven herinneren aan de onmenselijkheid van de Sjoa, maar mag ik dan
ook het beleid van Israël in de Bezette Gebieden aan de kaak stellen? (Wat?
Nu is hij nog antisemiet ook!’)
Onlangs zond de Duits-Franse televisiezender ARTE een programma
uit ter gelegenheid van ‘Vijftig jaar Vietnam’. Daar was een interview in
opgenomen met een Vietnamveteraan uit Worthington, een bijna uitsluitend blank en conservatief stadje in Minnesota. Al in 1969 besefte de jongeman dat hij werd opgeroepen om deel te nemen aan een onrechtvaardige
en moreel verwerpelijke oorlog. Maar hij wist ook dat zijn weigering niet
begrepen zou worden door zijn vrienden, zijn familie en de enthousiaste
patriottische ‘all-American’ gemeente die in die tijd in feite zijn hele wereld
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betekende. Vandaag, een halve eeuw later, bekende hij dat hij nog altijd
leed onder de schaamte van zijn vroegere beslissing. Ook hij had toen de
solidariteit met zijn milieu, de zogenaamde team spirit, verkozen boven de
stem van zijn geweten.
Dat die druk enorm kan zijn, beschrijft ook de Franse filosoof Michel
Onfray in zijn in mei 2019 verschenen essay Théorie de la dictature. Daarin
probeert hij aan te tonen dat boeken als Animal Farm (1945) en Nineteen
Eighty-four (1949) van George Orwell weliswaar de nazistische en stalinistische dictaturen en revoluties van de twintigste eeuw beschreven, maar dat
ze met beangstigend succes kunnen worden toegepast op de ontwikkelingen van onze huidige liberaal-democratische samenleving.
Hij heeft het onder meer over de vernietiging van de vrijheid, de verarming van de taal, de afschaffing van de waarheid, het uitdoven en annuleren
van de geschiedenis, de ontkenning van de natuur, de verspreiding van een
haatcultuur en de drang naar een imperium. Dit kan uiteraard allemaal
makkelijk gedocumenteerd worden voor de ‘klassieke’ dictaturen uit het
recente verleden, maar Onfray beweert dat al deze kenmerken al discreet
tot prominent aanwezig zijn in onze eigen postmoderne wereld.
Twee citaten, één over de proliferatie van de hate speech en één over de
verarming van de taal, illustreren zijn stellingen:
Vóór 1789 hadden we het model van de salons en de conversatie,
intellectuele plaatsen van herinnering. Daarna verschenen er, met de
pers die tijdens de Franse Revolutie ontstaan was, hatelijke kranten die er eerder op uit waren met slijk te gooien dan een vrije en
verlichte geest te verspreiden – sommige kranten, de meerderheid,
waren die van de koninklijke familie en de monarchie; andere, in de
minderheid, waren de acteurs van de Franse Revolutie. De geest van
deze agressieve pers werd in de twintigste eeuw op het Web vermenigvuldigd. De conversaties, van de speelplaats tot het presidentiële
debat, over die van de nationale Vergadering, zonder die op de televisie te vergeten, beogen niet meer de redelijke en rationele dialoog,
maar de vernietiging van de tegenstander – niet eens die van zijn
stellingen. (blz. 222–223)
In een wereld waarin de taal verarmd werd door de progressieven
betekent de vooruitgang (le progrès) de reductie van de woordenschat
om te schrijven zoals we praten, te praten zoals we denken en te
denken zoals je buur praat; men aanvaardt al de dwaasheden van de
moderne taal en men jubelt wanneer men de verbale en omslachtige
tics ervan overneemt; het is het aanvaarden van de taal van de heerser
en de vreugde dat men die onder de knie heeft.

DE REVOLUTIE

We hoeven het trouwens niet met alles eens te zijn wat Onfray schrijft, maar
zijn verwijzingen naar onze huidige maatschappij zijn vaak pijnlijk herkenbaar. Daarin is hij, zoals elke goede wetenschapper en filosoof, een volgeling
van Confucius: wanneer een samenleving de taal (en de adequate definities)
verwaarloost of slordig gebruikt, is de ondergang ervan nabij.
Conclusie: ik schaam me dat ik in dergelijke situaties vaak om de lieve
vrede en mijn goede reputatie (in een beperkt en select milieu) gezwegen
heb en neem me voor, vanaf nu te werken aan de revolutie die noodzakelijk
uit deze schaamte moet volgen.
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De zin van
een politieke
emocultuur

We fileren de wereldpolitiek graag langs de snijlijn van invloedssferen. Alles
draait om belangen. Om dollarreserves, handelsakkoorden, grondstoffen,
macht. Dat laat zich prettig in kaart brengen als je veronderstelt dat staten
en regeringen rationeel handelen. En zich dus nooit, nooit laten leiden door
vernedering of vergelding.
Juist, ja.
Staten mogen dan wel berekende constructies zijn, hun inwoners zijn
dat niet. Ze geven het land naar eigen goeddunken vorm, dat is: naar de mores en zeden van de tijd. Zelden meandert de menselijke moedwil op logica
en rede alleen. Toch worden emoties buiten de scope van geopolitieke analyses gehouden terwijl ze cruciaal zijn voor het begrip van de complexiteit
van de wereld, zegt Dominique Moïsi, medeoprichter van het Institut Français des Rélations Internationales (IFRI) en docent aan Harvard en King’s
College in Londen. In zijn boek La géopolitique de l’émotion (2008), dit jaar
vertaald naar het Nederlands, ontvouwde hij een wereldkaart van emoties
waarop hij gebieden vol angst (Westen), vernedering (Midden-Oosten) en
hoop (Azië) omcirkelde met een lichtstift:
Natuurlijk, overal bestaat een mix van emoties, zoals ook een schilderij uit vele kleuren bestaat. Toch kun je meestal zeggen welke kleur
overheerst. Mijn zoon is psychoanalyticus. Ik ben psychoanalyticus
van landen en culturen. Mijn taak is helderheid te geven in de chaos.
Want sommige emoties moet je koesteren, maar andere moet je in
het gareel leren houden.
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Zoals schaamte en vernedering. Moïsi verbindt ze met de eercultuur in
islamitische samenlevingen, veroorzaakt door een lange periode van bezetting (Mogolrijk, India), onderwerping (Iran) en opdeling door westerse
mogendheden. Denk maar aan het Midden-Oosten, dat begin twintigste
eeuw werd verknipt door Georges Picot (Frans) en Mark Syke (Brits). Het
Sykes-Picotverdrag stond haaks op alles wat de Britten aan de Arabieren
hadden beloofd in ruil voor hun steun tegen het Ottomaanse Rijk. Honderd
jaar nadat de Ottomaanse verdediging in elkaar stuikte, wordt nog steeds
herinnerd aan deze vernedering door islamitische leiders en revolutionairen. In 2014 zwoer Abu Bakr al-Baghdadi in de Grote Moskee van Mosoel
nog dat zijn ‘gezegende offensief niet zal stoppen voor de laatste nagel in de
doodskist van de Sykes-Picot-samenzwering is geslagen’.
Toch is verloren eer en vernedering geen lichtgevoeligheid van moslims: ook de westerse geschiedenis leest als een aaneenschakeling van krenkingen en eerherstel, en in Rusland blijven de nationale media aan de vernedering herinneren na de Val van de Sovjet-Unie, en erop aandringen dat
eerherstel nodig is. Politicoloog Andrei Tsygankov licht toe: volgens hem is
er een evidente link tussen gevoelens van vernedering en het buitenlandbeleid van Rusland. Zo werken hun leiders mee als ze de indruk hebben dat
de Russische eer wordt gerespecteerd, en werken ze tegen als ze vinden dat
dit niet zo is.
Ook Brexit is een afrekening met een oervernedering. In 1943 ging de
Britse minister Harold Macmillan zwemmen in de Noord-Afrikaanse badplaats Tipaza – naakt –, de Franse generaal Charles De Gaulle bleef in vol
ornaat tegen een rots leunen. Ze keuvelden en tafelden in het enige eethuis
van de streek. Twintig jaar later was De Gaulle president van Frankrijk. Tijdens een toespraak in het Elysée prees hij de politieke moed van prime
minister Macmillan die er ‘op een dag misschien toe zou leiden dat zijn land
aanmeert bij het continent’. Vervolgens wees hij de Britse vraag voor lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap van de hand. Volgens historicus Mathieu Segers drijft de Britse Europa-politiek nog steeds
op de frustratie over deze vernedering.
Sommige emoties liggen mijlenver van politieke principes of een politieke cultuur, andere emoties zijn er onlosmakelijk mee verbonden: ze zijn
gericht op een gemeenschap, de ambities van een gemeenschap, haar instituties en haar leiders. Het zijn mede-inwoners van een openbare ruimte,
zo je wil. Deze politieke emoties kunnen fascistische regimes op de been
helpen maar ook een draagvlak creëren voor grootmoedige doelen waar je
flink wat empathie voor nodig hebt, zoals (im)materiële herverdeling, de
integratie van gemarginaliseerde groepen of de bescherming van het milieu.
Deze politieke emoties moeten intens zijn, ze moeten zó kunnen beroeren
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dat we ons betrokken voelen bij het wel en wee van mensen buiten de eigen
kring van bekommernis. Dat is niet simpel: we treuren om wie we geven,
niet om totale vreemden.
Voor de Italiaanse filosoof Giuseppe Mazzini (1805–1872) kon de natie
bijdragen aan een alomvattend medegevoel, omdat ‘de natie’ de grootste
eenheid was waarvan hij meende dat ze rekenschap zou afleggen tegenover
burgers die daarom vragen. Na veertig jaar in de frontlinie – hij was bij
iedere poging tot opstand, iedere politieke coup en alle mogelijke intriges,
waar dan ook in Italië, betrokken – zag hij in vaderlandsliefde een hefboom om zelfzucht te ontstijgen en de fundering te leggen waarop menselijke waardigheid, burgerlijke vrijheid en een democratische opvatting van
gelijke rechten kon worden gebouwd. ‘Want we kunnen niet willen dat de
kinderen van God gelijk zijn voor God en ongelijk zijn voor de mensen’, zei
hij. ‘We kunnen niet toelaten dat we, in plaats van elkaar lief te hebben als
broeders, verdeeld kunnen zijn, vijandig, zelfzuchtig, na-ijverig, stad tegen
stad, natie tegen natie.’ Patriottisme als nationaal sentiment én transnationaal instrument voor universele broederschap.
Kameraadschap planten: prima. Met de vaderlandslievende schop:
waarom niet. Maar dan moet je er ook emoties als schaamte, zelfzucht en
afgunst uitwieden en je zaailingen behoeden voor de vernedering van anderen. Een betrouwbaar rechtssysteem speelt een cruciale rol. Het is een
zachte maar dwingende duw in de rug richting mentaliteitswijziging. Anders zouden we erop moeten vertrouwen dat iedereen de geestelijke souplesse heeft om anderen te aanvaarden zoals ze zijn in plaats van te haten
wat onvolmaakt is.
Ook architectuur, sculptuur, muziek of poëzie spelen een cruciale rol.
Ze maken het ‘algemeen welzijn voor de algehele mensheid’ minder onwerkelijk door ons collectieve geheugen te voeden met tastbare beelden die
inhaken op persoonlijke herinneringen. Maar ook zonder concrete details
kun je verbondenheid zaaien via intense emoties. Zo schaafde de Italiaanse
beeldhouwer Alberto Burri (1915–1995) alle details weg toen hij achtduizend vierkante meter stilte goot in wit beton (zie foto). Op vraag van de
burgemeester van Gibellina Nuova begroef hij de ruïnes van het Siciliaanse
dorp Gibellina, dat in 1968 volledig werd verwoest door een aardbeving, in
beton. Vandaag volgt de betonlaag de glooiingen van het landschap, afgezoomd met cipressen en olijfbomen. Een prachtige manier om het verglijden van de tijd in te bedden in steen. En onsterfelijkheid tout court.
Metaforen en symbolen lenen zich uitermate goed voor de emotionele
ondersteuning van politieke principes. Volksliederen, jubilea van veldslagen en vlaggen ook. Bij het gebruik ervan ontspringt hopsakee de vrees
voor een rechtse ruk naar de verste uithoek van het politiek spectrum, voor
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neerknuppelende zeloten en doodseskaders. Laat het nu net de ministerpresident van Freistaat Thüringen zijn, de coryfee van ‘Die Linke’, die de
eerste woorden van de in onbruik geraakte DDR-hymne opnieuw wil integreren in het Duitse volkslied, waarvan de tekst werd geschreven door
Hoffmann von Fallersleben en de muziek gecomponeerd werd door Joseph
Haydn. Weekblad Der Spiegel diende van repliek: ‘Dit is de Sehnsucht naar
een land zo rein als het enkel in een lied kan bestaan.’
Veiliger is het om politieke principes weg te houden van een publieke
emocultuur; het zou maar eens kunnen uitdraaien op een beleid dat mensen niet als gelijken behandelt door een of ander geloof in de superioriteit
van een historische of taalkundige traditie. Maar als we emoties laten voor
wat ze zijn, is dat voor antiliberale krachten een enorme kans om de harten
van de mensen te veroveren, op het gevaar af dat mensen liberale waarden
slap en saai gaan vinden, zegt filosofe Martha Nussbaum. ‘Daarom moeten
leiders de harten van burgers bewust raken en inspireren met intense emoties, gericht op het gemeenschappelijke werk dat hun wacht.’
Alle politieke principes, zowel de goede als de kwade, hebben emotionele ondersteuning nodig om ze continu in stand te houden. En alle samenlevingen moeten krachten bedwingen die in élke maatschappij op de
loer liggen, en in ieder van ons, door gevoelens van mededogen en liefde
te cultiveren, evenals metaforen, kunst en retoriek die kan beroeren. Een
ietwat naïef? Waarschijnlijk. Romantiserend-moraliserend? Dat ook. Maar
door na te denken over politieke emoties komt ook de veiligheid van gekoesterde waarden in beeld. Dat is broodnodig in tijden van oplopende
spanningen. Bovendien klinkt het ook ontwapenend-onbevangen. Is dat
geen absolute voorwaarde om vooruit te denken en ons hoopvol te zetten
aan de vraagstukken van morgen?
1

Van der Hoeven, 2017.
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peter venmans

Wie zijn
zelfrespect verliest,
verliest alles

Het hoofdpersonage uit de film I, Daniel Blake van Ken Loach (2016) is een
fatsoenlijke man, die trots is op zijn werk, behulpzaam voor anderen en
die er ook duidelijke principes op nahoudt. Als de buurman zijn hond laat
poepen op het openbare gazon of als een andere buurman zijn vuilniszak
buitenzet wanneer dat niet mag, maant Daniel Blake hen aan om de regels
te volgen. Fatsoen is belangrijk, niet vanwege de schone schijn, maar omdat
fatsoen de wereld bewoonbaar maakt. Het is goed te leven waar er common
decency heerst, waar mensen op een spontane manier het juiste doen en
elkaar bijstaan wanneer dat nodig is.
De kinderloze weduwnaar Daniel Blake heeft veertig jaar ervaring als
schrijnwerker; hij is een vakman die met eigen handen een volledig huis
zou kunnen bouwen, maar met een computer heeft hij nooit gewerkt. Geen
probleem, tot hij op een dag getroffen wordt door een hartaanval, op nonactief komt te staan en een ziekte-uitkering moet aanvragen. Dat blijkt een
bijna onmogelijke opdracht, want in plaats van automatisch te krijgen waar
hij recht op heeft, moet Daniel Blake zich een weg banen door de hel van
de bureaucratie – in het neoliberale Engeland is dat overigens een geprivatiseerde hel: niet de overheid maar een privébedrijf dat uit is op winst gaat
over de zorguitkeringen.
Hannah Arendt schrijft dat van alle bestuursvormen de bureaucratie
de meest tirannieke is omdat ze een ‘niemandsbewind’ inhoudt: het systeem heerst soeverein over de mensen en ‘er resteert niemand meer die ter
verantwoording kan worden geroepen voor wat er gedaan wordt’.1 De kille,
onmenselijke situatie waarmee Daniel Blake geconfronteerd wordt, is dat
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hij zich als aanvrager van een uitkering voor alles moet verantwoorden;
hij moet overal bewijsstukken van afleveren, want anders gelooft men hem
niet, terwijl omgekeerd niemand zich écht verantwoordelijk voelt en zijn
zaak ter harte neemt. Men wikkelt op gedachteloze en formalistische wijze
dossiers af en volgt procedures, zelfs als dit tot absurde en onmenselijke
toestanden leidt. Zo blijkt Blake volgens de regels van de bureaucratie niet
ziek genoeg te zijn voor een uitkering maar wel te ziek om te werken. Hij
is dus verplicht om te solliciteren, maar mag geen baan aanvaarden als die
hem aangeboden wordt.
Blake raakt al snel gedesillusioneerd. Vroeger had hij beroepstrots en
een gezond gevoel van eigenwaarde, nu begint hij zich steeds vaker te schamen omdat hij moet smeken om iets waar hij eigenlijk gewoon recht op
heeft. Hij gaat zich schamen hoewel hem geen enkele schuld treft, want
hij kan er niets aan doen dat hij in deze situatie beland is. Hij zou het zelf
anders gewild hebben. Dit is typisch voor schaamte: het is een gevoel dat je
overvalt en waaraan je niet kunt ontkomen, hoewel er geen enkele objectieve reden voor hoeft te zijn.
Schaamte is inherent aan de menselijke conditie, want of we het nu willen of niet, we zijn sociale wezens die de blik van anderen moeten doorstaan
en vaak is die blik confronterend voor ons zelfbeeld. In ons neoliberale,
meritocratische tijdperk wordt die schaamte echter extra sterk in de hand
gewerkt doordat men ervan uitgaat dat je als individu als enige verantwoordelijk bent voor je succes. Als je faalt, heb je dat volgens de neoliberale
ideologie alleen aan jezelf te wijten – met schaamte als gevolg. De band
tussen armoede en schaamte wordt vaak niet opgemerkt door mensen die
zelf een veilig en comfortabel leven leiden. Men denkt dat armoede gewoon
gelijk staat met een gebrek aan materiële middelen. Een arme is iemand
die materieel niet in staat is om gezond te eten, zich goed te kleden, zijn of
haar kinderen volgens gangbare criteria op te voeden. Deze definitie van
armoede is echter te utilitaristisch. Het utilitarisme of nutsdenken gaat ervan uit dat mensen louter behoeftewezens zijn. Wij hebben lichamelijke
behoeftes en een aantal primaire verlangens en als die bevredigd zijn, dan
is het goed. Geluk is behoeftebevrediging. Het grote voordeel van deze definitie is dat zij uitzicht biedt op een oplossing voor de armoedekwestie: het
volstaat dan dat iedereen over voldoende middelen beschikt om zijn of haar
behoeftes te bevredigen en dat valt te organiseren. Zo is een voedselbank
een goede oplossing voor het hongerprobleem. Je kunt perfect berekenen
hoeveel calorieën iemand nodig heeft om te overleven en ervoor zorgen dat
die calorieën beschikbaar zijn.
Waar deze utilitaristische definitie echter aan voorbij gaat, is dat de
mens geen puur behoeftewezen is maar een ‘thymotisch’ wezen. Thymos is

ZELFRESPECT

een begrip van Plato. Die dacht dat de menselijke ziel uit drie delen bestond:
we hebben niet alleen lichamelijke behoeftes zoals honger en dorst, en een
verstand waarmee we behoeftebevrediging kunnen organiseren, maar er is
ook nog zoiets als trots of gevoel voor eigenwaarde. Thymos – het derde
deel van de ziel – is het verlangen om van waarde te zijn en als dusdanig
erkend te worden. Je kunt het ook ‘zelfrespect’ noemen.
Thymos kan de vorm aannemen van trots of omgekeerd van schaamte,
maar in beide gevallen heeft thymos te maken met verhoudingen tussen
mensen binnen een groep, dus met intersubjectiviteit. Thymos wordt geactiveerd wanneer je de blik van anderen op je voelt rusten en je die blik gaat
interioriseren: je gaat jezelf zien zoals de anderen jou zien. Wie door anderen erkend, gewaardeerd of zelfs bewonderd wordt, zal daardoor aan zelfvertrouwen winnen. Wie echter steeds opnieuw in een positie van machteloosheid en hulpbehoevendheid gedrongen wordt, verliest zienderogen zijn
zelfrespect. En zoals Daniel Blake in de film zegt: ‘When you lose your selfrespect, you’re done for’. Honger kun je nog verhelpen met een voedselbank,
maar met je zelfrespect verdwijnt alles. Armoede is niet alleen schaarste aan
middelen maar vooral een vorm van sociale vernedering, dus van ontmenselijking, van de aftakeling van je persoon.
Op een gegeven ogenblik vergezelt Daniel Blake zijn vriendin Katie, een
jonge, alleenstaande moeder, naar de voedselbank. Daar worden ze geholpen, al is Blake zelf te trots om eten voor zichzelf mee te nemen. Katie gooit
zich wel op het voedsel, maar stort mentaal in. Hulp verhelpt de schaamte
niet; honger kan gestild worden, maar de schaamte over de eigen onmacht
blijft. En het ergste is gezien te worden in een dergelijke positie, bijvoorbeeld in de lange rij voor de voedselbank. Wie in armoede verkeert, leeft
niet meer in een wereld van gewone, spontane verhoudingen. Armoede is
een probleem van openbaarheid: men wil namelijk niet gezien worden in
zijn ellende. Vandaar ook dat er zo veel verborgen armoede is.
Toen hij nog mocht werken, was Daniel Blake een eerbare burger, niet
arm en niet rijk, maar ‘iemand’, een ‘persoon’, iemand die gewone relaties
onderhield met collega’s, vrienden, buren. Zijn leven was niet gemakkelijk
maar zelf kon hij veel aan, omdat hij zijn plaats kende in de wereld. Maar
die plaats raakte hij dus ineens kwijt doordat hij in de anonieme wereld van
de bureaucratie terechtkwam. Daardoor kon hij zich niet meer oriënteren
en verloor hij zijn agency: zijn vermogen om autonoom te handelen, eigen
keuzes te maken en het lot in eigen handen te nemen. Zolang hij nog iets
kon doen, zolang hij nog anderen kon helpen, ging het goed met Blake. Hij
wilde niet geholpen worden maar zelf zijn handen uit zijn mouwen steken
en handelen. Alleen op die manier kon hij zijn trots herwinnen.
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De band tussen armoede en schaamte is ook het thema van de film
Deux jours, une nuit van Luc en Jean-Pierre Dardenne, uit 2014. Het is het
verhaal van de arbeidster Sandra Bya (gespeeld door Marion Cotillard) die
net als Daniel Blake ziek geworden was en weer naar haar werk terug wil.
Daar blijkt echter geen plaats meer te zijn voor haar, want het werk dat
vroeger met zeventien arbeiders gedaan werd konden ze blijkbaar ook met
zestien af. Sandra wordt ontslagen, tenzij ze een meerderheid van haar collega’s kan overtuigen om af te zien van een persoonlijke bonus van duizend
euro. Met de moed der wanhoop begint ze aan een bedeltocht van twee dagen en één nacht. Sandra ervaart die tocht als vernederend en schaamtevol
omdat ze een beroep moet doen op het medelijden van haar collega’s. Ze
ziet zichzelf zoals haar collega’s haar zien: als iemand die hulp nodig heeft,
als iemand die zielig is. Ook de relatie met haar man komt onder druk te
staan: ‘Tu as pitié de moi, mais tu ne m’aimes plus’. Medelijden heft de gelijkwaardigheid tussen personen op en is dodelijk voor relaties.
Deux jours, une nuit is vanuit het thema van de schaamte overigens
extra interessant omdat niet alleen Sandra maar ook haar collega’s schaamte
kennen: schaamte omdat ze haar niet eerder geholpen hebben, schaamte
omdat ze haar niet kunnen helpen of omdat ze voor zichzelf kiezen, plaatsvervangende schaamte over de reacties van andere collega’s.
Het lukt Sandra uiteindelijk net niet om een meerderheid van haar collega’s achter zich te krijgen. Ze moet dus vertrekken, maar op het laatste moment stelt de baas haar voor om alsnog te blijven, ten koste van een stagiair
die ontslagen zou worden. Dat weigert ze echter, misschien uit trots, maar
waarschijnlijk toch vooral uit fatsoen, uit common decency. Net als Daniel
Blake herwint ze haar zelfrespect, doordat ze in staat is om ‘nee’ te zeggen
tegen het voorstel van de directie. En niemand hoeft dat verder te weten.
In de eindscène van de film verlaat Sandra het bedrijf. Hoewel ze een
onzekere toekomst tegemoet gaat, neemt ze haar mobiele telefoon en belt
ze haar man: ‘On s’est bien battu. Je suis heureuse’.

anne ardina brouwers

Schaamte
en ziek-zijn
in het rijk
der gezonden
Beste samenstellers,
Dit zou een stuk over ziekte en schaamte worden. Over hoe in het licht van
de eerste, de laatste kan worden begrepen. En over hoezeer beide in tegenspraak zijn met onze op productiviteit en succes gerichte maatschappij. Een
persoonlijk stuk bovendien, omdat ik onder meer als ervaringsdeskundige
spreek.
Maar helaas, en het doet me veel pijn u dit te bekennen, ik loop voor een
zoveelste keer tegen de wrange grenzen van een voor mij dagelijkse realiteit.
Mijn chronische ziekte bezorgt mij zo veel last dat ik het niet voor elkaar ga
krijgen – de doorwrochte analyse die ik zo graag schrijven wil, zal er niet
tijdig komen. De diepe ironie hiervan ontgaat mij niet. Want natuurlijk: ik
schaam mij. Dat mij dit nu niet lukt.
Aan een gebrek aan ideeën ligt het niet. Integendeel: ik heb veel te zeggen, te duiden en te bevragen over beide fenomenen. De vele artikelen die
in mij bestaan willen eruit, maar ze schrijven lukt me nu niet. Ik ben vol
wilskracht, maar mijn geest is moe en mijn lijf broos.1
Daarom probeer ik het op een andere manier. In een brief. Deze brief.
Want hoewel mijn ervaring zeker niet universeel is, is deze ook niet geheel
idiosyncratisch. Velen met mij worstelen dagelijks met hun ziekte, met de
beperkingen en het onbegrip waarmee zij worden geconfronteerd in een
samenleving als de onze, alsook met de schaamte die zij op allerlei niveaus
ervaren.
Illness is the night-side of life, a more onerous citizenship. Everyone
who is born holds dual citizenship, in the kingdom of the well and in
the kingdom of the sick. Although we all prefer to use only the good passport, sooner or later each of us is obliged, at least for a spell, to identify
ourselves as citizens of that other place.2
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Kent u deze opening van Susan Sontags essays Illness as Metaphor? De passage is opmerkelijk veel geciteerd in stukken over ziekte. Het voelt daardoor
ongepast om deze metafoor ook in te zetten, niet in de laatste plaats omdat
Sontag er in het boek op wijst dat het bespreken van ziekte middels metaforen de veelal pijnlijke lijflijke realiteit van patiënten kan verdonkeremanen.
Toch wil ik de dualiteit tussen ‘gezond’ en ‘ziek’ benoemen. Onze samenleving is er namelijk van doordrenkt. Van wetenschappelijk onderzoek
tot politiek beleid, tot populaire discoursen, tot onze eigen dagelijkse leefwerelden en ons persoonlijke denken. Op allerlei wijzen, zowel impliciet als
expliciet, kennen wij onszelf en elkaar toe aan één van deze twee koninkrijken. Zo is het schrijven van een artikel voor mij een activiteit die ik bij
uitstek een plek in het eerste rijk toedicht, terwijl ik je door middel van deze
brief beken vanuit het tweede koninkrijk te schrijven.
Mijn ziek-zijn is erg beperkend, maar soms kan ik met behulp van mijn
goed getrainde wilskracht voor even doen alsof ook ik ‘gewoon gezond’ ben.
Door een werktaak aan te nemen bijvoorbeeld, en af te spreken dat ik een
artikel schrijf. Soms is hier een sleutelwoord. Want hoezeer ik ook probeer
mijzelf in het rijk der gezondheid te begeven, mijn ziek-zijn haalt me vaak
snel weer in. De gevolgen die het voortbrengt zijn onvoorspelbaar. Bovendien zijn ze vaak zo uiteenlopend dat ik in het duister tast over de mate
waarin ik op een specifiek moment beperkt zal zijn.
Onze samenleving valt veel meer samen met het eerste rijk dan met het
koninkrijk der zieken, dat door Sontag treffend als ‘die andere plek’ wordt bestempeld. Succes en productiviteit worden hoog in het vaandel gedragen. En
dat succes en die productiviteit hebben wij zelf in de hand, zo lijkt het adagium.
Naar goed neoliberaal voorbeeld geldt: zo lang je maar doorzet en hard
genoeg knokt, kun je alles bereiken. Zelfs omgang met ziekte wordt vaak
in die termen begrepen. Een gevecht, een strijd. Iets dat overwonnen kan
worden, zolang je maar je best doet. De taal is militair geïnspireerd, zoals
Sontag ons aanwijst. De moraal een van eigen verantwoordelijkheid.
In dit licht faal ik. Omdat ik mijn vele ambities niet waarmaak. Omdat
deze brief eigenlijk een artikel had moeten zijn. Dat ik dit niet voor elkaar
krijg, daarvoor schaam ik me. Zozeer, dat ik mijzelf bij elke zin die ik hier
opschrijf afvraag of ik er niet beter aan doe de dingen ongenoemd te laten.
Schaamte komt mij ook eerder voor als een woordeloze emotie. Als iets
dat we niet graag communiceren; immers, het is niet alleen besmettelijk
doordat het plaatsvervangend kan zijn, of doordat de ene persoon de ander
kan beschamen, het is op zichzelf ook schaamtevol om schaamte te ervaren.
Alsof het een indicator van mislukking zou zijn, van een gebrek aan succes.
Schaamte is daarom veel meer dan een particuliere emotie. Het is ook
een sociale, culturele praktijk. Schaamte gaat over moraliteit, over goed en
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kwaad. Het gaat over waarden, maar evengoed over normen. Over normaliteit en afwijkingen daarvan.
In de context van die sociale, culturele praktijk verhouden schaamte en
ziekte zich voor mij op de meest veelzeggende manier tot elkaar. Omdat wij
ziekte kennen als een afwijking van een organisme, op basis waarvan het
ziek-zijn kan worden gelegitimeerd. Daarmee rijst de vraag welke symptomen, gedragingen, uiterlijkheden, ervaringen en beleefde realiteiten door
ons worden ervaren als gezond en welke als ziek.
Bovendien: hoe gaan deze voortdurende selectieprocessen te werk?
Wie heeft wanneer zeggenschap omtrent deze indelingen? Moet je aan bepaalde symptomen of karakteriseringen voldoen om met het ene of andere
paspoort door het leven te gaan? Mag ik dat zelf bepalen? En sluit het een
het ander uit? Of mag ik heen en weer tussen de twee spreekwoordelijke
koninkrijken? En mag dit per dag verschillen?
Voor mij is deze reeks vragen van uiterst belang. Ze bepalen hoe wij diagnoses toekennen, bepalen welke geest-lijven in welke condities toegang krijgen tot specifieke medische onderzoeken, behandelingen, vergoedingen, en
daarmee kunnen rekenen op medische erkenning. Ze bepalen daarmee ook
wie wij in onze samenleving sympathie, steun, troost en rust gunnen. Wie wij
willen ontlasten, wie wij toestaan niet mee te kunnen komen in onze maatschappij, wie wij willen verzorgen. Wie zich zou moeten schamen, en wie niet.
Deze vragen komen voort uit een door mij doorleefde realiteit. Als een
autobiografische etnograaf werk ik mijn ervaringen uit, zodat ik ze kan bevragen en analyseren. Wanneer je zo te werk gaat merk je al snel op dat er
in onze samenleving een sterke drang heerst om ziekte in te kaderen, te
vangen, bestrijden, oplossen, in te perken, en eraan te ontkomen ook.
Ziekte wordt doorgaans als een kwaad gezien. We zijn bang voor ziekte,
trachten haar te vermijden vanwege het lijden dat het in onze voor ‘gezonden’
ingerichte samenleving veroorzaakt. Ziekte heeft vele gezichten, kent oneindig veel verschijningsvormen, en komt simpelweg overal om ons heen voor.
Soms duidelijk in ons blikveld, maar even zo vaak blijft het onzichtbaar. Dat
laatste vaak ook tot opluchting van velen die zich in het rijk der gezonden
begeven. Ziekte roept namelijk niet alleen schaamte op bij de zieken zelf.
Het lastige met ziekte is, dat zij zich niet zo gemakkelijk laat ordenen,
wegstoppen, en reguleren. Ziekte sijpelt door de spreekwoordelijke kieren
van de grenzen en ordening die wij aanbrengen heen. Toch maakt dit onze
drang er niet minder om, en dus definiëren, kaderen en structureren we
volop verder.
Natuurlijk begrijp ik dat, we willen ons vrijwaren van lijden. Ik zelf zou
dolgraag minder pijn en beperkingen ervaren, en als de symptomen die ik
ervaar in een specifiek kader zouden kunnen worden gepast, met daarbij
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een even zo specifieke genezing – zij het via een ingreep, pil of iets anders –
dan zou ik die diagnose met open armen verwelkomen.
Helaas bestaat zo’n diagnose niet voor iedereen. Zij leven niet in het
eerste koninkrijk, maar kunnen ook geen plek in het tweede koninkrijk
claimen. En daarmee gaan de aan een duidelijke diagnose verbonden tegemoetkomingen, die voor zieke mensen vaak o zo noodzakelijk zijn, veelal
aan hen voorbij.
Met name in zulke gevallen lijkt er in plaats van begrip, steun en erkenning eerder sprake van wantrouwen, eenzaamheid en ontkenning. Dan zijn
er geen artsen bereid hun kennis in te zetten, geen budgetten voor mogelijke behandelingen, en ontbreken de diagnoses waarmee beperkingen
kunnen worden gelegitimeerd in de ‘gezonde’ wereld.
Zieke geest-lijven laten zich niet zomaar inpassen en dus breken we de
normen, maken we artsen boos, krijgen we nul op het rekest van zorgverzekeringen en vallen we buiten de boot. Niet alleen kunnen we nooit (volledig) vanzelfsprekend meedoen in ‘de maatschappij’ – dat eerste koninkrijk
– maar voor onze geest-lijven, en voor onze beleefde realiteiten, lijkt soms
zelfs geen plek in het rijk der zieken.
Ik vraag mij daarom vaak af hoe onze samenleving eruit zou zien als ze
ingericht zou worden door mensen met een beperking.
Het zou mij denk ik veel last schelen. Immers, nu voeg ik mijn geestlijf dag in dag uit naar de standaarden van de gemiddelde, gezond geachte
mens. Ik schik mij naar normen en waarden, leefregels, omgevingen en
situaties, sociale contracten en etiquettes die mij niet per se goed passen.
Ik werk hard om niet uit het gelid te treden, geen last te zijn, en zo goed als
mogelijk mee te kunnen komen. Zo legt mijn geest-lijf constant bloot hoe
onze samenleving ingericht is. En hoezeer die niet voor mij gemaakt is.
Weet je, pas wanneer lopen niet meer vanzelfsprekend is gaat het je opvallen hoe weinig bankjes er naast wandelpaden staan. Hoe weinig geduld
veel mensen hebben met een afwijkend, langzamer dan gemiddeld beweegtempo. En hoe snel je daarmee de gang van zaken in een publieke ruimte
ontregelt. Zou ik mij ook minder schamen in een samenleving die anders
is ingericht? Om dat te onderzoeken, zal ik er eerst woorden aan moeten
geven. Bij dezen.
1		 In academisch en in activistisch schrijven over handicap en ziekte wordt de term
bodymind gebruikt. Ik vind deze term bruikbaar omdat het scheiden van geest en
lichaam mij vreemd voorkomt – nog een dualiteit waarvan onze samenleving is
doordrenkt. Op eigen wijze vertaal ik het als ‘geest-lijf ’ naar het Nederlands. Zie
bijvoorbeeld Margaret Price, ‘The Bodymind Problem and the Possibilities of Pain’,
in Hypatia, jaargang 30, nummer 1, 2015, blz. 269-284.
2		 Susan Sontag, Illness as Metaphor, New York, 1978.

sven peeters

De ene schaamte
en de andere

Men zegt dat er ongeveer 200.000 mensen zonder papieren in België zijn.
Ze leven verborgen in onze steden, waar ze werken in de keukens van onze
restaurants of op de stellingen van onze bouwwerven. Ze wonen en slapen
soms in groep, soms alleen, in huizen, in studio’s, in de krochten van verre
wijken. Sommigen wonen bijna comfortabel, anderen hebben alleen een
matras, ergens onderaan de trap in de gang van het grote huis waar ze werken als volkomen onzichtbaar huispersoneel.
Je mag niet klagen wanneer je dan eindelijk in Europa bent, zo houdt
Vivian zich elke dag voor. Haar familie in Nigeria had veel geld bijeengelegd
om haar tocht naar Europa te financieren. Waar ze precies naartoe ging,
was zelfs onderweg nog niet duidelijk, zolang ze maar in het walhalla van
het Westen een goede job zou kunnen vinden. Brussel werd het, met haar
lichaam als bron van inkomsten. Ze staat onder grote druk van haar familie
(die wacht op terugstromend geld), haar madam (lid van de mensensmokkelaarsclub aan wie ze nog reisonkosten verschuldigd is) en de voodoopriester die in haar thuisland haar familie gijzelt met een vloek. Iedereen
weet wat Vivian in Brussel doet. Maar niemand praat erover. Tussen walhalla en wahala (‘trouble’) is het slechts twee letters verschil.
De jonge Braziliaanse Gabriela woont al ruim een jaar illegaal in Antwerpen. Op haar Facebookpagina leidt ze een leuk leven gevuld met shoppen, lichaamsverzorging en lekker eten. Maar de aandachtige kijker ziet
hoe al dat moois zich steeds afspeelt in Antwerpen. Zonder documenten is
ze immers bang om de stad, die ze nu een beetje kent, te verlaten. Over de
angst, over het moeilijke leven als illegaal vind je niets terug op haar Facebookpagina. Ze verstopt het voor de (digitale) buitenwereld. Want je mag
niet klagen wanneer je dan eindelijk in Europa bent.
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Migrantenverdriet kent vele schakeringen. Spijt, trauma, onkunde of
melancholie maakt dat velen lang blijven steken tussen het oude, voorbije
ginder en het nieuwe, onzekere hier. Sommigen schamen zich over hun afkomst, anderen over hun aankomst hier. De ene schaamt zich om de nieuwe
taal te spreken, de andere omdat hij zijn moedertaal spreekt.
Zo groot hun schaamte, zo veel minder die van de ander.
De laatste jaren zijn er steeds meer regeringsleiders opgestaan die, omdat ze menen daartoe een mandaat te hebben gekregen van hun kiezers
(die nooit meer dan de helft van de bevolking representeren), voorbij de
schaamte de grootste onzin over migranten kunnen verkopen als waarheid.
De Amerikaanse president Trump heeft het over een ‘invasie’ van latino’s en laat op de zuidergrenzen een verdedigingswal bouwen en vluchtelingenkinderen opsluiten in gevangenissen. Zijn Braziliaanse collega heeft
tijdens zijn prille presidentschap al zowat alle minderheden in zijn land
beledigd. Bolsonaro’s gevaarlijke kritiek op alle andersdenkenden zoals de
socialisten, de vrouwen, de LGTBQ-gemeenschap en de oorspronkelijke indianenbevolking heeft deze zomer de sfeer op straat en het regenwoud (letterlijk) in brand gezet. Dichter bij ons hebben de Hongaarse premier Orban
en de huidige Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini
zich uitgeroepen tot potige poortwachters van Fort Europa. In ons land
heeft de rechtsextremist Dries Van Langenhove zich in het parlement genesteld terwijl hij buiten de stoottroepen van Schild en Vrienden het vuile
werk tegen de ‘kansenparels’ laat opknappen.
Het gaat steevast om blanke, mannelijke bullebakken die zonder nuance alle problemen op bepaalde bevolkingsgroepen afwimpelen. Hun retoriek is de schaamte voorbij, liegen is geen probleem. En zo de leiders, zo
ook hun volgelingen, die op een agressieve, vaak revanchistische wijze de
politieke correctheid, de elementaire beleefdheid en de menselijke empathie aan stukken brullen (en soms schieten) met de sociale media daarbij
als munitie.
Trumps vriendschap met de machtige Amerikaanse wapenlobby, Bolsonaro’s favoriete schietgebaar, Salvini’s misprijzen voor stervende bootvluchtelingen en de testosteronfilmpjes van Schild en Vrienden: het belooft
allemaal weinig goeds. Als het haat en leugens regent op de publieke communicatiekanalen van bovengenoemden, dan druppelt het in de hoofden
van hun aanhangers. Sinds de laatste Vlaams Belang-overwinning houden
steeds minder racisten en vreemdelingenhaters hun mond. Naargelang de
retoriek over migratie verhardt en verengt, zullen steeds minder mensen
zich schamen om ernaar te handelen, getuige daarvan de navenante incidenten uit de actualiteit (de haatboodschappen, de schietpartijen).
Terwijl de ene schaamte verdwijnt als sneeuw voor de zon, stapelt de
andere zich op.

roos vlogman

Veilig om te voelen

Een vriend stuurt me de trailer van ‘Nu verandert er langzaam iets’ door, de
nieuwe documentaire van Menna Laura Meijer. Hij schrijft: ‘Je gaat je kapotlachen.’ Op een zondagochtend ga ik naar de vertoning, in Utrecht. Voor
me zitten twee vrouwen. Steeds als iemand naast hen wil gaan zitten, zegt
de een: ‘Het is vrij zitten, hoor, je kan overal zitten waar je wilt.’ Iedere keer
dat ze dat zegt, wordt er van richting veranderd, een andere rij opgezocht.
De film is opgebouwd uit een reeks opnamen van verschillende soorten therapie en coaching; geen voice-over, geen conclusies, alleen de verscheidenheid aan vormen van hulp die je als mens kunt vragen en geven.
Een jongen – jong, pre-puber nog – klimt aan een tuigje een boom in. De
coach, die hem zekert, moedigt hem aan om hoger te klimmen. Een man
met een hond loopt langs en blijft staan om te kijken. Halverwege, een stuk
hoger dan ik geklommen zou zijn, stopt de jongen: ‘Ik vind het wel genoeg
geweest, iedereen kijkt naar me.’ Wij zien de cameraploeg niet, de geluidstechnicus, de regisseur, de cameraman. Maar de jongen voelt zich bekeken,
en daardoor beschaamd.
Ik herinner me hoe ik me een paar jaar geleden altijd bekeken voelde, zelfs in mijn eigen huis, met de gordijnen dicht. Elke handeling die ik
verrichtte, zo normaal als tandenpoetsen, voelde alsof ik me er dood voor
moest schamen. Ik schaamde me voor de volgorde waarin ik me waste onder de douche (oksels, borst, buik, voeten, billen). Ik schaamde me als ik
mediteerde, of de was ophing, of mijn haar borstelde. Het voelde alsof ik
niets op de juiste manier deed (alsof er een juiste manier was om die dingen
te doen) en de hele wereld me daarom zou uitlachen. Het voelde alsof de
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hele wereld op een soort telepathische manier toegang tot mij had, door
mijn gordijnen, door mijn muren heen, en zo in staat was me te bekijken.
Schaamte heeft altijd te maken met je beoordeeld voelen om wie je bent,
ongeacht of er een werkelijk publiek is om je te beoordelen.
In een halfdonkere kamer gaan vier mannen in zwarte kleding op yogamatjes liggen. Ze doen een ademsessie. Alle mannen ademen lang in en
puffend uit, hun lichaam beeft, spant zich aan, schudt onder de druk die
ze er zelf op uitoefenen. De docent loopt bij ieder van hen langs, zet om
de beurt hun voeten in zijn liezen en vraagt ze te duwen en te schreeuwen.
‘Laat dat verdriet maar hier,’ zegt hij. ‘Het is veilig om te voelen.’ Voor mij
zijn de indrukwekkendste scènes die waarin de cliënt zijn schaamte loslaat.
Eén man heeft er meer moeite mee dan de rest, maar zet door en er lijkt iets
in hem te openen. Dat is ook te merken in de bioscoop waar ik zit: ik schiet
vol, de rest van de zaal barst in lachen uit. Ik denk aan wat mijn vriend zei:
‘Je gaat je kapotlachen.’ Opeens begrijp ik dat het mechanisme van schaamte
zich niet alleen in de film, maar ook in de zaal, afspeelt. Plaatsvervangende
schaamte.
Tot een paar jaar geleden was ik pijnlijk bekend met plaatsvervangende
schaamte, soms leek het wel alsof ik de gevoelens van de ander (op televisie, in de trein, de buren) compleet overgenomen had, me die schaamte zo
had toegeëigend. Als kind al had ik ontzettende moeite met kijken naar Mr.
Bean – waar je al van ver kon aanvoelen wanneer iets mis zou gaan. Elke
keer dat er iets misging, voelde het alsof ik in die situatie zat, alsof alles om
mij heen misging. We voelen ons ongemakkelijk als iets uit de hand dreigt
te lopen, en nog ongemakkelijker als we daar geen invloed op kunnen uitoefenen. In de documentaire lopen de dingen anders uit de hand dan bij Mr.
Bean; er gaat niets stuk; er glijdt niemand uit over een bananenschil. Maar
er gebeurt wel iets onverwachts: een emotie, een openbreken van een pantser. Alle gefilmden, cliënt, coach en psycholoog, stellen zich kwetsbaar op.
Waarom zijn we als publiek zo gevoelig voor die kwetsbaarheid? En
waarom reageer ik daar anders op dan de rest van de zaal? Ik ben een hele
tijd bewust bezig geweest met het herkennen van mijn eigen schaamte, door
tientallen zelfhulpboeken te lezen en in therapie te gaan. Het lijkt een logisch gevolg te zijn: je bezighouden met je eigen kwetsbaarheid, daarvoor
worden beloond met meer zelfvertrouwen en een dieper contact met anderen, en daardoor kwetsbaarheid in een ander óók meer gaan waarderen.
In de tijd dat ik me voor alles schaamde, vond ik het aanstellerig en
vervelend als ik iemand zijn oprechte gevoelens zag uiten. Als ik iemand zag
huilen, wilde ik het liefst de kamer uit rennen en die persoon nooit meer
onder ogen komen. Ik kon me niet voorstellen dat iemand zich publiekelijk
zó had laten gaan en wilde het liefst zijn gevoelens diep in hem terug stop-
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pen, de tijd terugdraaien. Nu vind ik het onwijs dapper als iemand zich
durft te uiten.
Soms is het diegene die de emotie ervaart die hem zelf terug wil stoppen, niet wil ervaren. Als je dat steeds doet, groeit de angst om op een dag
wel te voelen. En als je het maar lang genoeg volhoudt, valt er op een gegeven moment niets meer te voelen. In de volgende scène is merkbaar hoeveel
je kunt voelen zonder dat te willen ervaren:
Het managementteam van een Brabantse voetbalclub krijgt een motivational speech in de vorm van een PowerPointpresentatie. We zien verschillende schema’s en grafieken en er wordt een video getoond: een Olympische hardloper scheurt halverwege zijn 400-meter-sprint zijn hamstring en
raakt geblesseerd. We zien hoe zijn vader hem te hulp schiet en ze samen
naar de finish hinken. Op de achtergrond klinkt melodieuze, opzwepende
muziek met violen.
Ik let op de reactie van het management dat aan tafel zit. Zeven mannen
en één vrouw. De vrouw veegt tijdens de video haar tranen weg; de mannen veranderen van positie, leunen naar achteren, slaan hun armen over
elkaar, raken hun gezicht aan, vouwen hun armen achter hun hoofd. Als
de video stopt, schrapen alle mannen hun keel. Eén aait over de rug van de
vrouw. Iemand zegt: ‘Zooooo,’ en ze lachen. Geen waarneembare tranen bij
de mannen en toch weet ik dat ze geraakt zijn.
Het is een illustratie voor wat er hier in de bioscoopzaal ook gebeurt:
we schamen ons nog te vaak om te laten zien dat iets ons raakt. Omdat iets
dat je raakt nog steeds hetzelfde voelt als iets dat misgaat, alsof huilen hetzelfde is als uitglijden over de bananenschil. Als iemand uitglijdt, willen we
diegene zo snel mogelijk overeind helpen, de schaafwonden schoonmaken,
een pleister opplakken en doen alsof er niets gebeurd is. Zo gaat dat ook met
verdriet: we geven de ander een dikke knuffel, zeggen: ‘toe, niet huilen’, en
geven snel drie goedbedoelde adviezen. Hoe vaak laten we iemand gewoon
huilen, zonder in te grijpen? We associëren geraakt zijn nog te vaak met
zwakheid; emotie moet zo snel mogelijk worden opgelost. Ik zie het overal
om me heen, en ik zie het hier in de zaal. En ik vraag me af hoe ik naar de
film had gekeken als ik hier met mijn vriend was, die zo had moeten lachen.
Had ik dan met hem meegelachen, of had ik me durven laten raken, moedig
durven zijn?
In de laatste scène van de film oefent een man in een manege samen met
een paard en een coach in zijn emoties toelaten. Als de man zenuwachtig
wordt, wordt het paard ook onrustig, rent in grote cirkels om de man heen,
die steeds meer de controle kwijtraakt. Als de man weer ontspant, keert het
paard terug naar zijn rustige tempo. De coach vraagt: ‘Waar ben je bang
voor als je iets vraagt?’. Ze praten over zijn moeder. ‘Ga jij eens je boosheid
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zoeken,’ zegt ze tegen hem. Zij loopt met het paard naar de ene kant van de
bak, hij moet stampend naar hen toe komen. ‘Echt heel flink die energie
naar buiten,’ moedigt ze hem aan. De man ziet eruit als een kind dat speelt
dat het boos is, stram en stijf stampend. Als de man, de coach en het paard
heel dicht bij elkaar zijn, zegt de coach: ‘Nu echt in jezelf.’ De man stampt
nog drie keer, twee keer als een boos kind en als laatst een heel verdrietig,
ingetogen stampje. ‘Nu verandert er langzaam iets.’
Ik volg de twee vrouwen die voor me zaten de zaal uit. ‘Ik ben toe aan
een glas wijn, wat jij?’ en samen stampen ze richting de toiletten, doen alsof
ze de man uit de manege zijn. En ik ben opeens zo dankbaar dat ik alleen
naar de film ben geweest, dat ik me voor niemand groot heb hoeven houden.

De documentaire ‘Nu verandert er langzaam iets’ is nu ook te bekijken op
www.npo.nl.

hans dekkers

Schaamte en de vorm

‘De valse schaamte der dwazen belet hen hun zweren te ontbloten, zodat zij
ongenezen blijven.’ Aldus Horatius meer dan tweeduizend jaar geleden. Is
die uitspraak in deze tijd nog geldig? Is die schaamte wel vals en zijn het
wel dwazen?
Juist nu we in een tijd van schaamteloosheid lijken te leven, zouden we
misschien wat meer schaamte kunnen gebruiken. Schaamte is niet langer
een wijdverbreid taboe dat overwonnen moet worden om ons te bevrijden van allerlei verdrongen complexen. Het schaamteloze is eerder regel
dan uitzondering en wordt breed uitgevent. De tweets van Donald Trump,
de boude beweringen van de klimaatontkenners, de bonussen bij banken
en bedrijfsleven, fake-nieuws en minachting voor de feitelijke kennis, het
spuien van ‘de eigen mening’ zonder je in andere te verdiepen, emotionele
ontboezemingen op sociale media: schaamteloosheid dringt zich dagelijks
aan ons op. Ook zien we de reactie hierop in de vorm van bijvoorbeeld
‘vliegschaamte’, schroom om vlees te eten, gêne die ertoe leidt geen gebruik
meer te maken van sociale media (Facebook-verlaters). Kunnen we middels reflectie op schaamte en schaamteloosheid iets leren over onze tijd?
De socioloog Norbert Elias noemt in zijn monumentale Über den Prozeß der Zivilisation schaamte een onderdeel van het beschavingsproces. In
dit proces leidt een toenemende onderlinge afhankelijkheid tot emotionele
zelfbeheersing en rationalisering. Schaamte speelt een wezenlijke rol bij het
beheersen van driften, het controle houden over emoties en het beteugelen
van geweld en groepshaat. Juist nu in onze maatschappij sociale cohesie
steeds meer onder druk lijkt te staan, wordt het moeilijker zich te verplaat-
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sen in de ander. Voor velen heeft de schaamteloosheid een aantrekkelijke,
bevrijdende werking. Op anderen komt deze uiting van ongeremde emotionele uitlatingen, die zich aan de feiten niets gelegen laat liggen, over als
pathologisch narcisme en een terugval in de barbarij.
Het is interessant te bekijken wat de positie van de schrijver tussen deze
twee uitersten is. De Roemeense filosoof Cioran schrijft in Bittere syllogismen: ‘”Talent” is het zekerste middel om alles te vervalsen, de dingen te
verminken en zich in zichzelf te vergissen. Het echte bestaan behoort toe
aan hen die door de natuur met geen enkele gave belast zijn. Het is dan
ook moeilijk je een valsere wereld voor te stellen dan de literaire, of een
mens met minder werkelijkheid dan een letterkundige.’ Een producent dus
van schaamteloze leugens en verzinsels. Ook meent Cioran dat de bronnen van een schrijver zijn schaamtes zijn. ‘Degene die er geen ontdekt in
zichzelf of er zich aan onttrekt, is gedoemd tot plagiaat of literaire kritiek.’
Een schrijver heeft de heilige plicht zijn schaamtes schaamteloos te exploreren. Het positieve van de schaamteloosheid doet zich dus gelden bij de
onderwerpkeuzes en het creatieve proces van de schrijver. Het behoort tot
zijn bronnen.
Met de termen schaamteloosheid en verdraaiing van de feiten lijkt het
wel of we ons in de wereld van Donald Trump bevinden. Toch is er een
groot verschil en dat is de transformatie die elke mens ondergaat als hij zijn
schrijverskostuum aantrekt. Hij verandert in een leugenaar, een acteur, een
vervalser. Proust sprak van un autre moi: er is een strikte scheiding tussen
de mens die schrijft en de mens die leeft. Het boek is het product van een
ander dan van degene die hij is in zijn dagelijks leven. Die ander is in alles
anders dan de persoon die hij in de alledaagse omgang met anderen is. De
schaamteloze schrijver kan in zijn gewone leven een verlegen, beschaamde,
timide figuur zijn.
Dan is er ook nog de vorm die de ongebreidelde schaamteloosheid en
fabuleerdrift moet temperen. Nietzsche introduceerde in Die Geburt der
Tragödie het dionysische en het apollinische, twee krachten die niet alleen
in de Griekse tragedie maar in elk kunstwerk in een spanningsverhouding
verkeren. Het dionysische is de roes, de extase, de creatieve oerkracht die
ernaar streeft te versmelten met de wereld, ermee samen te vallen. Dionysos is de god van de wijn en de roes, hij is de schaamteloze. Het apollinische streeft er juist naar zich te onderscheiden van de wereld. Het staat
voor maat, orde, begrenzing. Apollo is de god van de rede en de bezinning.
Hij belichaamt het principium individuationis: de eenling temidden van
de overrompelende veelheid van de wereld, als een persoon alleen in een
scheepje op de woeste baren. In de vorm die begrenst, beheerst en afbakent
wordt de schaamteloosheid van de creatieve oerimpuls in toom gehouden.

DE VORM

Compositie, stijl, metrum, dosering, balans: ze zijn onontbeerlijk om uit de
creatieve bronnen een kunstwerk te scheppen. In de kunst tempert vorm de
schaamteloosheid. Het alternatief is het wilde feest der bacchanten, waarbij roes en chaos niet beteugeld worden en dat je als een rauw kunstwerk
zonder vorm zou kunnen betitelen. Maar zonder de schaamteloze vonken
van de inspiratie die uit een poel van chaos en roes voortkomen, zou elk
kunstwerk ook een dor en doods maaksel zijn. Zonder onderdompeling in
het zieden van de wereld is er geen aanzet tot sublieme schoonheid. Om Cioran te citeren: ‘Niets doet de geest zo verdorren als de weerzin om duistere
gedachten voort te brengen.’
Zijn er parallellen met de sociale werkelijkheid? Dosering, balans, tempering als wapens tegen de schaamteloosheid? Omgangsvormen, etiketten,
beschaving? Kunnen we iets leren van de literatuur? Dat is maar zeer de
vraag. Meestal laat de maatschappij zich weinig gelegen liggen aan de kunst.
Wellicht zijn we inmiddels midden op het bacchantenfeest beland en is
'vorm' een vies woord geworden.
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wil derkse

Over de dynamiek
van schaamte,
bevrijding
en vergeving
Een kleine meditatie bij Johannes 7.53–8.11

Daarop ging iedereen weer terug naar huis (Johannes 7.53).
Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.
Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die
op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
Mozes draagt ons in de in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt
u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze
hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de
grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie
zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte
zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een
voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in
het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft
niemand u veroordeeld?’ Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet’,
zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ (Johannes 8.1–11 in
de NBV/KBS-vertaling van 2004)
Er is veel dynamiek in dit bekende evangelieverhaal over schaamte en
bevrijdende vergeving. Als je goed leest, tref je niet alleen beweging en dynamiek aan in het verhaal zelf, maar ook een bewegende ontwikkeling in
de persoonlijke ontwikkelingen rond schaamte en vergeving. Schaamte en
vergeving blijken geen momentane gegevenheden, maar betreffen beide
processen.
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Het valt om te beginnen op dat er veel sprake is van fysieke beweging.
Het laatste vers van het voorafgaande hoofdstuk meldt dat iedereen weer
naar huis gaat, na een eerdere scène rond beschuldiging en veroordeling
– daarin betreffende Jezus zelf. Aansluitend gaat hij naar de Olijfberg, en
vroeg in de morgen naar de Tempel. Het hele volk kwam naar hem toe en
Jezus gaat zitten. De overspelige vrouw wordt naar hem toe gebracht en in
het midden geplaatst. Jezus buigt zich voorover en schrijft in het zand. Hij
richt zich op en na zijn verrassende en blijkbaar te denken gevende voorstel
buigt hij opnieuw voorover. De wetsgetrouwen gingen een voor een weg. Jezus richt zich opnieuw op en nodigt de vrouw uit naar huis te gaan.
Ook de gevoelens van schaamte zijn in dit dynamische verhaal veelvuldig en ontwikkelen zich. De vrouw zal zich beschaamd hebben gevoeld,
want op heterdaad betrapt, en nu ook nog in het openbaar en in het volle
zicht (in het midden) door iedereen hierop aangesproken en in principe al
veroordeeld. De schaamte bij haar groeit en verhevigt zich.
Ze zal hebben beseft wat de wet van Mozes voor een dergelijk door getuigen vastgesteld vergrijp van vrouwen – niet van mannen! – die verloofd
of gehuwd zijn voorschrijft: wurging in geval van een gehuwde, steniging in
geval van een verloofde vrouw. Ze zal dus een jong meisje zijn geweest. Een
situatie die past in een hedendaagse omschrijving van ‘slut-shaming’: ‘het
publiek aan de kaak stellen van vergrijpen tegen het verwachte gedrag (en
ook het uiterlijk) van vrouwen en meisjes, gerelateerd aan de seksualiteit’.
Het is opvallend hoezeer schaamte en schuld – en de omgang daarmee –
door de eeuwen heen, en in ook in verschillende godsdienstige tradities,
zich zo sterk op het fysieke en seksuele richten. Kledingvoorschriften, verboden en geboden rond conceptie en geboorte, bepalingen van wat ‘onrein’
zou zijn en van zuivering daarvan, staan vaak in deze context. Zoals ook
in de biechtpraktijk het begrip ‘zonde’ sterk gekoppeld was aan de ‘seksuele moraal’ (wat bijna als een pleonasme werd ervaren). De meer actuele
vormen van ‘slut-shaming’ spelen zich met name in de sociale media af.
Vlaams onderzoek uit 2017 toont dat 1 op de 5 tienermeisjes te maken krijgt
met dit pijnlijke en brandmerkende fenomeen. Daarbij gaat het niet alleen
om ‘daders’ en ‘slachtoffers’, maar ook om degenen die hiervan de ‘getuigen’
zijn. Merkwaardig hoe een vorm van genot kan samenhangen met het getuige zijn van (vermeend) pervers gedrag van anderen, wellicht gemengd
met een eigen schuldgevoel vanwege het kijken en luisteren daarnaar. Iedereen zal weleens bevrediging én schuld ervaren hebben bij het als getuige
aanwezig zijn bij iets waar we eigenlijk niet bij hadden moeten zijn.
Of overigens de vrouw van dit verhaal op het eind de schaamte voorbij
is? Er is in ieder geval wel iets gezegd en gebeurd dat haar op weg kan laten
gaan, dat haar heeft opgericht, en haar kan helpen de realiteit onder ogen te
zien. Hierin herkennen we een morele dynamiek.
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Dan is er de schaamte die zich blijkbaar ontwikkelt bij de wetsgetrouwen. Niet alleen bij ieder van hen persoonlijk, maar ook door de intersubjectieve herkenning van hun schuld aan de situatie. Ze maken aanvankelijk
een heel zelfverzekerde indruk. De situatie en de wet zijn duidelijk, al roept
dat meteen de vraag op waarom deze kenners van de wet hun vraag aan Jezus voorleggen. De tekst maakt dat al duidelijk: om hem op de proef te stellen. Ze willen een aanleiding om hem te veroordelen, en de voorgenomen
veroordeling van de vrouw is slechts een instrument daartoe. De suggestie
van Jezus voert bij de wetsgetrouwen tot een gewetensonderzoek, dat hen
beschaamd doet afdruipen. Opnieuw de vrucht van een morele beweging.
Eén voor één raken ze blijkbaar hun zelfverzekerdheid kwijt. Een beweging
die gepaard gaat met een groeiend en realistisch besef van de eigen morele
gebrokenheid in hun levensgeschiedenis (‘de oudsten het eerst’) en hopelijk
ook in het besef van de dubbelheid van hun eigen motivatie om deze vrouw
aan de sociale schandpaal te nagelen. Ook dit is een bevrijdingsproces. Ze
lijken door Jezus’ woord uitgenodigd om vooroordelen los te laten en te
veranderen. Ook zij worden niet veroordeeld en krijgen een nieuwe kans.
Opnieuw een bevrijding, die plaatsvindt in een dynamisch gebeuren.
En hoe verging het de talrijke omstanders in de kring? De tekst wekt
de indruk dat alleen de wetsgetrouwen zijn afgedropen, en dat de vrouw
niet met Jezus alleen staat, maar nog ‘in het midden’. Hebben ze toch wat
genoten om van deze dubieuze situatie getuige te zijn en van de slimme aanpak van hun bewonderde meester? Schamen ze zich hierover? Zijn ze ook
gaandeweg aan het denken gezet, ook over hun eigen morele gebrokenheid?
Voelen ze zich ‘guilty bystanders’ (een term van Thomas Merton)? Gaan ook
zij veranderd naar huis, zoals dat het geval was met de wetsgetrouwen en de
vrouw? Het verhaal laat ons hierover in het ongewisse, maar persoonlijke
verandering zou zich bij sommigen van hen kunnen ontwikkelen.
Naast de fysieke en morele ontwikkelingen bij de betrokkenen lijkt ook
een godsdiensthistorische dynamiek in het spel.
Net als in andere verhalen rond Jezus wil deze de wet geenszins opheffen, maar optillen naar het niveau waar de kern van de wet voor is bedoeld:
richtinggevende woorden bieden voor het leven. De wet is naar zijn oorsprong niet ‘wettisch’. Het is terecht dat Martin Buber en Franz Rosenzweig
in hun ‘verduitsing’ van de Joodse Schrift het woord ‘thora’ niet vertalen
met ‘Gesetz’ (dat speelt een rol in de juridische sfeer) maar met ‘Weisung’:
een wegwijzer op de levensweg. Maar het blijkt een wet geworden die neerdrukt en mensen vastzet (soms met dodelijke gevolgen), en dat zowel bij de
wetsgetrouwen als bij de op overspel betrapte vrouw. Jezus’ benadering van
diezelfde wet biedt openheid voor verandering. Jezus spreekt haar niet van
schuld vrij, maar biedt wel openheid voor een nieuw begin: ‘vanaf nu’. Zoals

JOHANNES 7.53-8.11

de benedictijn Anselm Grün in zijn commentaar hierbij schrijft: ‘er moet
een steen van haar hart gevallen zijn’. Ze is van een last én van belastering
bevrijd. Een bevrijding die haar door het woord geschonken wordt – dat
zou een omschrijving van vergeving kunnen zijn.
De hier overwogen tekst ontbreekt in sommige handschriften. De passage lijkt daarin bewust te zijn verwijderd. Het gaat hier niet om de historische juistheid van de ene of de andere tekstversie, maar om de mogelijke
redenen voor deze verschillen. Zou het komen omdat de nieuwe kerkelijke
overheid Jezus’ (vermeende) huwelijksmoraal te soepel, te laks vond, zo
vraagt Anselm Grün zich af? Dan zouden de tekstversies waarin juist dit
verhaal ontbreekt een weg terug betekenen, een regressieve dynamiek. Dan
is ook de door Jezus ‘opgetilde’ en bevrijdende wet opnieuw een terneerdrukkend en levensbedreigend voorschrift geworden. Deze regressieve beweging vinden we trouwens ook in andere Nieuwtestamentische teksten. In
vroege brieven van Paulus worden vrouwen en mannen gelijkgesteld (net
als niet-Joden en Joden), worden vrouwen begroet en aangeduid als belangrijke medebouwers van de vroege christelijke gemeenschappen. In latere
brieven wordt teruggegrepen op eerdere opvattingen: de onderdanigheid
van de vrouw aan de man wordt aangeprezen, kleding- en gedragsvoorschriften krijgen opnieuw de aandacht.
Het verhaal van de overspelige vrouw, de vermeend wetsgetrouwen en
de ‘guilty bystanders’ is zelf overigens weer een voortzetting van een narratieve traditie over schuld en vergeving. Er is namelijk een opvallende parallel met een vaak afgebeeld verhaal uit het deels apocriefe boek Daniël. De
verhalen daarvan zijn weliswaar gesitueerd in de zesde eeuw voor Christus,
maar zijn enkele eeuwen later in meerdere versies opgeschreven. Een daarvan gaat over twee gezaghebbende ouderlingen en rechters (de wetsgetrouwen), wier begerige en glurende ogen zijn gericht op de schone Susanna,
die zij gadeslaan bij het baden. Zij weigert aan hun begeerte toe te geven.
De rechters geven haar nu in een misdadig spel aan voor (vermeend) overspel (Susanna als overspelige vrouw), en brengen haar naar een vergadering
‘waar iedereen bij stond’ (de ‘guilty bystanders’). En de vergadering ‘geloofde
hen omdat ze de oudsten van het volk en rechters waren, en Susanna werd
ter dood veroordeeld’. Het is de jonge man Daniël die de beschuldiging vals
noemt, en hij wordt door de vergadering – ‘hij ging in hun midden staan’
– uitgenodigd om iets vanuit zijn (al bekende) wijsheid te zeggen. Hij stelt
beide rechters afzonderlijk slechts één vraag. Maar het is wel een slimme
vraag: ‘Onder wat voor boom hebt u hen bij elkaar gezien?’. Hun tegenstrijdige antwoorden maken alles duidelijk. Susanna krijgt haar vrijheid, de
twee oudsten druipen het eerste af – ze blijken met hun misdadig gedrag
hun eigen doodvonnis ondertekend te hebben. En de ‘bystanders’? Eerst
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geloofden ze de twee rechters (ten onrechte), nu ‘begonnen alle aanwezigen
te juichen en God te prijzen, die redt wie op hem vertrouwt’. Maar die redding gebeurt ook hier door een andere mens en niet door bovennatuurlijk
ingrijpen. Het gebeuren zal menigeen onder de ‘bystanders’ aan het denken
hebben gezet – ook over hun eigen rol.
Het is duidelijk dat de schrijver van het evangelie naar Johannes de tekst
uit Daniël heeft gekend. Ook waar het om schaamte en vergeving gaat, staat
hij – en staan wij – in een dynamische traditie. Deze traditie kan ons aan het
denken zetten over onze eigen kijk op het zo manifest geworden seksueel
misbruik in de kerken en in andere maatschappelijke verbanden.

jan koenot

Aidôs en de kunst
van het samenleven

[…] omdat vrije lieden, welgeschapen en goed onderlegd en in fatsoenlijk gezelschap verkerend, van nature een instinkt en een drang
in zich hebben, die hen er steeds toe aanzet om het goede te doen en
zich van het kwaad af te wenden: dat is het, wat zij eer noemden.
(Rabelais, Gargantua, LVII [1535], Vertaling J.A. Sandfort)

‘Leven’ is edel: alle leven, de natuur, menselijk leven, jouw leven, mijn leven. Het boezemt ontzag in, en wie geen eerbied opbrengt, moet zich schamen. Zo zou je het levensgevoel kunnen omschrijven dat in de Griekse
Oudheid door aidôs (αἰδώς) werd uitgedrukt. Dit woordje behoorde tot de
standaardtaal en komt in de overgeleverde teksten veelvuldig voor, net als
het werkwoord aideomai en het bijvoeglijk naamwoord aidoios. Volgens
het Grieks-Nederlands Woordenboek van A. Geerebaert (1953) betekent
aidôs ‘(subjectief) eergevoel, schroom, schaamte, eerbied, ontzag, medelijden, barmhartigheid, en (objectief) datgene waarover men zich schaamt
(wat een schande is of de schaamdelen)’. Die lange lijst toont dat aidôs een
hele lading dekt. Primair is de positieve kant: zelfrespect en achting voor de
ander. Negatief wordt het wanneer je beseft dat je je onbehoorlijk gedraagt.
Dan slaat het gevoel van eigenwaarde om in schaamte. Aidôs is een van
die woorden waarvoor geen equivalent bestaat in onze moderne talen. Wij
hebben meerdere uitdrukkingen nodig om de rijke inhoud ervan te vertalen. Om die te achterhalen overlopen wij enkele treffende passages uit de
Griekse poëzie, tragedie en filosofie. Hieruit zal blijken dat aidôs te maken
heeft met de grondhouding waarin mensen in het leven staan.

645

646

STREVEN NOVEMBER-DECEMBER 2019

In de Ilias is aidôs een sleutelwoord. Homeros’ epos (vermoedelijk uit
de 8e eeuw voor Christus) gaat namelijk niet over de oorlog van Troje als
dusdanig, maar over Achilles’ terechte woede omdat koning Agamemnon
hem zijn oorlogsbuit, de schone Briseïs, afnam. De held wordt omschreven
als iemand met een uitgesproken eergevoel, en daardoor tot verontwaardiging en wraak geneigd (aidoios nemesètos, XI, 649): beide kenmerken gaan
gemakkelijk samen (vgl. XIII, 122). Homeros verbindt aidôs nog met andere gevoelens, zoals vrees (een god, een koning, een vader kun je tegelijk
eren en vrezen, bv. III, 172), angst voor de vijand (XV, 657), genegenheid
(XXIV, 111) en erbarmen (XXI, 74; XXIV, 44). Meermaals wordt opgeroepen
tot aidôs midden in de strijd: helden met voldoende eergevoel zullen niet
vluchten; en als vijanden elkaar respecteren en oneer vermijden, dan vallen
er minder doden (V, 530–532; XV, 561–564). In de oorlogssituatie komen
alle schakeringen van het woord samen: eergevoel, respect en vrees tegenover de ander, schaamte over laf of barbaars gedrag, wraakzucht van wie in
zijn eer gekrenkt is. Soms ontstaat er een conflict tussen aidôs en angst: uit
eergevoel moet je een gevaarlijke uitdaging aannemen, maar uit angst wil
je weglopen (VII, 93).
Ook in de Odyssee tref je aidôs geregeld aan. Het kan gaan over de eerbied van een jongeman tegenover een bejaarde, over schroom in de manvrouwrelaties. Eenmaal wordt aidôs ‘meilichiè’ genoemd (zacht als honing),
om een bescheidenheid die charmant overkomt te beschrijven (VIII, 172).
Aidôs in de zin van diepe eerbied kan gepaard gaan met genegenheid (V,
88; XI, 360), vrees (XVII, 188) of met beide (VIII, 21–22). De Odyssee stelt
uitdrukkelijk aidôs en hybris tegenover elkaar: de vrijers die tijdens Odysseus’ afwezigheid wedijveren om de hand van diens vrouw Penelope, zijn
een toonbeeld van hoogmoed en schaamteloosheid, bron van wanorde en
onheil (XX, 170–171, 370, 386). Voorts wordt twee keer beweerd dat aidôs
niet goed is voor een bedelaar (XVII, 347, 578). Je kunt dit op verschillende
manieren begrijpen: bedelen brengt niet veel op als je te bescheiden bent, of:
armoede is niet per se een schande, als een hulpbehoevende zich schaamt
wordt het verdacht.
Ook Hesiodos (circa 700 voor Christus) bezint zich, in de Werken en
Dagen (317–334), over het nut en nadeel van aidôs, hier weer in de betekenis van terughoudendheid, bescheidenheid, schaamte. Hij legt een verband
tussen aidôs en armoede, zelfvertrouwen en rijkdom. Enerzijds helpt aidôs
niet veel als je in nood zit. Anderzijds leidt de tegenovergestelde houding,
schaamteloosheid (anaideia), niet tot geluk. Wie zich rijk maakt door geweld of ‘dankzij zijn tong’ – sluwheid, leugen, corruptie – wordt vroeg of laat
door de goden gestraft. Hesiodos vermeldt vervolgens andere vormen van
schaamteloosheid die Zeus niet verdraagt: smekelingen of gasten kwetsen,
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heimelijk met je schoonzuster naar bed gaan, zondigen tegen weeskinderen – een allusie op kindermisbruik? – of harde woorden spreken tegen je
oude vader, kortom, allemaal overtredingen van de basisregel van eerbied
en welwillendheid, met name tegenover zwakkeren. In een andere passage
van hetzelfde dichtwerk vertelt Hesiodos de mythe van de vijf tijdperken,
vanaf het gouden tot het ijzeren, volledig verdorven geslacht. In deze laatste fase van verval worden hoogmoed en onbeschaamdheid meer geprezen
dan goedheid en trouw. Hybris triomfeert, aidôs en dikè (recht) verdwijnen.
Hesiodos beschrijft hoe Aidôs en Nemesis – hier gepersonifieerd als goddelijke gestalten – hun witte gewaden aantrekken en de wereld van de mensen
verlaten, op weg naar de Olympus. Voortaan hebben de stervelingen geen
remedie meer tegen het kwaad (174–201).
Twee à drie eeuwen later gebruiken de tragische dichters aidôs met
evenveel nuances als hun epische voorgangers. Ik beperk mij tot drie passages van Euripides. In het stuk dat haar naam draagt verwijt Medeia Jason
dat hij het lef heeft voor haar ogen te verschijnen, terwijl hij woordbreuk
pleegde en haar voor een andere vrouw verlaten heeft: pure schaamteloosheid (anaideia), ‘de grootste ziekte onder de mensen’ (471–472)! In Iphigeneia in Aulis betreurt het koor het verval der tijden. De kern van het betoog
komt hierop neer: ‘waar zijn het gezicht van aidôs en dat van de deugd
gebleven? Alom heersen goddeloosheid en wetteloosheid’ (1089–1097). Interessant is hier het onderscheid tussen aidôs en deugd (aretè). Beide noties
zijn weliswaar verwant, maar niet identiek. Misschien kun je het zo formuleren dat aidôs te maken heeft met een aanvoelen (van wat hoort of niet, eerzaam is of niet, beschamend of niet), terwijl aretè betrekking heeft op een
manier van doen, een verdienstelijke levenswandel. In Hippolytos (380–390)
stelt Phaidros vast dat het ene woord aidôs twee betekenissen heeft: positief,
het eergevoel dat de rechtgeaarde mens op het juiste pad houdt en, negatief,
het schaamtegevoel dat kan wegen op een familie. Phaidros’ eigen levenslot
bewijst het. Haar ongeoorloofde blinde passie voor haar stiefzoon houdt zij
uit schaamte verborgen. Om haar eer te redden pleegt zij zelfmoord, maar
laat daarbij een boodschap achter waarin zij de zaken omdraait en Hippolytos van schaamteloos gedrag beschuldigt. Door die grove leugen sleurt zij
hem en de hele familie in haar eigen ondergang mee. Zo leidt een verkeerd
begrepen aidôs tot verraad en misdaad.
Wat de filosofen betreft, beperk ik mij noodgedwongen tot een minimum. Plato gebruikt aidôs vaak, onder meer in verbinding met andere
woorden die schaamte (aischunè), vrees, angst, of wijsheid, vriendschap, gerechtigheid uitdrukken. Alvorens op Homeros kritiek te uiten – waarheid
verdient meer achting dan een mens – bekent hij dat hij van kinds af voor
de dichter genegenheid en eerbied (aidôs) voelt (De Staat, 595b). In zijn be-
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roemde vergelijking van de ziel met een gevleugeld tweespan bezit het witte
paard eer (timè), wijsheid, schroom (aidôs) en liefde tot de waarheid, terwijl
het zwarte paard gedreven wordt door hybris (Phaedrus, 253d-e). Volgens
Plato is er geen samenleven mogelijk zonder aidôs. Dat blijkt uit de mythe
van Prometheus zoals hij die herschrijft: mensen worden naakt en hulpeloos geboren, van Prometheus krijgen zij vuur en praktische vaardigheden,
van nature uit vereren zij de goden, en toch volstaan religie, taalontwikkeling en technische kennis niet om hun toekomst te verzekeren; zij missen
nog de kunst van het samenleven (politikè technè) en moorden elkaar uit;
uit bezorgdheid schenkt Zeus dan zelf de mensen aidôs en dikè, een gevoel
van zelfrespect en eerbied tegenover elkaar en zin voor gerechtigheid, twee
noodzakelijke voorwaarden voor een humane wereld. Zeus maakt duidelijk dat wie niet in staat is aan eerbied en recht deel te nemen zichzelf uit
de samenleving uitsluit (letterlijk: ‘als een plaag voor de samenleving gedood moet worden’ (Protagoras, 322a-d). Terwijl Hesiodos en Euripides de
teloorgang van aidôs en dikè bejammerden, verwelkomt Plato hier de geboorte ervan als een gave gods.
In de Ethica Nicomachea maakt Aristoteles, een beetje als Euripides,
een onderscheid tussen twee betekenissen van aidôs: negatief, als een uiterlijke dwang, een schaamtegevoel, het bang zijn op fouten betrapt te worden
(maar een deugdzaam mens laat zich niet door gevoelens leiden en doet
overigens nooit iets waarover hij zich hoeft te schamen); positief, als een
innerlijk streven naar, en in vrijheid kiezen voor wat eerzaam is, een lovenswaardige afschuw van het kwade (1128b10-36 en 1116a26sq).
Het woord aidôs klinkt helder en fris. Deze oeroude notie, met veel
schakeringen, roept het beeld op van nobele mensen die vanbinnen aanvoelen wat hun te doen staat. Aidôs werkt immers als een innerlijk kompas
waardoor een mens in zijn binnenste beseft wat eerzaam en goed is (kalos
k’agathos, zeiden de Grieken) of lelijk en verwerpelijk. Hieruit volgt een
moraal gestoeld op een wet die niet van buitenaf wordt opgelegd, maar –
door de natuur, of God – is ingeschreven in ons hart (vgl. Deuteronomium
30:10–14). Wat kunnen wij ervan leren? Ten eerste, aidôs speelt zich altijd
af binnen het weefsel van menselijke relaties, behoort volgens Plato tot de
kunst van het samenleven en staat haaks op de huidige verheerlijking van
het autonome individu. Wat meer aidôs in het verkeer, de sociale media
en op televisie zou onze maatschappij sieren. Ten tweede, in aidôs zit nederigheid tegenover hogere instanties. Goden vereren (sebesthai), ouders
eren (timaô), ouderen eerbiedigen (aideomai), dat moeten kinderen leren,
volgens Plutarchos (De lib. educ., 7e). Zelfwaardering putten uit het vervullen van plichten in plaats van het opeisen van eigen rechten, ook dat stemt
heden tot nadenken. Ten derde, aidôs is een innerlijk aanvoelen dat ons is
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aangeboren. Om de samenleving menselijker te maken zou men dit beter
aanwakkeren en laten gedijen in plaats van de maatschappij correcter te
krijgen alleen maar door uiterlijke regelgeving. Ten slotte, aidôs wijst op
een grondhouding van eerbied tegenover het leven als dusdanig. Wat meer
aidôs in onze drang naar wetenschappelijke en technologische macht zou
geen kwaad kunnen. De natuur omhult zich schroomvol met een sluier van
raadsels, en volgens Nietzsche zouden wij dat maar beter respecteren (Die
fröhliche Wissenschaft, Vorrede, § 4).
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veerle van wijngaarden,
gaia willemars en laura keulaartz

De schaamte voorbij

De schaamte voorbij (1976) is een autobiografisch boek van Anja Meulenbelt dat bij verschijnen veel ophef maakte. De schrijfster stelde het destijds
algemeen aanvaarde onderscheid tussen het persoonlijke en het politieke ter
discussie, en schreef juist daarom onverbloemd over haar eigen ervaringen.
Veerle van Wijngaarden (23), Laura Keulartz (23) en Gaia Willemars (26) –
die elkaar kennen van hun opleiding filosofie in Amsterdam – spreken over het
boek, en proberen te ontdekken welke betekenis het nu voor hen heeft. Door
hun bijdrage de vorm van een gesprek te geven – niet die van een discussie
of drie afzonderlijke essays – willen zij elkaar aanvullen, en binnen de tekst
leren van elkaar.
Wat uit De schaamte voorbij resoneert nu het meest bij ons?
Laura: Nadat Meulenbelt in de eerste honderd pagina’s uitvoerig haar soms
schokkend ongelijke relaties met mannen beschrijft (als ze zestien is raakt
ze zwanger en moet ze van school om huisvrouw te worden bij een agressieve Duitser die ze amper kent), schrijft ze over de noodzaak van feminisme:
‘Dolle Mina voert acties in het centrum, abortus, Angela Davis. Ik loop mee.
Overweeg lid te worden maar besluit om het niet te doen. Waarom zou ik.
[...] Ik ben ontsnapt aan het huisvrouwenbestaan. Ik heb geen emancipatieproblemen. Ik ben zelfstandig, onafhankelijk, heb mijn baan. (En ik ben
ongelukkig, maar dat heeft toch niks met emancipatie te maken?)’ Haar
houding verbaasde me aanvankelijk: als ik in haar schoenen had gestaan
had ik toch zeker wel begrepen dat de strijd nog helemaal niet gestreden
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was? Maar al snel besef ik dat ik eenzelfde houding heb tegenover de noodzaak van feminisme nu, met dezelfde soort argumenten. Ik studeer, ik heb
een gelijke relatie, (bijna) gelijke kansen. Als ik er niet te lang over nadenk
voel ik me gelijk aan mannen. En toch, de problemen zitten dieper.
Zodra Meulenbelt met andere vrouwen over hun ervaringen begint te
praten – seksuele en relationele ervaringen – komt ze erachter dat het met
een eigen huis en een baan nog niet is gedaan. Ze beschrijft hoe ze moet
leren met vrouwen om te gaan. In het begin van haar volwassen bestaan
gaat ze vrijwel alleen om met mannen. Ik vond dit heel herkenbaar. Ik voel,
net als Meulenbelt, een zeker ongemak om een verbond met vrouwen aan
te gaan. Een angst haast voor vrouwen, het lijkt gemakkelijker liefde te ontvangen van mannen. Waarom voel ik me bij vrouwen minder op mijn gemak? En waarom kan ik me minder gemakkelijk kwetsbaar opstellen?
De liefde die Meulenbelt leert te voelen voor vrouwen – verliefdheid
haast – vind ik heel bijzonder. Misschien is het bij mij ook een angst dat ik
niet meer terug kan, zoals Meulenbelt ook niet meer terug lijkt te kunnen –
naar mannen. En toch ook steeds weer die schaamte… Bij mannen voel ik
de schaamte te vrouwelijk te zijn – en tegelijk niet vrouwelijk genoeg. Die
schaamte voel ik ook bij vrouwen – niet vrouwelijk te zijn, door de mand te
vallen. Het is gemakkelijker een vrouw te zijn tussen mannen: een duidelijk
contrast.
‘De schaamte voorbij’, maar welke schaamte? Ik ontdek dat het boek vol
zit met verschillende soorten schaamte. Schaamte van Meulenbelt om te beschrijven hoe ze verliefd werd op een vrouw, maar ook schaamte tegenover
andere feministen om het politieke (te) persoonlijk te maken. Schaamte
bij verschillende verwachtingen: eerst om als vrouw seksueel actief te zijn,
nu om passief te zijn of niet voldoende ‘seksueel bevrijd’ – iets wat ik zelf
heel herkenbaar vind. Schaamte, seksuele aandacht van mannen te willen.
Interessant is denk ik ook een nieuw soort schaamte, die nu in ieder geval in
sommige kringen ontstaat: de schaamte seksistisch te zijn en je seksistisch
te uiten. Het viel me op hoe schaamteloos seksistisch de mannen zijn die
Meulenbelt beschrijft, zelfs in links-activistische kringen. Nu is het maken
van seksistische opmerkingen en grapjes grotendeels not done, men doet
dat stiekem of op z’n minst voorzichtiger.
Wat voor soorten schaamte kwamen jullie tegen?
Veerle: Aanvankelijk verwachtte ik dat De schaamte voorbij vooral een persoonlijk verhaal zou zijn over de seksuele revolutie uit de jaren zestig en zeventig. ‘De schaamte’ waaraan ‘voorbij’ gegaan wordt, zou dan de schaamte
zijn voor seksuele verlangens, voor seks buiten het huwelijk of met mensen
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van hetzelfde geslacht. Hoewel ook deze schaamte overwonnen lijkt te worden in het boek, gaat het Meulenbelt volgens mij om veel méér vormen van
schaamte: de schaamte geen geld te hebben, de schaamte lief te hebben, de
schaamte voor je lijf, en de schaamte ongelukkig te zijn lijken minstens net
zo onderdrukkend als die rondom seksualiteit.
Ik vond het heel mooi te lezen hoe feminisme een bijna religieuze
openbaring was voor de schrijfster, hoe ze solidariteit met andere vrouwen beschrijft als een ‘gloed in mijn buik, even tastbaar en lijfelijk als mijn
verliefdheden’ en hoe de feministes elkaar hielpen vrijer en openlijker over
seksualiteit en schaamte te praten. Tijdens het lezen dacht ik regelmatig: ik
wil ook in een feministisch praatgroepje! Hoewel ik me al jaren bezig houd
met feminisme ben ik me door dit boek veel bewuster geworden van de
impact van openlijk spreken over schaamtevolle onderwerpen.
Sommige vormen van seksualiteit worden volgens mij niet meer als
schaamtevol beschouwd: inmiddels wordt seks voor het huwelijk minder
veroordeeld dan in Meulenbelts jeugd, en praten over een mislukte onenight-stand is in mijn ogen ook niet meer zó baanbrekend als het destijds
was. Toch herken ik me in haar beschrijving van betekenisloze seksuele
relaties waarin je als vrouw altijd aan het kortste eind trekt. Er is zelfs onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘orgasm-gap’: waar 90% van de mannen regelmatig klaarkomt bij heteroseks, geldt dat slechts voor 30% van de
vrouwen. Wellicht hebben we vrijere seks dan vroeger, maar we lijken er
niet meer orgasmes van gekregen te hebben. Ik vraag me bovendien af of
de andere schaamtes die Meulenbelt noemt (voor je lijf, voor weinig geld
hebben, voor ongelukkig zijn) nu meer bespreekbaar zijn.
Denken jullie dat er inmiddels wel een (seksuele) revolutie heeft plaatsgevonden waarin we de schaamte voorbij gaan?
Gaia: Ik denk dat revoluties steeds opnieuw moeten gebeuren, dat er maar
weinig is dat echt een breuk oplevert. Ten opzichte van seks denk ik dat
zeker. Hoewel er natuurlijk in verhouding tot bijvoorbeeld de jaren ‘50 behoorlijk veel veranderd is, zijn er ook bewegingen die juist weer de andere
kant op gaan. In Nederland zijn er bijvoorbeeld weer steeds meer mensen
in de media die beweren dat vrouwen ‘getemd’ of ‘overmand’ moeten worden. Ze willen terug naar een tijd waar de genderrollen nog helder waren
en de man de baas in huis. Dit is voor de seksuele revolutie een negatieve
ontwikkeling, een vrouw moet ook zelf initiatief kunnen nemen en mannen
die graag ‘overvrouwd’ willen worden moeten daar net zo goed over kunnen praten. Zelfs als je als vrouw graag getemd wil worden kan dat denk ik
vanuit een krachtige en zelfstandige positie besloten worden. Dat kan niet
door een aantal mannen voor alle vrouwen worden besloten.

DE SCHAAMTE VOORBIJ

Dit brengt me bij wat ik zelf een heel belangrijk deel van het boek vind.
Namelijk het laatste hoofdstuk: ‘Terug bij AF’. Daarin schrijft ze over een
jonge vrouw die ze tegenkomt in de winkel. Ze schrijft: ‘Ik, maar niet meer
wat ik ben.’ Dat heel korte laatste hoofdstuk, dat is wat ik het meest voelde
terwijl ik het boek las. Terug bij af. Er is natuurlijk ook ontzettend veel te
zeggen over hoe de positie van de vrouw en haar schaamte is veranderd en
verbeterd. Toch krijg ik tot op zekere hoogte een circulair gevoel van het
boek. Zoveel gesprekken met vriendinnen die nog precies hetzelfde verlopen, zoveel tampons die nog verstopt van haar vuist in de mijne worden geduwd, zoveel bedekte vrouwenborsten waaraan een baby gretig zuigt. Nog
even goed gesprekken met vriendinnen die ook verkracht zijn en vanuit
hun diepste schaamte geloven dat het hun eigen schuld was of dat hij recht
op haar had. Nog zoveel schaamte opgelegd en gereproduceerd voor vrouwen die te veel of te weinig seks hebben, te veel of te weinig eten, te veel of
te weinig lezen, klaarkomen en praten.
Wat sommige zaken betreft denk ik dat onze schaamte zelfs groeit. Waar
mijn moeder fier en zelfverzekerd met haar borsten, die twee kinderen
groot hebben gebracht, op het strand lag, liggen er nu vrouwen die tegen
alle zwaartekracht in proberen de boel bedekt en overeind te houden. De
maandverbandreclames waarbij blauwe vloeistof ons bloed moet voorstellen, jonge vrouwen die op sociale media alleen andere jonge vrouwen zien
die strak en sportief, zonder vlekken en pukkels, hun perfecte foto’s plaatsen. De schaamte voor het vrouw-zijn in het algemeen. En daar hebben niet
alleen vrouwen last van, maar iedereen. Omdat alles wat we vrouwelijk vinden gênant wordt. Een jongen die van jurken houdt is net zo goed de dupe
van de strenge schaamte-economie die rondom het ‘vrouwelijke’ hangt.
Ik dacht er tijdens het lezen aan hoe ik vroeger mijn moeder vroeg zich
te bedekken. Hoe zij was als tweedegolffeminist, tegen alle regels van haar
moeder in, haar okselhaar, haar blote borsten, haar korte haren in de rondte
zwiepend. Hoe ik me daarvoor als jong kind heb geschaamd. Nu loop ik zelf
naakt door het huis en probeer uit de grond van mijn hart de zwaartekracht
te omarmen die nu al langzaamaan aan mijn lichaam begint te trekken. Ik
probeer mezelf te leren dat mijn rimpeltjes mooi zijn en mijn striae heel
normaal. Mijn moeder moest dat leren, en ik vond dat toen vreemd. Nu wil
ik alsnog graag leren hoe mijn moeder zich zo weinig aantrok van de druk
die ik nog steeds voel om een mooie, strakke, voor altijd jonge vrouw te zijn.
En als ik straks een dochter krijg en zij vol schaamte vraagt of ik misschien
een bh kan aantrekken als er vrienden langskomen, dan begint alles weer
opnieuw. Terug bij af, al is het maar deels.
Veerle: Gaia, een van de voorbeelden die je geeft van schaamte is de
schaamte van vrouwen die verkracht zijn, die denken dat het hun eigen
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schuld is. Volgens mij is schuld ook een heel groot thema in het boek, en die
gaat veelal met schaamte gepaard. In het begin lees je hoe Meulenbelt zich
voortdurend schuldig voelt omdat ze geen goede huisvrouw is: het lukt haar
niet het eten op tijd op tafel te zetten, het huis is een chaos, er is te weinig
geld om haar zoontje te geven wat hij nodig heeft. Haar echtgenoot vraagt
voortdurend om seks en als ze dat niet ‘geeft’, dan is het haar schuld dat hij
lijdt. Wanneer ze hem verlaat en politiek actief wordt, laat ze haar zoontje
vaker alleen. Schuldgevoel dat ze hem tekort doet, niet genoeg van hem
houdt. Ook een schuldgevoel jegens andere feministes, wanneer zij geld
verdient door te schrijven over feminisme, terwijl de rest zich onbetaald
inzet voor vrouwenemancipatie. Hoewel schaamte een thema is dat in het
boek geleidelijk een andere betekenis krijgt, lijkt de schrijfster haar schuldgevoel niet af te werpen: het project is de schaamte voorbij te gaan, maar de
schuldgevoelens blijven.
Gaia: Klopt, ze voelt zich de hele tijd ontzettend schuldig. Wat trouwens voor mij bijzonder herkenbaar is, ook omdat ik verkracht ben bijvoorbeeld. Ik voel me schuldig omdat als ik daar iets over zeg, de sfeer altijd zo
omslaat. Wat wel logisch is maar dat wil ik de mensen om mij heen dan
weer niet aandoen. Of ik lig wakker en mijn vriend vraagt waarover ik me
dan zo schuldig voel en ik begin met opsommen. Dat ik op een nare toon
tegen mijn moeder heb gepraat, dat ik ongeduldig was tegen een vriendin
die me nodig had, dat ik niet had geglimlacht tegen de vrouw bij de kassa
omdat ik geïrriteerd was over de rij, dat ik twintig jaar geleden iets heel
ongemakkelijks heb gedaan. Dan schaam ik me ook. Enerzijds omdat ik
zo’n onvolmaakt persoon ben, anderzijds omdat ik daar dan van wakker lig.
Ik denk dat schuld en schaamte sterk met elkaar verbonden zijn, maar
misschien gaat schuldgevoelens opgeven, of ‘de schuld voorbij gaan’ nog
een stapje verder. Het is, denk ik, voor iedereen ingewikkeld omdat er veel
contrasterende maatschappelijke verlangens zijn. Zo moet je als vrouw
zacht en liefdevol zijn en ook wild en spannend. Dat zie je terug in het boek:
dat in het slagveld van de tegengestelde ideaalbeelden waarin Meulenbelt
zich bevindt de strijd aan geen van de zijden al gestreden is. Daardoor zit
je natuurlijk vast in een onontkoombaar schuldgevoel. Je bent nooit alles
tegelijk. Je moet soms kiezen tussen thuisblijven met kinderen of carrière
maken. Tussen wild en geil zijn of lief en braaf. Ik denk dat voor vrouwen
nog meer dan voor mannen deze tegenstrijdige verlangens van de maatschappij het ingewikkeld maken te leven zonder een overschot aan schuld.
Voelen jullie je vaak schuldig? Denken jullie dat er net als De schaamte
voorbij een De schuld voorbij zou moeten komen, waarin we proberen
ons los te maken van overmatige schuldgevoelens?

DE SCHAAMTE VOORBIJ

Veerle: Ik vind jouw voorbeelden van schuldgevoelens en de beschrijvingen
van Meulenbelt heel herkenbaar. Ik denk zelfs dat het willen doorbreken
van de schaamte een enorm schuldgevoel met zich mee kan brengen. Ik
wil bepaalde ervaringen delen omdat ik de schaamte wil doorbreken, en
tegelijkertijd schaam ik me ervoor, dus doe ik het toch niet, en dan voel ik
me daar weer schuldig over.
Zolang bepaalde ervaringen onbespreekbaar zijn omdat we ons ervoor
schamen, kunnen we ook niet benoemen waar het misgaat in de samenleving. Schaamte zorgt ervoor dat collectieve problemen alleen individueel
worden gevoeld. Het maakt dat je denkt dat jíj de uitzondering bent, terwijl
de anderen prima kunnen leven met de wereld zoals die is. Gaia noemde
al de manier waarop tampons zo snel mogelijk, via gesloten vuisten doorgegeven worden. Het idee dat je menstruatie niet mag merken zorgt ervoor dat vrouwen hun tampon te lang inhouden, dat ze niet naar werk of
feestjes gaan, dat ze nooit praten over de pijn vanwege schaamtegevoelens.
Schaamte is dus niet ‘gewoon vervelend’, maar heeft werkelijk gevolgen die
ongezond, onveilig en oneerlijk zijn.
Schaamte is wat ik voel als ik denk aan een ongemakkelijke bedsituatie
waarin een jongen het vertikt een condoom om te doen. Ik denk aan het
moment waarop een jongen die nooit iets met filosofie heeft gedaan, mij
(filosofiestudent) ging uitleggen wat Descartes precies schrijft, en hoe ik
er uit schaamte niets van zei. De oneindig vele momenten dat er naar mijn
lichaam gegrepen werd tijdens uitgaan en ik dacht: dat hoort erbij. Dit zijn
dezelfde soort situaties als Meulenbelt beschrijft. De wereld om ons heen
zegt dat deze situaties onze schuld zijn en dat we ons er flink voor moeten
schamen. Als we daarnaar luisteren, dan zouden we ons constant schamen
voor situaties die ontstaan door het simpele feit dat we vrouw zijn. Maar
als we proberen de stilte te doorbreken – ons niet meer te schamen – dan
voelen we ons schuldig dat we niet doen wat van ons wordt verwacht. Dat
zie je heel goed terug in het voorbeeld dat je geeft van praten over je verkrachting: wanneer je er openlijk over praat haal je de schaamte rondom
het onderwerp weg, maar dan voel je jezelf schuldig dat je de sfeer verpest.
Wat dat betreft kunnen we Meulenbelt dus heel dankbaar zijn: met haar
boek doorbrak ze de stilte die ontstaat door schaamte, ongeacht de bijbehorende schuldgevoelens. Het boek maakte het voor veel vrouwen gemakkelijker om over hun schaamte heen te komen. Hoewel de soorten schaamte
misschien veranderd zijn, is het schuldgevoel dat je krijgt als je niet doet wat
‘normaal’ is nog even erg. De schuld voorbij lijkt me dus zeker een belangrijk
vervolg op De schaamte voorbij.
Laura: De relatie tussen schaamte en schuld is interessant. Komt met
een schuldgevoel altijd schaamte? Er bestaat in ieder geval wel schaamte
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zonder schuldgevoel. Bijvoorbeeld als je jezelf schaamt voor een ander.
Schuldgevoel is natuurlijk ook weer iets anders dan schuld. Mensen kunnen schuldig zijn zonder zich schuldig te voelen en andersom. Ik denk dat
wij het hier vooral hebben over het soort schuldgevoel waarbij weinig ‘echte’
schuld komt kijken. Misschien is het dus beter als het vervolg Het schuldgevoel voorbij heet, in plaats van De schuld voorbij.
Ik voel me wel vaak schuldig, maar ik weet niet in hoeverre dit te maken
heeft met mijn vrouw-zijn. Misschien vooral in de zin dat ik me schaam als
ik niet genoeg voor anderen zorg. Ik voel een verantwoordelijkheid te zorgen voor de mensen, dieren en dingen om me heen. Verder ken ik ook veel
schaamte die niet zo veel met schuldgevoelens te maken heeft.
In het boek begint Meulenbelt een praatgroep met vrouwen, waarin
ze over hun ervaringen spreken. Het is voor het eerst dat de vrouwen zo
openlijk kunnen spreken over seksuele en relationele problemen, over de
ongemakken van het vrouw zijn, over seksisme en ongeluk. Een vrouwenpraatgroep beginnen zoals Meulenbelt lijkt me heel zinnig en fijn, maar
misschien is daarnaast een gemengde groep ook geen gek idee. Uiteindelijk
is veel van de schaamte waar we overheen moeten komen ook schaamte
tegenover mannen. Wat ik jullie met moeite vertel, vertik ik al helemaal
tegen mijn mannelijke vrienden te zeggen. Als heteroseksuele vrouw wil
ik een bepaald beeld van mezelf ophouden tegenover mannen, zelfs als het
slechts vrienden zijn. Sexy, zelfverzekerd, schoon, sensueel. Wat denken jullie daarvan?
Gaia: Ik denk dat een gemengde praatgroep wel goed zou zijn. Dan leer
ik bijvoorbeeld ook wat beter waarvoor een man zich schaamt. Ondertussen zou ik het zelf minder gemakkelijk vinden omdat ik toch vaak bij mannen het gevoel heb dat het allemaal zo lang duurt voor ik een schaamtegevoel kan uitleggen. Niet omdat ze dom of niet-begripvol zijn, maar omdat
onze belevingswerelden nog best verschillend kunnen zijn.
Soms is het erg fijn om met vrouwen te kunnen praten. Bijvoorbeeld
over het feit dat een van mijn binnenste schaamlippen een andere vorm
heeft dan de andere, en dat dan iemand zegt: ‘Dat heb ik ook!’ en dat je
je dan even heel dicht bij elkaar voelt. De aanwezigheid van mannen zou
het moeilijker kunnen maken om dat soort schaamtes te bespreken. Ik zou
vooral graag zelf willen leren hoe mooi en leuk andere vrouwen zijn, zonder bang voor ze te zijn. Dat kan ook in een gemengde groep, misschien
zelfs beter. Omdat ik dan bewust niet alleen de bevestiging van de mannen
zoek, maar we daarover kunnen praten. En dan hopelijk alsnog ook over
die schaamlip. Ik leef geloof ik toch nog met behoorlijk wat schaamte en
het lijkt me fijn sommige schaamtes eens voorbij te zien gaan. Het boek
van Anja Meulenbelt is daar wel een goed voorbeeld voor. Dan ontdekken
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we vanzelf welke schaamtes nog actueel zijn en welke er misschien toch
voorgoed voorbij zijn.
Veerle: Ik denk dat de openheid van de groep heel afhankelijk is van
welke schaamtes je wilt bespreken. Het idee achter de vrouwenpraatgroepjes was dat vrouwen direct met elkaar in contact kwamen, in plaats van via
de man. Dat was destijds heel bijzonder: zoals ook blijkt in het boek spraken
huisvrouwen naast hun echtgenoot weinig andere mensen. Het is dan al
een soort bevrijding wanneer een vrouw überhaupt waardevolle gesprekken heeft met een andere vrouw. Inmiddels komen vrouwen gemakkelijker
in contact met andere vrouwen, dus dat lijkt in deze tijd minder relevant.
Er zijn echter groepen mensen die nog niet vaak met elkaar in gesprek
gaan over hun gedeelde ervaring. Wat ik van mannen hoor is dat het erg
moeilijk kan zijn, met andere mannen te praten over emoties en gevoelens.
Meestal worden emotionele gesprekken alleen met vrouwen gevoerd. Als
mannen een praatgroep willen met andere mannen om die schaamte voorbij te gaan, dan begrijp ik best dat ze daarom een mannenpraatgroep opzetten. De schaamte ongelukkig te zijn kan bijvoorbeeld samengaan met een
bepaald beeld van mannelijkheid of vrouwelijkheid. We willen liever geen
onderscheid maken, maar soms is het juist belangrijk wél te erkennen dat
er een verschil is: een verschil dat door de samenleving constant benadrukt
wordt, een verschil waarvan we allemaal last hebben. Misschien werkt het
bijvoorbeeld goed eerst in een groep te praten met dezelfde ervaringen zodat je je schaamtes beter leert kennen, om ze daarna in gemengde groepen
te bespreken.
De vrouwenpraatgroepjes zijn in mijn ogen dan ook niet het eindpunt,
maar slechts het begin van veel emancipatoire gesprekken om voorbij de
schaamte én de schuld te gaan.
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Schaamte,
conformisme

En nieuwe oprechtheid in de poëzie

In het september-oktobernummer van Streven schreef uitgever en Neerlandicus Harold Polis het volgende: ‘Wij, westerlingen, leven al heel lang
in de moderniteit. Dat betekent zowel enorme kansen en vooruitgang als
intense vervreemding, een verlies van ijkpunten en chaos.’ Maar, zo raakt
hij hét pijnpunt in dat paradoxale moderne bestaan: ‘Elke generatie reageert
anders op die dubbelzinnigheid en vergeet de ervaringen van de voorgangers. In ons geval kampen we met een dominant conformisme dat weinig
ruimte laat voor mislukkingen, afwijkingen en onzekerheid.’ Er wordt ‘van
ons verwacht dat we feilloos gelukkig zijn, succesvol, welvarend en gezond.’
Voor alle varianten van falen behoren wij ons dus te schamen. Vastgoedhandelaar Buddy Kane zei het al in American Beauty (1999): ‘ […] in order to be
successful, one must project an image of success at all times.’
HET THEATER VAN DE MODERNITEIT

Zoals we weten was het utopisch enthousiasme van de moderniteit – de wereld van de kansen en de vooruitgang – filosofisch gegrondvest op de ideeën
van de Europese Verlichte denkers; denk aan Voltaire, John Locke, Anne
Robert Jacques Turgot en Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hun geschriften smeedden een robuuste ideologie waarbinnen succes, welvaart, zuiverheid en perfectie tot ultieme doelen werden gesteld en waarmee moderne
mensen gelovig en blind als jonge ganzen achter maakbaarheid, controle
en disciplinering aan zijn gaan lopen. En waarmee de keerzijden van deze
waarden met schaamte werden besmet. Het moderne vooruitgangsgeloof
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bracht schaamte om te falen voort, schaamte voor dood en sterfelijkheid,
schaamte voor imperfectie, schaamte om achter te liggen, schaamte voor
het onbegrijpelijke, schaamte voor vuil en chaos, schaamte om out of control te zijn.
We hebben dit toneelspel lang volgehouden. Velen onder ons spelen
het nog nog altijd en praten op familiefeesten enkel over hun succes en hun
veroveringen. Neem het ze niet kwalijk; ze zijn de onschuldige slachtoffers van een dominant conformisme. Maar zijn die feestjes echt leuk? De
schaamte lurkt van onder het tafelkleed en gluurt door onze knoopsgaten:
een woord te veel en het wordt pijnlijk. Rouwen we langer dan staat voorgeschreven in de zelfhulpbrochures om onze overleden partner, dan krijgen
we opmerkingen: ‘Het is nu toch écht tijd om weer vrolijk te doen, Marijke!’
Er bestaan normen en maten voor rouwverwerking. Krijgen we kanker, dan
is dat omdat we te veel negatieve gedachten hebben ontwikkeld, en hebben
we het financieel niet breed, dan is onszelf dat aan te wrijven – we waren
dom, koppig, lui, of dat allemaal tegelijk.
In dezelfde lijn kraaiden we over ons Europese fuifnummer: 1957–2017!
Zeventig jaar vrede! Pax Europeae!1 Ja, de EU kreeg in 2012 al de Nobelprijs
voor de Vrede, en alsof dat nog niet erg genoeg was maakte de Europese
Unie van deze leugen vijf jaar later opnieuw een show.2 De borstklopperij
leek wel een echo van Voltaire: ‘de menselijke geest heeft de grootste vooruitgang geboekt en in Europa een grootser licht verkregen dan in alle tijden
die daaraan voorafgingen’. De vele Europese genieën ‘verlichtten en troostten de wereld gedurende de oorlogen die er verslagenheid en troosteloosheid hadden gebracht’, aldus Voltaire enkele eeuwen geleden. Ondertussen
weten wij wel beter: we verdienen vrolijk een aanzienlijk deel van ons vredig bruto nationaal product met de productie en verkoop van wapens of
onderdelen daarvan:
Nederland is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Er zijn
enkele honderden bedrijven in deze sector actief. Voor de meeste van
deze bedrijven is het maken van wapens en wapenonderdelen maar
een klein deel van hun werk, naast productie voor de civiele markt.
De belangrijkste Nederlandse wapenindustrie maakt marineschepen,
delen van gevechtsvliegtuigen en helikopters, en radar- en vuurleidingsystemen waarmee bommen en raketten hun doel zoeken. […]
De meeste wapens worden verkocht aan staten, maar een deel van de
wapens komt terecht in het illegale circuit. Ook worden er wapens
verkocht aan regimes die hun bevolking onderdrukken, en aan landen die betrokken zijn bij een binnenlands of internationaal conflict.3
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Hoe misleidend de feestjes van het Nobelcomité en de Europese Commissie zijn, wordt duidelijk als je kijkt naar de oorlogen in de Balkan
rond 1991, en de oorlogen waarbij lidstaten buiten het eigen territorium
betrokken zijn geweest: Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben militair geïntervenieerd in Libië, Frankrijk en Engeland hebben technische producten en wapens geleverd voor de verschrikkelijke oorlog die
Saoedi-Arabië aan het voeren is tegen de verhongerende bevolking van Jemen. Slaan bewoners van daar op de vlucht naar hier, dan zijn de muren van
het fort hoog en is de slotgracht diep.4
WAT TE DOEN?

Harold Polis slaat de nagel op de kop: ‘Of het nu gaat om migratie, klimaatopwarming, vergrijzing, de slabakkende economie of ons ongepaste
calorieverbruik: wij hebben het gedaan. Of beter: wij moeten beslissen wat
te doen. Moeten we ondergaan en braaf slikken wat anderen ons opdragen?
Of zullen we zelf beslissen? Die verantwoordelijkheid jaagt ons de stuipen
op het lijf, want onze persoonlijke plichten zijn al groot. En daar komen nog
de grote vragen van onze tijd bij.’
Momenteel circuleert er een video op de sociale media, waarin de grote
vraag – wat te doen – gesteld wordt, ‘bij ons aan tafel’ als het ware. Ik kende
de serie niet waarvan dit de eindrede bleek te zijn, Years and Years heet die,
maar de video5 kon het prima zonder context af. In de scène zit Muriel, mater familias, aan tafel met haar reeds volwassen kinderen en hun partners.
Een scène die zo ongeveer in elke familie zou kunnen plaatsvinden. Muriel:
Nice little world. Well done, the west, we’ve made it, we survived. What
an idiot. What a stupid little idiot I was. I couldn’t see all the clowns
and monsters heading our way. Tumbling over each other. Grinning.
[…]
It’s all your fault.
[…]
The banks. The government. The recession. America. Mrs Rook. Every
single thing that’s gone wrong, it’s your fault.
[…]
We can sit here, all day, every day, blaming other people, we blame the
economy, and Europe, and the opposition, and the weather, and then
we blame these vast sweeping tides of history like they’re out of our
control. Like we’re so helpless and tiny and small. But it’s still our fault,
and do you know why? It’s that one pound t-shirt. A T-shirt that costs
one pound. We can’t resist it. Every single one of us, we see a T-shirt

NIEUWE OPRECHTHEID

that costs one pound, and we think, oh that’s a bargain, I’ll have that.
And we buy it. Not for best. Heaven forfend. But a nice little T-shirt for
the winter, to wear underneath, that’ll do. So the shopkeeper gets five
miserable pence for that T-shirt. And some little peasant in a field gets
paid nought point nought one pence, and we think that’s fine. All of us.
We hand over that quid and buy into that system, for life. I saw it all
going wrong, on the day it began. In supermarkets. When they replaced
the women at the till with automated checkouts.6

Het is allemaal onze schuld. Want wij haken aan bij dat dominant conformisme. Aan tafel bij Muriel en via het beeldscherm in ons eigen huis is de
schaamte tastbaarder als nooit tevoren. Verlammend tastbaar. Harold Polis
stelde dan ook de vraag: wat te doen? Wat te doen in plaats van ons effectloos te gaan zitten schamen?
In deze context viel mij plotseling op hoeveel kunstenaars – en ik reken
de scriptschrijvers van Years and Years tot deze groep – er wél in slagen iets
te doen. Zij slagen erin, dat dominant conformisme tegen te werken. Een
van de technieken die zij beoefenen wil ik hier in het bijzonder belichten, en
dat is het in beeld brengen van de kleine kwetsbaarheid en de persoonlijke
vergankelijkheid als antidotum tegen het modernisme, waarin, zoals Anna
Tilroe het onlangs formuleerde, het ‘beeld van een eeuwig jeugdige, energieke en doelgerichte mens’ samengaat met ‘politieke systemen die mensen
bundelen tot anonieme, dienstbare massa’s.’7 In veel actueel artistiek werk
worden slachtoffers, kadavers, ter dood veroordeelden, tragisch aan hun
eind gekomen kinderen, niet langer beschaamd weggemoffeld, maar juist
ten tonele gevoerd. Zoals Muriel the woman at the till, de caissière ten tonele
voert:
[…] and I think we do like the checkouts! We want them. Because that
means we can stroll right through, and pick up our shopping, and we
don’t have to look that woman in the eye. The one who’s paid less than
us. She’s gone. We got rid of her. Sacked! Well done. So yes, it’s our fault,
this is the world that we built. Congratulations. Cheers, all!’
JESS DE GRUYTER

De Antwerpse dichter Jess De Gruyter (1973) publiceert binnenkort, eind
november 2019, zijn nieuwe bundel Als ik je neersteek gorgel je voortreffelijk,
waaruit ik graag het hele eerste deel citeer:
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ik zing
de slavendrijver
in mij
op een bloedhete
namiddag
in West Virginia
ik zing
de schepen
die ik naar de kelder
joeg
de beesten
die ik uithongerde
mijn plannen
		

voor wereldheerschappij

ik zing
de overhandiging van
het losgeld
(op een
uitzonderlijk fotogenieke
locatie)
de .357
onder mijn hoofdkussen
fortuinen geparkeerd
op Caraïbische
banken
ik zing het smerige eten
de tunnel
achter de poster van
Raquel Welch
ik zing
dodenmarsen
fantoompijnen fata morgana’s
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graansilo’s
waarin
middellangeafstandsraketten

OJ’s lederen handschoen
het lied van de beul
de valse noot
in het refrein
ik zing
het vingerkootje in
de brievenbus
San Quentin Sing Sing Attica
South Central
Hell’s Kitchen
pepperspray ploertendoders
kwakzalvers kiezentrekkers
het Gurkha-mes
het Samurai-zwaard
ik zing
Ted Bundy Jeffrey Dahmer
John Wayne
Gacy
mijn moeders doodsreutel
die Vier Letzte Lieder
de mausolea van
Atatürk
Lenin Guevara
de tronie
van Charles Manson
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op de koffiemok
die ze voor mijn neus
heeft neergezet
de freudiaanse verspreking
in mijn grafrede
onthaald op
een warm applaus
ik zing
het litteken
van
de keizersnede
boksbeugel kopstoot
de ontbindingsgeur
van de onderbuurvrouw
die mijn avondmaal
verpest
de laatste
stuiptrekking van
de ter dood veroordeelde
ketter/terrorist/spleetoog
polio pokken roodvonk
cholera de pest
ik zing
Professor Plum
met
de loden pijp
in de studeerkamer
lijkenwassers landverraders
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het gekraak van
de vloer
op het onderduikadres
het kind
verstrengeld
in het prikkeldraad
dat de hongerdood
sterft

De Gruyter, videast en dichter, publiceerde reeds meerdere dichtbundels
met verzen die niet voor de poes zijn, ook wel ‘tirade-poëzie’ genoemd: I
thought we just left that party (2005) en It was a boring conversation anyway (2007) en Zo meteen gaat deze kogel een hoop rotzooi aanrichten (2015)
zijn rauw, wreed, schaamteloos. In kernachtige bewoordingen roepen De
Gruyters gedichten niet alleen scènes tussen man en vrouw op – klaarkomende vrouwen met haar op hun benen –, maar ook de moderne politieke
geschiedenis. Sec, bijna als op een lopende tekstbalk onderin het beeld van
een commercieel nieuwskanaal, wordt de egoïstische ethiek van de moderne mens in zijn poëzie tentoongesteld. Ook in zijn nieuwe bundel is, net als
in enkele van zijn autonome videomontages, de beeldenstroom hard, exact
en uptempo. De uitstekende timing en de flow in het metrum zorgen voor
een enorme vaart. Door te kiezen voor de wij-vorm in Zo meteen gaat deze
kogel een hoop rotzooi aanrichten maakte De Gruyter ‘zichzelf en de lezer
medeplichtig’, schreef recensent M. Wittebol reeds, en de keuze voor de ikvorm in zijn nieuwe bundel maakt dit naar mijn gevoel nog sterker. Zoals
iedereen behoort te weten valt het lyrisch ik in de dichtkunst nooit samen
met de auteur, maar nodigt deze vorm de lezer uit, vriendschap te sluiten
met dit personage – je spendeert immers tijd samen, je luistert, je volgt, je
kijkt een tijdlang door diens ogen, aan de lezer de keus om erin mee te gaan
(door te lezen), of niet (het boek dicht te doen). Maar dat doe je niet. De
keuze voor een onsympathieke verteller is daarbij een treffende keuze, en
bovendien een keuze die ons huidig tijdsgewricht lijkt te kenmerken. Hebben wij immers intussen niet genoeg van de brave verteller die buiten schot
blijft en, als die iets aan de kaak wil stellen, met het vingertje wijst? Zijn we
die vingertjes niet allang zat? Als ik je neersteek gorgel je voortreffelijk draagt,
en dat is aangezien De Gruyter beroepshalve ook in de film- en videowereld
verkeert niet geheel verwonderlijk, talloze verwijzingen naar de wereld van
de film. Dat begint al met de titel, die een regieaanwijzing zou kunnen zijn,
zet zich voort in de vele archetypische beelden die De Gruyter aan ons voor-
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schotelt – .357s onder hoofdkussens, overhandigingen van losgeld – maar
ook in de fotogenieke locaties, ideeën voor soundtracks en voorbijflitsende
filmsterren. Daarmee creëert De Gruyter niet alleen regelmatig een moment van relief of ontsnapping aan de rauwe en wrede historische feiten die
worden opgesomd, maar tegelijk laat hij ons weten dat wij die historische
kennis voornamelijk vergaard hebben via de film (via oorlogsdocumentaires, historische opnames en speelfilms). Dat wij niet zelf gekeken hebben,
maar dat wij keken via de blik en de montage van de ander. Waardoor er
geen moreel oordeel ontstaat over de beelden die wij in de bundel voorgeschoteld krijgen, omdat de leeservaring niet eendimensionaal is, maar
meerlagig en complex. Bovendien is die leeservaring, het taaltempo, de
rutsch door de soundbites, nog de sterkste ervaring – een esthetische ervaring. Deze schoonheidservaring maakt ons misschien ook medeschuldig:
we vinden het een mooie film. En is dat is ten slotte een tikje pervers.
Opvallend genoeg – ik zei het al, de kunstenaars van nu ontzenuwen
vaak de moderne succes-en-schaamtecultuur door lijken ten tonele te voeren – komen in dit stuk tekst van De Gruyter expliciet slachtoffers in beeld:
het kind in het prikkeldraad, stuiptrekkende terdoodveroordeelden, uitgehongerde beesten, een zekere onderbuurvrouw, de moeder zelfs, maar
ook de medeplichtigen aan de dood: de beulen en de lijkenwassers – en
misschien dus ook onszelf. Wat ook in beeld komt is de problematische
ethische positie van de lezer. De tekst fungeert dus tegelijk als spiegel.
ADNAN ADIL

Een generatiegenoot van Jess De Gruyter is de Koerdisch-Turkmeense
Iraaks-Brusselse dichter Adnan Adil (1971). Ook hij voert in zijn werk kadavers op. In onderstaand gedicht8 creëert hij een personage in de gedaante
van een vleermuis, die heen en weer vliegt tussen het verleden, in het licht
van ‘de Sumerische zonnen’ en een onzekere toekomst. Want in het Brusselse carnaval wacht hij op een explosie:
De vliegenvreter van het Brusselse carnaval
Er is niets, behalve een vleermuis die bijkomt na een lange belegering
en nog langere oorlogen, een vleermuis die overweegt met snurken
de wereld de redden.
Ik zal omgekeerd gelukkig zijn als aangeschoten vleermuizen
vogelend met het omgekeerde verleden
om mij heen.
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In deze duisternis
zuig ik de melk op van alles wat ik aanraak.
Ik trek me niet af, neem ook geen bad,
tot de wereld zijn schaamte van zich af heeft gewassen.
In de ochtend,
met een laatste glas melk van de Sumerische zonnen
vermengd met het laatste rochelen van de doden
keer ik gelukzalig terug naar het leven, zoals mijn voorvaderen deden,
om het laatst overgebleven deel ervan te leiden.
Ongeduldig wacht ik
op een mooie explosie
waarna ik mijn lijf tussen twee lijken kan leggen,
mijn hoofd op de overgebleven dij van mijn vervagende geliefde.
In de avond houd ik mij warm
met de adem van het carnaval dat bezaaid is met lijken en sterren.
Ik stuur er een onhoorbaar snurken naartoe.
Elke vlieg die mijn snurken blokkeert
verorber ik.
Ik ben de vleermuis.
Ik vreet bebaarde vliegen
op het Brusselse carnaval.
Brussel, 17 april 2016

Hier vinden we net als in De Gruyter een schaamteloos expliciete seksualiteit. En een omkering van de burgerlijke moraal: het is de wereld met zijn
‘bebaarde vliegen’ die zich mag schamen, het lyrisch ik zal dat voor zijn
seksualiteit niet doen. De explosie in het gedicht mag, gezien die bebaarde
vliegen, gerust begrepen worden in verband met de extremistische aanslagen
op Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel op 22 maart 2016. De
dichter, die zijn gedichten gewoonlijk met plaats en datum van schrijven ondertekent, is ook bij dit gedicht de situering niet vergeten: 17 april 2016, Brussel: nog geen maand na de bewuste aanslagen. De rochelende doden, de lijken,
de overgebleven dij van zijn vervagende geliefde: de dichter is in zijn poëtisch
onderwerp allang de schaamte voorbij. Ook hier geen greintje schaamte voor
het menselijk falen – het geweld –, voor het morele failliet, voor het verraad
van de politiek: die moderne film is afgelopen. Zo ook in Antwerpen, waar in
een ander gedicht van Adil, eveneens kadavers op straat liggen:
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Het oorlogsspel,
een wandeling door de nacht van Antwerpen
Nu het nog oorlog is ginder
buiten
en de hemel zich ontdaan heeft van haar regen
laat ons een stukje wandelen, kom…
Het bed is koud
en vóór ons staat een slaap, zo streng als de dood,
hij fixeert ons
en jouw lichaam is warm.
Vlecht je vingers door mijn vingers
opdat we het uitgestrekte plezier bekijken
van de hemel met zijn vuren,
zijn vuurwerk,
wanneer je gezicht straalt in alle kleuren
van angst.
Laten we ons uitstrekken
op het rode gras bedekt met dauw.
Pas op dat je niet dat kadaver verstoort.
Laat ons een beetje verderop gaan liggen
want hij rochelt nog,
daar, naast dat kind
dat nog niet is verrot.
Kijk
ze zijn niet dronken
ze amuseren zich, zoals wij.
Breng jezelf tot bedaren
profiteer van de gelegenheid
er is geen tijd om tijd te verliezen.
Wees blij
want wij zijn de enigen op de wereld
die dit spel
bezitten.

Antwerpen, oktober 2015

NIEUWE OPRECHTHEID

In onze global village reizen de terreurdaden tegenwoordig in een ommezientje over de hele wereld. Ze zijn zelfs in onze eigen straten te verwachten.
NEW SINCERITY

Wat de scenarioschrijvers en de twee dichters gemeen hebben is dat zij op
nuchtere, kale, eerlijke wijze de nabijheid van de dood in beeld brengen, de
verliezers in de strijd tussen leven en dood, de slachtoffers, de doden, de
rochelende lijken, de lichamelijke verrotting, right in your face. Deze kunst
dient als kritiek op de vertoning van pracht, perfectie en grandeur, op de
portrettering van een trotse, succesvolle menselijkheid.9
Maar misschien is er wel een andere menselijkheid in deze werken te
vinden: een menselijkheid vanuit de acceptatie van onze beperkingen, vanuit de wetenschap dat wij eindig zijn, vanuit de wens om in waarheid te
leven, liever dan in de opgeblazen bubbel van pretentie, in het theater van
schone schijn. We bevinden ons hier zeker in de traditie van de expressionistische ondergangsiconografie waarin ‘de waanzin van de normaliteit’
wordt aangetoond, een traditie waarin wij bijvoorbeeld ook Fuseli, De Sade,
Kafka en Ginsberg moeten plaatsen, en talloze anderen.10 Wellicht dienen
we deze dichtwerken te zien in de context van een nieuwe stroming als onderdeel van die grote traditie. Ik doel op de stroming die New Sincerity of
ook wel Metamodernisme wordt genoemd, waarin de postmoderne ironische distantie en het allesverlammende cynisme verlaten worden, en (terug
van weggeweest) een emotionele logica bepalend wordt, een gedeelde gevoeligheid. Het betreft hier dus een neoromantische stroming, een neiging
tot het tragische, het sublieme en het ongemakkelijke (the uncanny).11
Maar als de gedichten hard en eerlijk zijn, schaamteloos en confronterend, hoe kunnen ze dan tegelijk, zoals ik beweer, uitnodigen tot een ‘gedeelde gevoeligheid’, een zekere tragiek laten voelen, of deel uitmaken van
een ‘emotionele logica’? Wel, lees de gedichten misschien nog eens opnieuw.
De gedichten van Adil zeggen ook dit: ‘kom, we moeten genieten van elkaar,
van de liefde, van het liggen op het gras, van het vuurwerk, het kan zo voorbij zijn.’ Carpe diem! De schoonheid van het voorstel ‘vlecht je vingers door
mijn vingers’ wordt door het contrast met de nabije dood des te intenser,
des te meer doorvoeld. En als de dreiging op zijn sterkst is, drinkt dit lyrisch
ik ‘een laatste glas melk van de Sumerische zonnen’ en keert hij ‘gelukzalig
terug naar het leven, zoals [zijn] voorvaderen deden’. Het gedicht van De
Gruyter doet iets vergelijkbaars: het lyrisch ik zingt. Het zingt een lied, met
een ritme dat je uitnodigt om mee te gaan. Een rauw lied, weliswaar, maar
het is een lied met een melodie, en het lied voert je mee, en er zijn ravissante
filmactrices, en er zijn fotogenieke locaties die net zo mooi zijn als in de film.
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Tot slot is het misschien verhelderend om nog eens terug te keren naar
American Beauty: terwijl schoonheid volgens (moderne) Carolyn samenvalt
met ‘waardevol bezit’ – haar exquise, peperdure sofa, is schoonheid voor
(metamoderne) Ricky zelfs te vinden in de dood:
Ricky Fitts: ‘I was filming this dead bird.’
Angela Hayes: ‘Why?’
Ricky Fitts: ‘Because it’s beautiful.’

1		https://en.wikipedia.org/wiki/Pax_Europaea
2		https://eeas.europa.eu/delegations/jamaica/23459/europe-1957-2017-60-yearspeace-democracy-solidarity_en
3		http://stopwapenhandel.org/node/1212
4		 Zeer lezenswaardig is Linda Polman, Niemand wil ze hebben. Europa en zijn vluchtelingen, Uitgeverij Jürgen Maas, Amsterdam, 2019.
5
https://www.youtube.com/watch?v=jaIQj76l_00
6
https://www.youtube.com/watch?v=jaIQj76l_00
7
https://www.rektoverso.be/artikel/geachte-wim-crouwel-rip
8
Vertalingen van deze gedichten: Ali Salim en Annemarie Estor.
9
Waarmee ik overigens geenszins wil zeggen dat dit nieuw is. Deze dichters staan
uiteraard in de lange, grote antimoderne traditie, gaande van Henry Fuseli’s ‘The
Nightmare’ (1781) tot Richard Drew’s ‘Falling Man’ (11 september 2001) en van
Markies de Sade (1740-1814) tot Allen Ginsberg (1926-1979) – maar wellicht is dit,
na Romantiek en postmodernisme, een nieuwe golf.
10		 https://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/2763
11		http://www.metamodernism.com/2012/06/12/metamodernism-in-art-writ/
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273
S. Marysse,		
Het is wat met de Lehmans 			
417
L. Van Gasse,
Leesbril 2.0. Over de bundel zusterstad 2.0
van Astrid Lampe 					104
L. Van Gasse,
Woorden nèt te zacht om helemaal begrijpelijk te zijn.
Over Laiwarikon van Peter Ghyssaert				
533
A. Van Niekerk,
‘Van jou genees ek nooit’: Afrikaans en Nederlands.
Antjie Krog en die Lae Lande				
185
A. Van Niekerk,
Achterhuis als Coetzee-leser 			
424
A. Van Rompaey,
Chaos als nieuw perspectief.
Het belang van de chaostheorie voor de verhaalstudie 		
49
J. Vanheste,
Grand Hotel Europa 				
320
Maatschappij
S. Atillah,		
Omdat het moet. Ongelijke strijd en verstilling
in populistische tijden					147
H. Bergman,
Klimaatcrisis en de echte vervuilers.
Een reactie op Martha Claeys 				
592
A. A. Brouwers,
Schaamte en ziek-zijn in het rijk der gezonden
627
M. Claeys,		
Het meisje met de bamboe tandenborstel.
Over groene schaamte					582
A. Estor,		
Vreemdelingen in de natuur 			
116
B. Loos,		
Verlink je varken. Kleine seismografie
van het #MeToo-debat in Frankrijk				
119
S. Peeters,		
De ene schaamte en de andere			
631
N. Van den Brandt, Gender, seksualiteit en religieuze orthodoxie
in de film Disobedience 					130
N. Van Uffelen,
Een wereld zonder hen			
340
V. Van Wijngaarden, G. Willemars en L. Keulaartz,
De schaamte voorbij 999
W. Verbaal,
Hoe word je tegenwoordig hoogleraar? 		
543
W. Weyns,		Klimaatparadoxen 				230
W. Weyns,		
Schaamte en sociale orde 			
574
D. Willockx en M.Kregting,
‘Vervang hem dan toch
door een bakfietstandem’. Mobiliteit, metaforen en moraal		
489
Politiek
L. Abicht,		
De schaamte als begin van de revolutie 		
613
L. Corluy,		
Colombia: op weg naar een duurzame vrede
of een tikkende tijdbom?					17
F. Reyntjens,
Rwanda, een kwarteeuw na de genocide:
opnieuw een vulkaan? 					162
H. Simissen,
Niemand wil ze hebben			
538
M. Van Boxelaere,
De zin van een politieke emocultuur
618
Z. Verleye,		
Koloniale schaamte als politiek vraagstuk		
606
A. Winnick,
Na de verkiezingen van 2018			
532

675

PSYCHOLOGIE
F. Schalkwijk,
P. Venmans,
R. Vlogman,

De verinnerlijkte ander 			
Wie zijn zelfrespect verliest, verliest alles 		
Veilig om te voelen				

576
623
633

Artikelen, podium en forum: alfabetisch op auteur
L. Abicht en J. Vanhoutte,
‘Het gevaar dat men Jezus zelf
of zijn boodschap niet serieus neemt’. Streven sprak met Roger Lenaers 72
L. Abicht,		
Ze hebben hun leven niet gegeven, hun leven
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Veelgodendom. Friedrich Nietzsche,
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Ali Shari’ati en de Iraanse Revolutie 		
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proefschrift De Roes van de Kritiek. Bruno Bauer
en ’die Freien’.
Adres: herbert.devriese@uantwerpen.be

Martha Claeys is aspirant bij het FWO en werkt aan
een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen,
Annemarie Estor (*1973) is dichter, cultuurwaar ze is verbonden aan het Centrum voor
wetenschapper, tekstredacteur, schrijfdocent en
Europese Filosofie en het Centrum voor Ethiek.
amandelboerin. Zij studeerde cultuur- en weZe studeerde onder meer in Antwerpen, Berlijn
tenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht
en Chicago. Martha’s onderzoeksinteresses ligen doctoreerde aan de Faculteit Letteren van de
gen voornamelijk in het domein van de morele
Universiteit Leiden. Zij is sinds 2010 redactielid
psychologie en de filosofie van emoties. In haar
en tekstredacteur bij Streven. Haar dichtbundels
proefschrift stelt ze de vraag naar de plaats die
Vuurdoorn me, De oksels van de bok, Dit is geen
trots kan hebben in een goed leven. Naast haar
theater meer en Niemandslandnacht verschenen
academische bezigheden presenteert en produalle bij Wereldbibliotheek.
ceert Martha ook de filosofische podcast Kluwen.
Meer info: www.annemarieestor.biz.
Adres: martha.claeys@uantwerpen.be
Adres: annemarie.estor@skynet.be
Hans Dekkers (*1954) studeerde sociologie in
Nijmegen. Hij debuteerde in 1992 in het literaire
tijdschrift De Revisor. Sindsdien verschenen van
hem zeven romans, een verhalenbundel, vier
poëziebundels en toneelstukken. Hij vertaalde
samen met René Huigen poëzie van Conrad
Aiken (Preludes voor Memnon). Zijn recente
werk wordt gepubliceerd door uitgeverij Wereldbibliotheek. Sinds 1984 woont en werkt hij in
Amsterdam.
Meer info: www.hansdekkers.org
Adres: hdek@xs4all.nl

Gilke Gunst (*1994) studeerde theologie en
religiewetenschappen en behaalde daarna een
master in society, law and religion (KU Leuven).
Als projectmedewerker bij UCSIA (Universitair
Centrum Sint-Ignatius) werkt ze vooral rond
thema’s op het snijvlak van religie, cultuur en
samenleving.
Adres: gilke.gunst@ucsia.be
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Valerie Hufkens heeft een opleiding vrije beeldende kunsten genoten, is begonnen aan de
opleiding wijsbegeerte vanwege haar interesse
in de esthetica, maar is uiteindelijk doorgestroomd naar de politieke en rechtsfilosofie,
waar zij onlangs een master in behaalde. Zij
volgt momenteel de Research Master of Philosophy met een focus op de rechtsfilosofie.
Adres: valerie.hufkens@student.kuleuven.be
Jan Koenot (*1955) is jezuïet, filosoof, doctor in de
wijsbegeerte, licentiaat theologie, en professor
aan het Centre Sèvres, Parijs.
Adres: redactie
Sven Peeters (*1977) is leraar NT2 en auteur
met een bijzondere interesse voor literatuur
en de Balkan. Hij is de co-auteur (met Jelica
Novakovic) van de Belgrado-gids Het KafanaTribunaal (2006; 2018) en Wat kwam er uit een
schot? (2015) over de beeldvorming omtrent
Gavrilo Princip. Beide boeken werden vertaald
naar het Servisch. Hij blogt op balkanboeken.
blogspot.com. Hij was als bestuurslid van PEN
Vlaanderen (2008-2018), o.a. verantwoordelijk
voor de PEN-Schrijversflat. Hij publiceerde
diverse artikelen over ex-Joegoslavië. Momenteel werkt hij aan een roman over migratie in
Antwerpen en de illegale inwoners van de stad.
Adres: sven_peet@yahoo.com

Frans Schalkwijk werkt als vrijgevestigd psychoanalyticus/psychoanalytisch psychotherapeut,
supervisor en forensisch rapporteur over
jeugdige verdachten. Tevens is hij bijzonder
hoogleraar gewetensontwikkeling bij de vakgroep Forensische Orthopedagogiek van de
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde
onder andere Onvolmaakt tevreden. Omgaan
met je innerlijke criticus (2016) en Narcisme
(2018).
Website: www.fransschalkwijk.nl
Adres: f.schalkwijk@gmail.com
Marianne Van Boxelaere (*1985) woont in
Brussel en werkt bij het departement voor Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid. Ze
studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Gent en de Universitat de Barcelona en
Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Met het essay ‘Fifty Grades of Shame’
won ze de Marie Kleine-Gartman Essayprijs
dat op 22 maart 2017 werd gepubliceerd in De
Groene Amsterdammer. In haar vrije tijd werkt
ze aan een scenario en een kortverhaal.
Adres: marianne.vanboxelaere@gmail.com
Nynke van Uffelen (*1996) studeerde wijsbegeerte en politieke wetenschappen aan de
KU Leuven. Ze is gepassioneerd over politieke
filosofie en filosofie van de opvoeding en het
onderwijs. Favoriete thema’s zijn burgerschap,
het syndroom van Down en sociale rechtvaardigheid. Momenteel werkt ze als projectmedewerker bij UCSIA (Universitair Centrum
Sint-Ignatius Antwerpen) rond thema’s als
ethiek en economie.
Adres: nynke.vanuffelen@ucsia.be

Katrien Schaubroeck is hoofddocent aan het
departement Wijsbegeerte van de Universiteit
Antwerpen. Zij doet onderzoek in de hedendaagse analytische wijsbegeerte en heeft een
grote interesse in existentiële en morele vragen.
Momenteel werkt zij aan een boekje over liefde
bij Iris Murdoch (komt uit bij Letterwerk), en
samen met Hans Maes aan een filosofische
Veerle van Wijngaarden studeert Filosofie aan de
bundel over de Before-films van Richard
Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft over
Linklater (komt uit bij Routledge).
sociale en politieke filosofie, op het raakvlak
Adres: katrien.schaubroeck@uantwerpen.be
van feminisme, anti-racisme en economische
ongelijkheid. Ze werkt ook mee aan de podcast
‘Pomonomo’, over nieuwe linkse politiek.
Adres: veerlevanw@hotmail.com
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Peter Venmans (*1963) is van opleiding hispanist
en filosoof. Hij is auteur van de filosofische
essays De ontdekking van de wereld. Over Hannah Arendt (2005), Over de zin van nut (2008),
Het derde deel van de ziel. Over thymos (2011),
Amor Mundi (2016) en Discretie. Essay over een
vergeten deugd (2019), allemaal verschenen bij
uitgeverij Atlas Contact.
Adres: petervenmans@outlook.com
Zeger Verleye is historicus en politiek wetenschapper. Op dit moment werkt hij als
mandaatassistent bij het departement politieke
wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn doctoraat gaat over de politieke rol
van schaamte in de postkoloniale relaties van
België en Congo.
Adres: zeger.verleye@uantwerpen.be
Roos Vlogman (*1992) schrijft proza en poëzie.
Ze is als deel van de eerste lichting afgestudeerd aan de opleiding Creative Writing,
ArtEZ. Vlak daarna won ze de juryprijs bij
schrijfwedstrijd Write Now! 2016. Momenteel
werkt ze aan haar debuutroman, Raaf, die bij
uitgeverij De Harmonie zal verschijnen.
Adres: rooswvlogman@gmail.com
Walter Weyns (*1958) doceert sociologie en
cultuur-kritiek aan de Universiteit Antwerpen.
Hij schreef een proefschrift over Jürgen Habermas en publiceerde o.a. Klassieke sociologen en
hun erfenis, Het geval Canetti, Tijdperk van de
maatschappij, Van mensen en dingen en Marx
begrijpen.
Adres: walter.weyns@uantwerpen.be
Gaia Willemars woont in Amsterdam. Zij heeft
filosofie gestudeerd en heeft zich daarbij
gespecialiseerd in politieke filosofie en metafysica. Ze schrijft haar mening graag in allerlei
vormen op, van artikelen tot een sporadische
blog, van papers tot poëzie.
Adres: gaiawillemars@gmail.com
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