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De hoogste tijd
Bij wijze van vooraf

Dit boek begint met het verhaal van een schipbreuk.
Het is 1816. Het Franse fregat La Meduse loopt op een
zandbank, veertig kilometer voor de kust van Mauretania.
Voor honderdvijftig opvarenden is er geen plaats in de
sloepen, op een geimproviseerd vlot zwalken ze stuurloos
rond over de oceaan. Als ze na twee weken worden ontdekt, blijken nog vijftien schipbreukelingen in leven. Twee
van hen legden het relaas van de ramp vast in een opzienbarend boek. Vooral daarop baseerde Theodore Gericault
zijn monumentale schilderij Het vlot van de Medusa, een
van de sleutelwerken van de Romantiek.
Ze liggen ver achter ons, de tijden waarin calamiteiten
van dit kaliber aan de orde van de dag waren. De vooruitgang was erop gericht ze te voorzien en zodoende te voorkomen; al het meten van de wereld had uiteindelijk de uitschakeling van het toeval tot doel. Bijgevolg was de verlichting van het bestaan vooral ook een ontdramatisering van
het bestaan. Daarvoor betalen we een prijs in de vorm van
monotonie en verveling. Om daar dan weer aan te ontsnappen moeten we het steeds meer hebben van surrogaatdrama's, van de survivaltochten in het oerwoud of op
de zuidpool die we in onze vrije tijd organiseren.
Daarmee is de afstand tot premoderne tijden haast onoverbrugbaar geworden. De strijd om het bestaan is ver-
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bleekt tot een slappe metafoor. Eeuwenlang kon het kerkelijke dreigen met helse pijnen effectief zijn omdat onze
vroege voorouders min of meer vergelijkbare pijnen uit
het dagelijks leven kenden. Voorstelbaar zijn die tijden
voor ons, gewend als we zijn aan overvloed zonder gene,
alleen nog enigszins dankzij de verbeeldingskracht van de
grote romanciers, kunstenaars en literair getalenteerde
historici. Maar zelfs al in de tijd van Gericault stond die
verbeeldingskracht onder druk van een idealiserende, in
wezen ontdramatiserende censuur. De ontstaansgeschiedenis van zijn grote schilderij kan dat bewijzen.
Toch is dit op zijn hoogst de halve waarheid. In grote delen
van de wereld, buiten de rijke enclaves in Europa, NoordAmerika en elders, zijn de hardheid en de onzekerheid van
het bestaan nog net zo groot als bier in lang vervlogen tijden. De potentiele slachtoffers kunnen zich tegen de rampen van alledag niet verzekeren; daarom kiezen velen voor
de vlucht naar landen met draaglijker omstandigheden.
Die vlucht is gevaarlijk, vaak verloopt ze catastrofaal. Afrikaanse bootvluchtelingen, in de golven omgekomen of
meer dood dan levend op de zuidelijkste Europese stranden aangespoeld, doen onvermijdelijk denken aan de uitgehongerde schipbreukelingen van Gericault.
De miljoenen vluchtelingen zijn symptomatisch voor
de problemen in de wereld. Driekwart van de mensheid is
van alle rijkdom buitengesloten en leeft zonder vooruitzicht op verbetering, een kwart van de wereldbevolking
eigent zich driekwart van de energiebronnen toe. De veronderstelling dat onze verdere groei als vanzelf de arme
landen tot ontwikkeling zou brengen, dat die landen gebaat zouden zijn bij een aansluiting op het economische
wereldsysteem, is niet bewaarheid. Het tegendeel blijkt
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eerder waar: de explosieve economische groei van het Noorden heeft grosso modo niet de welvaart maar de afhankelijkheid en de machteloosheid van het Zuiden vergroot.
We kunnen ons niet langer van den domme houden: er
bestaat te veel overtuigend onderzoek dat de verbanden
aantoont, hoe complex van aard dan ook, tussen de rijkdom hier en de ellende char.' Niet uitgesloten dat ook menige Afrikaanse bootvluchteling er weet van heeft, dat hij
doorziet dat de economische, ecologische en culturele ontwrichting van zijn oorspronkelijke leefgebied voor een
fors deel veroorzaakt wordt door de ongelimiteerde behoefte aan energie en grondstoffen van de grote transnationale ondernemingen. In die zin komt hij naar Europa
om verhaal te halen.
Zeker, dat wij, Europeanen, in een paar decennia ontstellend veel welvarender zijn geworden, daarover is geen twijfel mogelijk. Maar die welvaart heeft, ook voor ons, keerzij den waar we ons niet langer blind voor kunnen houden.
Hoewel aanzienlijk minder dramatisch dan in de meeste
landen van de derde wereld, nemen de ontwrichtende gevolgen van de ongebreidelde groei ook hier dreigende vormen aan. De stelling dat we even snel rijker worden als we
in sociale en culturele zin verarmen, wordt allang niet
meer alleen opgetekend uit de mond van notoire zwartkijkers.
Jaren van neoliberaal beleid, van eenzijdige concentratie op eigenbelang en zelfredzaamheid hebben het besef
van het (latent) gemeenschappelijke van situaties en problemen sterk aangetast. Egocentrische kansberekening en
belangenbehartiging hebben het gevoel voor solidariteit
en burgerzin verdrongen. Dat is des te dramatischer omdat de nieuwe machtsverhoudingen juist om meer solida-
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riteit en burgerzin vragen. Tervvijl het globale kapitaal ongecontroleerd, door deregulerende overheden eerder aangemoedigd dan geremd, zijn gang gaat, verbrokkelen de
maatschappelijke instellingen die voor een tegenwicht
zouden kunnen zorgen.
De burgers, zo blijkt, voelen zich vaak machteloos. Ze
kunnen hun klachten aan niemand meer adresseren die
zich verantwoordelijk acht voor hun onvrede. Degenen die
daar het meest onder te lijden hebben, zijn makkelijke
slachtoffers van populistische media en antipolitieke politici die hun voorspiegelen dat alle ellende te wijten is aan
de `oude politiek', alias de zakkenvullende carrierepolitici
van alle richtingen — een verwijt dat hout snijdt precies in
de mate waarin die oude politiek vrijwillig, wellicht ook uit
moeilijk traceerbaar eigenbelang, afstand doet van de mogelijkheid invloed uit te oefenen op die globale ondernemingen.
De eenzijdige nadruk op economische groei heeft ook
hier veel kapot gemaakt. Traditionele bestanden, waaruit
elke vitale maatschappij put, kwijnen in hoog tempo weg.
Zoals oude literatuur voor nagenoeg iedereen ontoegankelijk is geworden, zo verdwijnen ook de kennis en de ervaring nodig voor een sociaal en ecologisch verantwoorde
revitalisering van de stedenbouw, het natuurbeheer, de gezondheidszorg, de culturele instellingen, het onderwijs.
Kennis die niet of niet op zeer korte termijn bijdraagt
aan de economische groei wordt systematisch gediskwalificeerd. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de belangstelling voor dergelijke kennis: leerlingen en studenten kiezen alleen nog vakken die snel een hoog inkomen lijken te
garanderen, hoe bedrieglijk dat naderhand ook vaak blijkt
te zijn. Het heeft een fatale wisselwerking in gang gezet:
intellectuele basisvaardigheden en -attitudes worden op
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grote schaal en ingrijpend aangetast, zozeer dat de effecten ervan nu langzaam maar zeker ook duidelijk worden
in de economie.
De socioloog Georg Simmel was een van de eersten die begreep dat het moderne leven een verandering van de persoonlijkheidsstructuur van het individu vereist. In een
klassiek opstel uit 1903, 'Die Groszstddte and das Geistesleben', constateert hij dat het individu op het verhoogde ritme van het stadsleven reageert met `geblaseerdheid' en 'indifferentie', maar ook met 'een voortdurende nervositeit',
de paradoxale symptomen van een 'neurasthenicus', ofwel
van iemand die lijdt aan een depressieve neurose. Daarmee bevestigde hij de observaties die literaire auteurs als
Edgar Allan Poe en Heinrich Heine al veel eerder hadden
gedaan.
Simmels verontrustende diagnose geldt ruim een eeuw
later niet alleen voor de bewoner van de metropool maar —
mutatis mutandis — voor elke moderne burger, en wel in
excessieftoegenomen mate. De vraag naar de grootste veranderingen van de laatste jaren is zo moeilijk te beantwoorden omdat die veranderingen zich in hoge mate onttrekken aan wetenschappelijke analyse, nauwelijks in cijfers
zijn uit te drukken en ook moeilijk adequaat te verwoorden.
Ze liggen op het vlak van het maatschappelijke klimaat, ze
hebben te maken met de alsmaar toenemende druk die
vrijwel permanent en in alle regionen van het leven op de
burgers wordt uitgeoefend. Aileen al de energie nodig voor
het afweren van ongewenste informatie moet in vroegere
tijden voldoende zijn geweest voor een uiterst productief
bestaan.
De toegenomen druk is uiteindelijk een gevolg van de
economische concurrentie, die tot inzet van alle krachten
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dwingt. Deze druk leidt niet alleen tot bedenkelijke geopolitieke coalities en even bedenkelijke militaire interventies, maar ook, primair in de economische grootmachten,
tot een dwangmatige versnelling van technologische innovaties die hoe en waar dan ook tijdwinst beloven. Want wat
er ook mag zijn veranderd: tijd is nog altijd geld.
Maar die tijdwinst levert de burgers niet de zeeen van
vrije tijd op die optimistische futurologen nog in de jaren
zestig van de vorige eeuw in het vooruitzicht stelden. Integendeel, ze heeft vooral geleid tot het ontstaan van de flexibele mens, die opgejaagd door een niet-aflatende stroom
van deadlines op de korte termijn altijd tijd te kort komt. 2
Er valt maandelijks, wekelijks, dagelijks zoveel te beantwoorden, te regelen, te organiseren, te controleren en te
evalueren dat het leven op de langere termijn er volledig bij
dreigt in te schieten. Het is de dwang van de omstandigheden die leidt tot hectiek en kortademigheid, tot botheid en
agressie, tot cynisme en corruptie. Het zijn de overspannen verhoudingen die maken dat we steeds meer gekweld
worden door het deprimerende besef steeds minder tijd,
energie en aandacht te hebben voor de dingen die er in het
leven werkelijk toe doen.3
Het ziet er niet naar uit dat die onvrede spoedig zal verdwijnen. Aangezien het gerucht aanzwelt dat we worden
bedreigd door de groei-economieen van China, India en
Brazilie, worden we ertoe aangemoedigd ook onze laatste
energiereserves aan te boren. Alleen zo schijnen we de
concurrentie nog te kunnen weerstaan. Maar of de materiele beloning daarvoor voldoende motivatie blijft bieden,
is de vraag. Want aangezien met de grenzeloze begeerlijkheden van de markt ook de concurrentieverhoudingen in
alle domeinen van het leven binnendringen, worden we
nog steeds voortdurend op onze tekorten gewezen. Elke
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blik uit het raam, in een tijdschrift, op de tv, bevestigt die
tekorten. We moeten meer, altijd maar meer, meer dan we
zelf hebben, meer dan onze buren, collega's, vrienden —
het einde is niet in zicht.
Aldus heeft het menselijke tekort de verrassende gedaante aangenomen van het consumptieve tekort. Bij ongewij zigd beleid zullen jaloezie en ressentiment, achterdocht en lichtgeraaktheid onvermijdelijk en op grote
schaal toenemen, dicht bij huffs maar ook in de internationale betrekkingen. De door Simmel gediagnosticeerde
neurasthenie is bepalend geworden voor de condition humaine in het tijdperk van de ontketende economische globalisering. Te vrezen valt dat de eenentwintigste eeuw de
gouden eeuw wordt van de depressieve neuroticus, de onverschillige zenuwenlij der, het ongeleide projectiel.
De hoogste tijd dus om het roer krachtig om te gooien. De

hoogste tijd de rampgebieden, hier en elders, in kaart te
brengen. De hoogste tijd de reddingssloepen te bemannen
en de schipbreukelingen aller landen aan boord te nemen.
Na het verhaal van de schipbreuk van de Meduse in 'Op
zee', het openingsdeel van dit boek, bevat het tweede deel
essays 'in de schaduw van de actualiteit'. Ze haken in op
kwesties die de afgelopen jaren, vanaf 2o o4, de gemoederen in ons land hevig in beroering brachten. Ze zingen de
lof van de eruditie, ze richten zich tegen de reductie van de
Verlichting tot strijdparool, ze onderzoeken het verband
tussen verveling en agressie, ze bepleiten een ethiek van
de sterkere, ze bewonderen de onbaatzuchtigheid van een
missiezuster, ze zetten vraagtekens bij de terugkeer van de
religie, ze hekelen de Nederlandse ongastvrijheid.
Het derde deel, `Tussen politiek en commercie', bevat
essays over literatuur en kunst. Soms zijn ook hier actuele
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discussies de aanleiding. In alle gevallen gaan ze over het
belang en de betekenis van een vrije, niet op commercieel
gewin gerichte literatuur en kunst. Ter sprake komen: een
roman als schatkamer van het collectieve geheugen, de
discussie over de wenselijkheid van een literaire canon
voor het onderwijs, de vraag wat er gedaan moet worden
om literatuur en kunst voor een breder publiek toegankelijk to maken, ontwikkelingen in het poezieonderwijs en
in de poezie, de absurde commercialisering van de heeldende kunst.
Het slotdeel, `Overzee', plaatst het openingsessay in een
breder kader. Uitgaande van de beroemdste schipbreuk uit
de Europese (literatuur)geschiedenis — die van Robinson
Crusoe — gaat het essay over de maritieme fase van de globalisering, over het kolonialisme als missieproject, over de
export van de Europese beschaving en de ongewenste gevolgen daarvan, over het Europese zelfbeeld.
Het boek eindigt met een verwij zing naar de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens (10 decemberi948).
Of dat een zwaktebod is, zal nog moeten blijken. Als we,
net als Amnesty International, de mensenrechten in plaats
van de belangen van `onze' economie tot leidraad van ons
maatschappelijk handelen zouden maken, zal dat enorme
gevolgen hebben voor onze politieke besluiten, onze publieke moraal en bijgevolg onze in het slop geraakte beschaving.
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OP ZEE

Het vlot van de Medusa
Een uitgewerkte voetnoot bij een schipbreuk

Het moet een van de grootste schilderij en van het Louvre
zijn, 491 bij 716 centimeter, bijna twee keer zo groot als de
Nachtwacht, volkomen ongeschikt in elk geval voor zelfs
de grootste huiskamer. Maar voor de huiskamer was Le Radeau de to Mtcluse, het meesterstuk van Theodore Gericault, dan ook niet bedoeld. Het werd voor het eerst tentoongesteld op de Parij se Salon van 1819, waar het meteen
het middelpunt was van een rel die de grenzen van de gebruikelijke kunstconversatie verre overschreed. Sindsdien
is de roem van het schilderij niet verminderd. Het geldt als
een van de sleutelwerken van de Romantiek; talloos zijn de
geschreven en de geschilderde commentaren die het heeft
uitgelokt.
Het toont een hoogst dramatische scene: schipbreukelingen op een vlot, geschilderd op een moment van hoop.
Ze proberen de aandacht te trekken van een ander schip,
heel in de verte, dat hen zou kunnen redden.
De mannen op het rechterdeel van het enigszins diagonaal geschilderde vlot zijn overeind gekomen. Fen staat er,
ondersteund door een ander, op een vat. Ze wijzen in de
richting van de horizon, zwaaiend met kledingstukken om
de aandacht op zich te vestigen. Het linkerdeel van het vlot,
op de voorgrond en over de hele breedte van het doek geschilderd, toont een viertal lijken van mannen, naakt ofvrijwel naakt.
19

De meest rechtse man hangt met zijn hoofd en zijn armen vermoedelijk over de rand van het vlot in het water.
Vermoedelijk — die lichaamsdelen worden door het kader
van het schilderij grotendeels afgesneden. Twee mannen
in de nabijheid van de lijken reageren nauwelijks of niet op
de mogelijke redding, misschien zijn ze te uitgeput, misschien te gedemoraliseerd. Veilig zijn de schipbreukelingen ook nog allerminst. Links wordt het vlot bedreigd door
een enorme golf, het reddende schip rechtsboven is vrijwel niet te zien.
Dat laatste behoort tot de compositorische vondsten die
het schilderij zijn dramatische kracht geven. Gericault
heeft in de diverse fasen van voorbereiding proefondervindelijk vastgesteld dat die kracht het grootst was als het
schip aan de horizon, veelbetekenend de Argus geheten,
nagenoeg onzichtbaar was. Op schetsen en ontwerpen nam
het aanvankelijk nog een tamelijk prominente plaats in, op
het uiteindelijke schilderij is het zo klein dat de meeste bezoekers van de Salon het niet gezien zullen hebben. Maar
juist daardoor is het in de verbeelding des te beklemmender aanwezig.
Doordat het vlot aan de voorkant wordt begrensd door
het doek, lijken de toeschouwers zich in dezelfde ruimte te
bevinden als de schipbreukelingen — een fysieke identificatie met de mannen op het vlot wordt hun zodoende haast
opgedrongen. Ook hun blik wordt, net als die van de wijzende en zwaaiende mannen rechts op het schilderij, onherroepelijk getrokken door iets wat ze nauwelijks of niet
kunnen zien.
Dat Het vlot van de Medusa een sensatie werd, heeft niet
alleen met schilderkunstige kwaliteiten te maken. De door
Gericault in beeld gebrachte schipbreuk, ofliever: de ellende die daarop volgt, is gebaseerd op een reele gebeurtenis,
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Le radeau de la Meduse, Theodore Gericault, 1819

een zeeramp met verstrekkende en veelzeggende politieke
implicaties.
Thematisch is het schilderij niet origineel, sterker, de
schipbreuk behoorde — met de robinsonade die er vaak logisch op volgde — tot de populairste onderwerpen van de
romantische kunst aan het eind van de achttiende, begin
van de negentiende eeuw. De boektitels over het onderwerp zijn even eindeloos als de schilderwerken. En die belangstelling was maar al to begrijpelijk. Zeerampen waren
aan de orde van de dag, de schipbreuk stond in het brandpunt van de alledaagse angsten. Omstreeks 18 oo kwamen
er jaarlijks alleen al zo'n vijfduizend Engelsen om op zee.
De Franse schipbreukstatistiek vermeldt in 1832 meer dan
vijftienhonderd rampen in een periode van twaalfjaar.
Natuurlijk vormden die rampen stofvoor heroische verhalen, niet alleen voor de subliteraire markt maar ook voor
reclamedoeleinden. Schilders werkten in opdracht van
vermaarde reders en gepensioneerde kapiteins met een
roemrucht gevechtsverleden; met hun zeeslagen hemelden ze het zeemanschap, de moed en de vaderlandsliefde
van de opdrachtgevers op. Ook los van het nationalistische
sentiment waren rampen bij het publiek in trek. Het beginnende strandtoerisme dreef niet alleen op de erotiek van
het zonnebaden, maar ook op de mogelijke sensatie van
een echte ramp op zee. Met de bouw van marina's en wandelpieren speculeerde men op het voyeurisme waar ook de
sensatiepers het van moest hebben, de verlustiging in de
doodsstrijd van een scheepsbemanning in nood — alleen
ditmaal spannender dan ooit, weliswaar op afstand, maar
in het echt. 4 We zijn hier van niets minder getuige dan van
de geboorte van het ramptoerisme uit de geest van de zich
vervelende, naar sensatie snakkende stadsbewoner.
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Helemaal nieuw was deze georganiseerde kijklust niet.
Het Romeinse voorbeeld, twee millennia ouder, is qua
massaliteit en wreedheid nog altijd onovertroffen.5 De
burgers van Rome, rijk en arm, gingen met hun kinderen
een dagje naar het Colosseum om to zien hoe hongerige
leeuwen en tijgers elkaar of hun menselijke belagers verscheurden. Ook zijn de Romeinen de uitvinders van de
oorlog als massaspektakel. Diverse keizers organiseerden
infanterie- en zeegevechten (naumachiae) waaraan door
duizenden soldaten, meestal ter dood veroordeelde misdadigers en slaven, werd deelgenomen. Soms lieten ze het
Colosseum of Circus Maximus vollopen met water, voor de
grootste zeeslagen lieten ze speciale meren graven. De gevechten mochten zijn geensceneerd, het bloed dat er vloeide was echt.
De herontdekking van de amusementswaarde van de
oorlog tijdens de hoogtijdagen van de Romantiek, ofwel
het oorlogstoerisme als ultieme vorm van ramptoerisme,
kan niet los worden gezien van ontwikkelingen in de wereld van het gedrukte woord. Kranten, tijdschriften en boeken boorden in brede lagen van de bevolking een hoogst
onchristelijk lustgevoel aan dat alleen op afstand, bij de
gratie van het niet zelf betrokken zijn, ten voile kon gedijen: de Lust am Grauen, het genieten van geweld, van afslachtingen en oorlogen als vorm van vrijetijdsbesteding.
In Faust i geeft Goethe daarvan een heldere beschrijving, die alle elementen bevat van het zelfvoldane cynisme
waarmee wij, rijke westerlingen, het leed in de wereld consumeren. Aan het woord (in de vertaling van Ard Posthuma) is een burger: 'Op zulke feestdagen mag ik graag spreken / over geweld en oorlog: ik geniet ervan / wanneer ze
in Turkije of Verweggistan / elkaar zonodig weer de botten
moeten breken. / je drinkt je borrel, ziet vanuit het raam /
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op de rivier de bonte scheepjes glijden / en 's avonds onder
het naar huis toe gaan / prij st men zich zalig met de vreedzaamheid der tijden.' Dit schreef Goethe omstreeks 1808,
de `bonte scheepjes' zouden boten als de Meduse en de Argus kunnen zijn.
Toch was de rampenliteratuur en -schilderkunst geen uitvinding van de Romantiek. In Nederland mag dan, volgens een populaire (ten onrechte vaak aan Heinrich Heine
toegeschreven) zegswijze, alles vijftig jaar later gebeuren,
als het om reis- en schipbreukverhalen gaat is eerder het
omgekeerde waar. Hier bestond al vroeg in de zeventiende
eeuw een rijke boektraditie van fantastische reisverhalen,
verlucht met gravures en houtsneden, waarin de avonturen van Hollandse zeelui, tegelijk ontdekkingsreizigers en
kolonisten, uit de doeken werden gedaan voor de thuisblijvers. Let wel: de Hollandse vloot telde in 1634 ongeveer
dertigduizend schepen, maar liefst twee derde van de totale wereldvloot.
Het genre van het reisverhaal was zo lucratiefdat er zelfs
gespecialiseerde uitgevers voor bestonden. Soms waren
die verhalen nog aangedikt met fictieve elementen afkomstig uit laatmiddeleeuwse verhaaltradities — vooral gevechten met mythische monsters en andere bizarre mengwezens waren nog lange tijd populair maar gaandeweg
bleven ze dichter bij de feiten. Vreemd is dat niet: die feiten
waren, ook in hun meest nuchtere versie, vaak al ongelooflijk genoeg. Vast staat dat de populairste zeventiende-eeuwse reisverhalen zijn gebaseerd op dagboeken en scheepsj oumalen.
De meeste verhaalstof leverden de expedities naar
Oost-Indie, ondernomen in opdracht van de vo c (16 021799), de eerste goed georganiseerde multinational ter we-
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reld. Titels als Ongeluckige Voyagie van 't Schip Batavia en
Schipbreuk bij Bengalen vonden gretig aftrek. Verreweg het
beroemdste vo c-verhaal is dat van de Hoornse schipper
Willem Ysbrandtszoon Bontekoe, in 2001 hertaald door
Thomas Roosenboom. Bontekoe's Journaal beleefde zijn
premiere in 1646, ruim twintig jaar nadat hij zijn bijna zevenjarige reis naar Zuidoost-Azie had beeindigd. Dit boek
overtrofalle andere in populariteit, het beleefde alleen al in
de zeventiende eeuw meer dan zeventig herdrukken.
Voor die populariteit kunnen diverse redenen worden
aangevoerd, maar een daarvan — dat het om een rampenverhaal gaat vergelijkbaar met onze (pulpromans en Bfilms', onder meer de visie van Simon Schama — lijkt me
misplaatst. Het Journaal van Bontekoe onderscheidt zich
juist door zijn nuchtere toon van eigentijdse rampenfilms
en ook al van romantische schipbreukverhalen uit de tijd
en in de geest van Vernet, Gericault en Turner. Het verrassende is dat Bontekoe over de onwaarschijniijkste en de
gruwelijkste gebeurtenissen schrijft zonder ze aan to dikken. Nooit kiest hij een spectaculair perspectief, verscherpt hij de contrasten of concentreert hij zich op opzienbarende details; nooit, kortom, maakt hij gebruik van
het repertoire aan verhevigende stijimiddelen waarmee romantische kunstenaars lezers en kijkers bespelen. Bontekoe vertelt alles in het droge, opsommende, emotieloze register van de scheepsjournaalschrijver, de stamvader van
aile journalisten.
Ook kan men Bontekoe's verhaal met de beste wil ter
wereld niet heldhaftig noemen. Staaltjes van individuele
moed of opofferingsgezindheid komen weliswaar regelmatig ter sprake, maar ze worden afgedaan in de vlakste,
haast plichtmatige bewoordingen. En dat is niet toevallig,
want plicht- en verantwoordelijkheidsgevoel — eerder dan
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roem of hebzucht — lijken bepalend voor Bontekoe's handelen. Dat hij ook in de meest benarde omstandigheden
het vege lijf redt, dankt hij uitsluitend aan de Goddelijke
Voorzienigheid, niet aan groot zeemanschap of excellente
leiderskwaliteiten. Op zelfs de geringste ijdelheid lijkt een
vloek te rusten. Of zijn godsvertrouwen helemaal of ten
dele voor rekening komt van zijn uitgever, Jan Deutel, mag
bij gebrek aan een authentiek handschrift onduidelijk
zijn, voor de talrijke lezers was dat niet van belang. Zij
moeten zijn geimponeerd door de nederigheid en het gebrek aan triomfalisme waarvan Bontekoe's journaal hoe
dan ook getuigt.
Ingehouden is de toon waarop Bontekoe vertelt over de
gevaren waaraan hij ontsnapt, en even ingehouden, bijna
klinisch is de toon waarop hij over zelfgepleegde gewelddaden schrijft. Het interessantste materiaal daarvoor levert
de mislukte, in opdracht van de weinig scrupuleuze bedrij fsleider van de Aziatische divisie van de voc, Jan Pieterszoon Coen, uitgevoerde poging het Zuid-Chinese Macao te
veroveren. Alles, ook het grofste geweld, is hier van terloopse en voorbijgaande aard, ingebed in het Grote Verhaal van Gods ondoorgrondelijke Voorzienigheid.
`De 18 e kregen we opdracht om met acht zeilen, te weten drie schepen en vijf jachten, naar Zhangzhou en de
Chinese kust te gaan, om te zien of wij hen met dreiging
van onze vijandschap en geweld niet tot handel konden bewegen. We kwamen echter zo'n tien mijl te laag uit, terwijl
er bovendien drie van onze schepen van ons waren afgedwaald; we waren toen nog met ons vijven. We ankerden
in een baai, waar we met behulp van onze jachten toch nog
zestig of zeventig jonken in brand zetten, zowel kleine als
grote.' (...)
`Besloten werd om dat dorp in te nemen; we deden dat
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op de 3oe, met ongeveer zeventig musketiers. (...) Terwijl
we ze [de inwoners, c. o 1 links en rechts doodsloegen, dreven we ze weer terug in het fort. We verloren een man, de
barbier van de Beer, maar we weten niet of hij gedood of
gevangengenomen is. We staken zowel de twee jonken alsook hun complete dorp in brand, en kwamen die avond
weer aan boord met een mooie buit aan varkens, bokken,
hoenderen en ander roofgoed, zoals huisraad en wat al
niet. De beesten maakten we 's nachts al klaar, om de volgende dag, als beloning voor deze moeilijke landtocht, ons
hart weer eens op to halen. (...) Al met al laat deze geschiedenis weer duidelijk zien hoeveel gevaren een mens doorstaan kan als de bescherming Gods genadig meewerkt.'
Op 24 februari 1818 kocht Theodore Gericault het linnen
waarop hij Het vlot van de Medusa wilde schilderen. Hij wist
dat hij voor een krachtproef stond, alleen al het enorme
formaat van het doek geeft een vermoeden van zijn ambities. Tot dan toe had hij enige naam gemaakt met tekeningen en schilderijen van paarden in alle mogelijke soorten
en omstandigheden. Cavaleristen trots in het zadel, in gevechtssituaties of in galop, waarschijnlijk in opdracht geschilderd, bewijzen zijn vakmanschap, maar zouden hem
zonder Het vlot en het werk daarna geen plaats in de kunstgeschiedenis hebben bezorgd.
Sommige van zijn latere paardenschilderijen zou je
zonder overdrijving portretten kunnen noemen. In hun
expressieve koppen is een beklemmende, aan razernij
grenzende eenzaamheid leesbaar, die nog versterkt wordt
door de vreemdheid van hun prachtig getekende lijven en
de omringende duisternis. Kleine schilderijen als Kop van
een wit paard of Paard in noodweer (182o-1821) mogen in
een adem worden genoemd met de angstaanjagende por-
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tretten van zwervers, misdadigers en psychiatrische patienten die hij in diezelfde jaren maakte, voor hij, de paardengek, in 1824 ten gevolge van een val tijdens een paardenrace in Parijs om het leven kwam.
Op 28 juni 1818 bracht Gericault het doek naar een speciaal gehuurd, groter atelier aan de Rue Louis le Grand. In
de voorgaande vier maanden had hij zich uitgebreid gedocumenteerd over de feitelijke toedracht van de ramp, hij
had, anders dan de meeste zeeslag- en rampenschilders
voor hem, realistische intenties. Zijn V/ot moest een historiestuk worden, niet de uitdrukking van een populaire Bijbelscene als de zondvloed of een allegorische, tijdloze
waarheid over de onzekerheid van het menselijke lot of
iets dergelijks.
Vermoedelijk is hij in zijn waarheidsverlangen zo ver
gegaan dat hij de scheepsbouwkundig ingenieur en timmerman Correard, een van de overlevenden van de ramp,
had gevraagd een exact schaalmodel van het vlot to bouwen dat hem in zijn atelier tot voorbeeld kon dienen. Zeker
is dat hij lang heeft geaarzeld over de vraag welke scene hij
nu precies zou uitbeelden. Talloze detailschetsen en ver
uitgewerkte compositieontwerpen documenteren de werkgeschiedenis. Daarbij lijkt de veronderstelling niet gewaagd dat Gericaults aarzelingen eerder een gevolg waren
van een overvloed dan van een tekort aan informatie. Die
informatie dankte hij aan het schokkende, in november
1817 in Parijs verschenen boek van Savigny en de al genoemde Correard, Naufrage de lafregate La Medusefaisant
pantie de l'expedition du Senegal en 1816. 6
Dat boek is een bewerking van twee eerdere, afzonderlijk geschreven verslagen. Het kernstuk vormde een artikel van Savigny, de drieentwintigjarige scheepsarts van de
Medusa, in Le Journal des De'bats (12 september 1816) waar-
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in de hele expeditie minutieus werd verslagen en de verantwoordelijken voor de ramp met name werden genoemd. Het tweede, minder omvangrijke verslag is dat
van Correard, dat vooral ingaat op de periode na de ramp in
St. Louis. In het voorjaar van 1818 volgde een uitgebreidere, sterk verbeterde versie, spoedig gevolgd door vertalingen in het Engels en het Duits. Datzelfde jaar nog voltrok
zich een geruchtmakend proces tegen de kapitein van de
Medusa, die tot drie jaar vestingstraf werd veroordeeld,
een mild vonnis gezien de tegen hem geuite en ook bewezen geachte beschuldigingen.
De Medusa was een in 1810 gebouwd fregat van 47 bij
12 meter.? Het was het vlaggenschip van een konvooi van
vier schepen, waaronder de brik Argus, dat in de zomer
van 1816 koers zette naar St. Louis, de hoofdstad van het
West-Afrikaanse Senegal. Doel van de reis was de daadwerkelijke bestuurlijke overname van de korte tijd door de
Engelsen geannexeerde, maar oorspronkelijk Franse kolonie. Aan boord van het fregat bevonden zich vierhonderd
personen, voor wie in feite, ook nadat dertig kanonnen van
boord waren gehaald, veel to weinig ruimte was.
Tot kapitein werd de Vicomte de Chaumareys benoemd.
Daarbij ging het om een politieke benoeming: Chaumareys had nog nooit de leiding over een fregat gehad, laat
staan over een heel konvooi. Zijn enige verdienste was
trouw aan de koning. Dat was in het postnapoleontische
Frankrijk, ten tijde van de Restauratie, de normale gang
van zaken. Koning Lodewijk xvi i i verdeelde de belangrijkste posten onder de royalisten die in 1791 het land hadden moeten verlaten, ongeacht deskundigheid of ervaring.
Chaumareys' volstrekte incompetentie leidde tot tweespalt aan boord. Adviezen van ervaren officieren sloeg hij
in de wind, een reeks verkeerde beslissingen had uiteinde-
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lijk tot gevolg dat de Medusa ter hoogte van Mauretania op
een zandbank liep, veertig mijl van de kust. Op bevel van
de gouverneur, in nautisch opzicht eveneens een volkomen leek, werd een vlot van twintig bij zeven meter gebouwd. Aan boord van de Medusa brak een opstand uit,
wijnvaten werden aan barrels geslagen, overal werd uitzinnig gevochten, gewonden en doden werden in zee geworpen. Op 5 juli moest iedereen het schip verlaten. Later
werd het de kapitein zwaar aangerekend dat hij, evenals de
gouverneur, niet als laatste maar als een van de eersten een
veilig heenkomen zocht op een van de sloepen. Honderdvijftig mannen kwamen op het vlot terecht.
Onmiddellijk bleek het ding veel te klein en de constructie gammel. De schipbreukelingen stonden tegen elkaar aan geperst, als de golven hoog over het vlot sloegen
stonden ze tot hun heupen in het water. Het vlot werd op
sleeptouw genomen door een van de sloepen, maar toen
de roeiers daarvan het tempo van de overige boten niet
meer konden volgen liet men op uitdrukkelijk bevel van de
gouverneur, en ondanks protesten van enkele officieren,
het sleeptouw los. Daarmee leek het lot van de schipbreukelingen op het vlot bezegeld. Stuurloos, zonder anker, navigatiemiddelen of roeispanen, zwalkte het over de oceaan, dertien dagen lang, tot het werd waargenomen door
de Argus, die de overlevenden, niet meer dan vijftien man,
meer dood dan levend, aan boord nam. Voor honderdvijfendertig lotgenoten kwam de redding te laat.
Wat zich aan boord van het vlot heeft afgespeeld tart
elke verbeelding. We weten ervan, feitelijk, gedetailleerd
en zonder verschonende retouches of hiaten dankzij vooral het verslag van Savigny, dat deze op de veertigdaagse
thuisreis van St. Louis naar Frankrijk maakte. Het is, in alle
eenvoud, een verbijsterend document. Het laat zien hoe
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snel en grondig mensen in doodsnood verwilderen. Anders dan het journaal van de onaangedane Bontekoe, die
elke verantwoordelijkheid afschuift op God, is Savigny's
geschrift scherp van toon maar toch voldoende gedifferentieerd en objectief om tijdens het proces tegen De Chaumareys als bewij smateriaal a charge te kunnen dienen.
Het mag worden gezien als een passend want niet onder vals eerbetoon bezwijkend monument voor al die
naamlozen die in de loop der eeuwen zijn omgekomen op
zee zonder een spoor na te laten. Het geeft ook een vermoeden van de peilloze ellende die schuilgaat achter recentelijk populaire foto's als die van de Afrikaanse bootvluchtelingen op de vakantiestranden van Tenerife of Gran
Canaria, waarop blanke vrouwen in bikini zich als eigentijdse Florence Nightingales buigen over uitgeputte zwarte mannen. Die foto's bevredigen onze erotische kijklust
evenzeer als onze Lust am Grauen, ons sentimentele, tot
niets verplichtende mededogen evenzeer als ons heimelijke catastrofeverlangen; zeker is niettemin dat ze meer verhullen dan tonen.
Zeker is ook dat Gericault niets wilde verhullen. Hij Wilde
een schilderij maken dat in authenticiteit niet achterbleef
bij het boek van Savigny en Correard. Aanvankelijk moeten
zijn gedachten vooral zijn uitgegaan naar de gruwelijkste
scenes uit dat boek. Een jaar lang, van november 1817 tot
najaar 1818 heeft hij schetsen en voorstudies gemaakt die
worden gedomineerd door de meest macabere beelden.
Gedreven door een verlangen naar de schrijnende empirische exactheid van een Benvenuto Cellini, deed Gericault bij voorkeur onderzoek in de ziekenhuizen en de lijkenhallen van Parijs. 8 Daar tekende hij zieke en stervende
mensen. Met chirurgische nauwgezetheid bestudeerde hij
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geamputeerde lichaamsdelen. Zijn schilderijen van geguillotineerde hoofden zijn zo indringend dat het lijkt of
hij alsnog, post mortem, in de huid van de slachtoffers
heeft willen kruipen. Of Gericault bij dit voorwerk al meteen aan bepaalde scenes uit het relaas van Savigny en Correard heeft gedacht, is niet bekend; talloze scenes komen
er, terugredenerend vanuit de voorstudies, voor in aanmerking.
In het boek waart de dood in vele gedaanten rond, de
een nog gruwelijker dan de andere. Veel soldaten en matrozen — het vlot werd vooral door manschappen en lager
personeel bevolkt — pleegden zelfmoord door in zee te
springen.Men of twaalf [andere] ongelukkigen waren zodanig met de voeten in de gaten van het vlot beklemd geraakt dat ze niet meer hadden kunnen loskomen, en hadden zo de dood gevonden.'
Veel doden vielen tijdens een furieuze nachtelijke opstand van de matrozen tegen hun superieuren, hooguit
twintig man, die in de buurt van de mast de beste plaatsen
bezet hielden. Met messen, sabels en bijlen vielen ze hen
aan. Anderen probeerden de touwen door te snijden die de
planken van het vlot bijeenhielden. Een officier brak een
been toen hij onder een afbrekende mast terechtkwam,
waarna de soldaten hem in zee gooiden, waar de andere officieren hem weer snel uit trokken.
`We legden hem op een vat, maar de opruiers sleepten hem
daarvandaan en wilden hem met een pennenmes de ogen
uitsteken. Geheel buiten onszelf bij het zien van zoveel
weerzinwekkends ontzagen we hen niet langer. Woedend
stormden we op hen af; met de sabel in de hand doorbraken we de gelederen van de soldaten, van wie verscheidene
hun waanzinnige onderneming met de dood moesten bekopen.'
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De ochtend na de muiterij lag het vlot bezaaid met lij -

ken. Nadrukkelijk vermeldt Savigny de walging die hem
bij de beschrijving van de nu volgende taferelen bevangt.
De pen glipt hem uit de hand, een dodelijke kou trekt door
zijn ledematen. Hij bereidt zijn lezers voor op het ergste en
vraagt hun bij voorbaat hun weerzin te bedwingen en zich
de uitzichtloosheid van de ongelukkige schipbreukelingen voor te stellen.
Kannibalisme moet in extreme omstandigheden als deze
vaak zijn voorgekomen, maar toch rustte er begrijpelijkervvij s een zwaar moreel taboe op. De auteurs die er gewag
van maken doen dat schoorvoetend, in bedekte termen en
onder voorbehoud.
Bontekoe beschrijft kannibalisme alleen als verleiding
in de nood, die, in het extreme geval dat iemands leven op
het spel staat, OOk volgens Kant, wetten breekt.9 Na de explosie aan boord van de Nieuw Hoorn werden de tweeenzeventig overlevenden in de boot van Bontekoe zozeer
door honger en dorst gekweld dat ze tot het uiterste wilden
gaan. Ze dronken hun eigen urine, Bontekoe zelf ook, althans `zolang als die goed was, want later werd die ongeschikt om nog gedronken te worden'.
Maar 'de benauwenis werd hoe langer hoe zwaarder en
groter, en de mannen begonnen zo wanhopig, duister en
wreed naar elkaar te kijken dat het leek of ze elkaar bijna
zouden grijpen om op te eten. Ja, onderling werd daar zelfs
over gepraat, met als uitkomst dat ze de scheepsjongens
het eerste zouden opeten; waren die op, dan zouden ze
erom dobbelen aan wie ze vervolgens zouden beginnen.'
Drie dagen respijt, beloofden ze Bontekoe, die 'met vurige
ernst bad (...) tot God, dat Hij Zijn genadige oog toch op
ons mocht laten vallen, en ons binnen die tijd aan land zou
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leiden, opdat wij geen gruwelen zouden bedrijven voor
Zijn ogen.' Tegen die smeekbeden was God niet bestand:
exact na drie dagen maakte Hij een einde aan de kwelling.
Ook Arthur Gordon Pym, hoofdfiguur in een beroemd
zeeverhaal van Edgar Allan Poe, komt in omstandigheden
terecht waarin hij en zijn metgezellen hun `toevlucht zouden moeten nemen tot dit laatste, afgrijselijke redmiddel'.
Ook hij bedingt uitstel, en ook hij verontschuldigt zich bij
de lezer. Maar er is geen ontkomen aan, er wordt geloot wie
het slachtoffer zal zijn. De arme man verweerde zich niet
toen hij met een dolk in zijn rug werd doodgestoken. 'Ik
moet niet uitweiden over de afgrijselijke maaltijd die hier
onmiddellijk op volgde. Dergelijke dingen kan men zich
voorstellen, maar woorden ontberen het vermogen de
geest te doordringen van de uitgelezen verschrikking van
de werkelijkheid ervan. Laat het voldoende zijn als ik zeg
dat we, na met het bloed van het slachtoffer tot op zekere
hoogte de razende dorst te hebben gelest die ons verteerde
en nadat we met algemene instemming de handen, voeten
en het hoofd hadden verwijderd en deze samen met de ingewanden in de zee hadden gegooid, tijdens de vier voor
altijd gedenkwaardige dagen van de zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste van de maand de rest van het
lichaam stukje bij beetje verslonden."°
Poe's Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (omstreeks 1838) is bloedstollend, maar ook duidelijk gestileerd. Het is een werk van de verbeelding, een onderzoek
van het onbekende met de middelen van de fantasie. Het
verraadt de meesterhand van de man die precies wist hoe
hij spanning moest opbouwen.
Bloedstollend maar wel degelijk authentiek is het verslag
van Savigny en Correard. `De ongelukkigen die in deze
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huiveringwekkende nacht door de dood waren ontzien,
stortten zich op de lijken waarmee het vlot bedekt was.
Toen men zag dat dit verschrikkelijke voedsel kracht gaf
aan degenen die ervan aten, kwam men op het idee het te
drogen en het zo mogelijk een beetje smakelijker te maken. Degenen die er niet toe konden komen ervan te eten,
dronken wat meer wijn. We probeerden riemen van de
ransels te eten, het lukte ons een paar stukken naar binnen
te krijgen. Sommigen aten linnengoed, anderen hoedenleer waaraan wat vet of eigenlijk vooral vuil zat, alleen wij
hielden het niet lang uit. Een matroos wilde zelfs aan zijn
eigen uitwerpselen beginnen, maar kon er niet toe komen
ze ook echt te eten.'
Na een week waren er op het vlot nog maar achtentwintig man in leven. Vijftien van hen leken het misschien nog
een paar dagen te kunnen uithouden, mits men geen wijn
meer hoefde te verspillen aan de dertien mannen die als
opgegeven werden beschouwd. Men besloot de zieken niet
op half rantsoen te zetten, maar in zee te gooien. Voor de
vijftien anderen bleef er dan voor zes dagen een halve fles
wijn per dag over. De vraag was alleen wie die daad zou uitvoeren. 'De dood was ons zo vertrouwd geworden, de zekerheid dat we te gronde zouden gaan als we geen gebruik
zouden maken van dit heilloze middel had ons zo hardvochtig gemaakt, dat iedereen zonder rekening te houden
met anderen alleen nog maar op eigen lijfsbehoud was gericht. Drie matrozen en een soldaat belastten zich met
deze gruweldaad, we wendden onze blikken of en huilden
bloedige tranen over het lot van deze ongelukkigen.'
Het boek veroorzaakte niet alleen een politiek schandaal, het maakte ook duidelijk dat de beschaving nog altijd
uit niet veel meer dan een broos oppervlaktelaagje bestond. In precaire omstandigheden gedroegen mensen
zich als vanouds als beesten."
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Gericault stond voor een groot probleem: hoe kon hij deze
hele geschiedenis in een groot overzichtsbeeld integreren? Hoe kon hij, als schilder, recht doen aan het epische
karakter van zijn thema? Welke scene was zo veelzeggend
dat het hele drama van de Medusa erin kon worden samengebald?
Aanvankelijk moet hij, getuige een uitgewerkte schets,
hebben gedacht aan de muiterij van de eerste twee dagen,
maar bevredigend was dat kennelijk niet. Elke keuze, hoe
treffend ook, impliceerde het weglaten van talloze andere,
en dus een verarming in vergelijking met het relaas van
Savigny en Correard. Als geen ander voor hem moet Gericault de beperkingen van de traditionele schilderkunst
hebben gevoeld, de teleurstelling over wat er van een
groots visioen overblijft zodra het vorm heeft aangenomen
op papier of doek. Alles leek te vragen om een aanpak die
vanuit het huidige perspectief, bijna tweehonderd jaar na
Gericault, voor de hand ligt, maar in 1819 nog ondenkbaar
was.
Iemand als Peter Greenaway zou er wel raad mee hebben geweten. Greenaway, die in de Nachtwacht al een schilder aan het werk zag die eigenlijk een filmer avant la leftre
was, zou hebben gekozen voor een ruimtelijke, seriele en
gefragmenteerde aanpak. In het boek van Savigny en Correard zou hij materiaal in overvloed hebben gevonden om
alle dimensies van het verhaal — diachronisch en synchronisch, mythologisch en wetenschappelijk, politiek en psychologisch te analyseren en met alle denkbare middelen
vorm te geven, zoals hij dat eerder op zo overtuigende manier heeft gedaan in, onder meer, een serie-installatie over
de val van Icarus (Barcelona, 1997).
Maar voor Gericault lagen de omstandigheden anders.
Hij was er, driekwart eeuw voor de uitvinding van de cine-
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matografie door de gebroeders Lumiere, nog toe veroordeeld het hele drama te verdichten tot een moment, en dat
was, zo bleek, onbegonnen werk. De vele thematisch en
compositorisch sterk uiteenlopende schetsen geven een
vermoeden van zijn vertwijfelde zoektocht. Uit geen daarvan blijkt trouwens enige interesse in de scandaleuze politieke kant van de zaak mogelijk heeft hij die bij voorbaat
als te abstract en complex beschouwd om hem scenisch te
kunnen verbeelden.
Wel moet hij serieus hebben overwogen zich aan het
pijnlijkste van alle thema's te wagen, het thema dat bovenaan de index van esthetische verboden prijkte: het kannibalisme. Er is een uitgewerkte schets die daarvan getuigt.
Die schets heeft, in overeenstemming met de feiten, betrekking op een tamelijk late fase van het drama. Ging het
op de muiterij schets nog om een wirwar van tegen elkaar
gepropte, om ruimte vechtende figuren, nu is het vlot aanzienlijk minder overbevolkt. Hoewel de schilder sommige
figuren ook op de eindversie van het grote doek heeft opgenomen, heeft hij ook dit beeld uiteindelijk verworpen.
Die eindversie heeft iets teleurstellends, alsof Gericault
toen het erop aankwam is teruggeschrokken voor de consequenties van zijn onderneming. Van muiterij of kannibalisme is niet langer sprake. Ook doen de lijken op de
voorgrond in niets meer denken aan de indringende voorstudies van gemutileerde lichamen of van stervenden. Dit
zijn de lijken van goed geproportioneerde, atletische mannen. Ze zijn, conform de wetten van de classicistische esthetica, gaaf en gespierd, hoewel Savigny en Correard al
halverwege de stuurloze omzwervingen van het vlot, na
zes dagen, meldden dat de overgebleven dertig personen
zich ook fysiek 'in een jammerlijke toestand' bevonden:
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`door het zeewater was de huid van onze voeten en benen
helemaal losgeweekt, we zaten onder de kneuzingen en
wonden, die, geprikkeld door het zeewater, zoveel pijn deden dat we het vaak luid uitschreeuwden.'
Uiteindelijk heeft Gericault, om redenen waarnaar we
moeten gissen, gekozen voor een veel minder gruwelijk
beeld. Er lijkt slechts sprake van een tragisch gevecht tegen
de elementen, niets op het schilderij doet de furie van geweld vermoeden die hier gewoed heeft. In de loop van het
ontstaan moet Gericault zijn schokkende authenticiteitspretentie hebben laten varen ten gunste van een sterk geldealiseerd en hoopvol beeld. Daaraan draagt ook de dynamiek van de compositie het nodige bij. Die zorgt ervoor dat
de toeschouwers bijna tot lotgenoten van de schipbreukelingen worden gemaakt, dus dat ook hun blik zich richt op
de reddende Argus aan de horizon. Het schilderij vraagt
erom dat zij zich, net als de pathetisch gebarende mannen
op het vlot, afwenden van de verschrikkingen van de voorbije dagen, waarvan de doden op de voorgrond nog getuigen.I 2
Zo kan worden geconcludeerd dat Het vlot van de Medusa achterblijft bij de oorspronkelijke intenties van de maker. Groots en imponerend, zonder twijfel, maar ook een
monumentale demonstratie van wat Herbert Marcuse (in
1937) 'het affirmatieve karakter van de cultuur' noemde,
een kunstwerk dat het lijden esthetiseert en daardoor aanvaardbaar maakt. Het vlot is eerder schatplichtig aan Gericaults vroege idealistische idolen Michelangelo en Rubens
dan aan onverschrokken, illusieloze waarnemers als Rembrandt en Goya (die uitgerekend in 1819 aan zijn `zwarte
schilderijen' begon, waaronder Saturnus verslindt een van
zijn zonen).
Zou ook Gericault zelf niet helemaal tevreden zijn ge-
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L'Alitne, of Le cleptomane, Theodore Gericault, 1822

weest met het voltooide doek? Heeft hij het mogelijk zelfs
als een mislukte kans beschouwd? Het beste werk uit de
jaren na Het viot, sommige portretten, sommige paardenschilderijen, zou dan kunnen worden gezien als pogingen
om revanche te nemen op zichzelf. Met grauwe doeken als
Portret van een kleptomaan en Portret van een geesteszieke
vrouw lijkt hij weer aansluiting te zoeken bij de studies die
hij voor Het vlot maakte, maar die hij daar ten slotte niet
voor gebruikte.
Dit is Gericault op zijn sterkst: het stomme, bijna uitdrukkingsloze gezicht, het gezicht van de man ofvrouw die niet
meer mimetisch reageert op de omgeving, het gezicht dat
geen andere emotie meer kent dan die van de communicatiebreuk. Suggereert de pathetische enscenering van de
schipbreukelingen dat er nog een leven na de verschrikkingen is, de late portretten van psychiatrische patienten
hameren erop dat er nog uitsluitend een leven in de verschrikking bestaat. Deze miserabele figuren kijken langs
iedereen been, dof, starend, sprakeloos, reddeloos, geen
honderdogige Argus in de verte kan hun blik nog doen oplichten.
Maar wat ogen niet of niet meer kunnen, kunnen handen vaak nog wel. Gericault toont zijn solidariteit met hen.
Zijn schilderende hand lijkt op de hand van de liefdevolle
ziekenverzorgster die de harde trekken in het gelaat van de
patienten strelend volgt en al doende zo niet hun pijn dan
toch hun martelende eenzaamheid wegneemt.
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La Monomane de l'envie, Theodore Gericault, 1822

IN DE SCHADUW VAN
DE ACTUALITEIT

De humanist en de kapster
De zin van eruditie

In een van de afleveringen van zijn verbazingwekkende tvserie Van de schoonheid en de troost was Wim Kayzer te gast
bij George Steiner, en niet voor het eerst. 1 3 Steiner zat, als
altijd, breeduit op de praatstoel, hij deed niet zijn best zijn
reputatie van cultuurpessimist te nuanceren, laat staan te
ondermijnen. Met het bekende mengsel van minachting
en triomfalisme hekelde hij het gebrek aan geletterdheid
van al die semi-intellectuelen die het land regeren, de media beheersen en leerstoelen aan de universiteiten bezetten.
Ter illustratie las hij een fragment voor uit The Sun Also
Rises van Ernest Hemingway. Daarbij toonde hij zich
demonstratief verbaasd dat de door hem bevraagde letterenstudenten de situering.van die passage in het NoordSpaanse Roncevalles (het Franse Roncevaux) niet onmiddellijk begrepen als een veelbetekenende toespeling op het
Chanson de Roland, respectievelijk de slag die Karel de Grote daar eerst met de Saracenen en vervolgens met de Basken uitvocht en waarbij ridder Roelant de dood vond.
In de commentaren werd Steiner afgemaakt. Eveneens: als altijd. Toch is het de vraag of die collectieve hoon
niet wat te gemakkelijk is. De man mag irritante trekken
hebben, daarmee is nog niet alles wat hij zegt per definitie
flauwekul. Nederland is, voor zover ik weet, ook het enige
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land waar het vanzelfsprekend is hem alleen nog als arrogante aansteller to zien. Zeker is dat de kern van het door
Steiner telkens opnieuw gesignaleerde probleem aan elke
letterendocent, en bij uitbreiding aan elke docent voor wie
het lezen van teksten een primaire bezigheid is, bekend
moet zijn.
Stel dat zo'n docent zijn leerlingen op een dag het hoofdstuk voorleest uit hetzelfde boek van Hemingway waarmee
Steiner zijn vernietigende demonstratieles intertextualiteit illustreerde. Bij het woord ' Roncevalles' staat een voetnoot, gelukkig, ook die leest hij voor. Maar dan ontdekt hij
al snel dat hij met die verklaring nog verder van huis raakt.
Immers, voor hij Hemingway's toespeling in kwestie kan
verhelderen — het gaat om parallelle situaties, toen en nu —
moet hij uitleggen wat het Chanson de Roland is, geen van
zijn leerlingen heeft ooit van die tekst gehoord; vervolgens
wie Roelant is, wie Karel de Grote, ook hem kunnen ze niet
bij benadering plaatsen; wie of wat de Saracenen zijn en
om welke veldslag het gaat. Geen leerling die het dan nog
kan volgen.
Op zulke momenten blijkt dat het overbrengen van kennis
altijd al de nodige kennis bij student of leerling veronderstelt. Je kunt iemand alleen iets duidelijk maken als hij het
al half en half weet. Geschiedenis, literatuur, filosofie, in
het algemeen: kennis van de cultuur, alles wat het Duitse
woord Bildung impliceert, kan nu eenmaal niet, zoals wisof natuurkundige kennis, worden afgeleid uit axioma's,
definities of wetten die in principe geen enkele voorkennis
veronderstellen. Culturele kennis heeft altijd een circulair
karakter: elke verheldering van afzonderlijke feiten verwij st naar een geheel, zoals de kennis van dat geheel die afzonderlijke feiten veronderstelt.
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Wie iets van de Renaissance wil begrijpen kan niet volstaan met handboeken of overzichtswerken, hij zal zich
ook moeten verdiepen in de kunstwerken uit die tijd, van
zeer dichtbij, met de neus op verf en marmer, partituur en
tekst. Omgekeerd kan men de betekenis van een regel of
zelfs van een woord uit een sonnet van P.C. Hooft, maar
evengoed van Petrarca of Ronsard, niet begrijpen zonder —
allereerst — de formele en semantische samenhang van het
hele gedicht te doorgronden en vervolgens, omdat het gedicht daar op wezenlijke punten om vraagt, filosofie en
cultuur van de Renaissance bij de lectuur te betrekken. En
dat geldt voor elk kunstwerk en voor elk cultureel verschijnsel: ze moeten afwisselend en elkaar verrijkend van
zeer dichtbij en van zeer veraf bestudeerd worden.
Dat vergt dus nogal wat. Meer in elk geval dan van zestien- of zeventienjarige vwo-leerlingen of aankomende
studenten geschiedenis of literatuurwetenschap nog verwacht wordt. Didactisch is het probleem dat er geen begin
kan worden aangewezen waaruit al het andere min of
meer logisch volgt. Want ook de zojuist geschetste dubbele
beweging maakt de cirkel niet rond; er blijven altijd vragen
over, ten dele zeer dringende: de Renaissance impliceert
immers in veel opzichten een breuk met de Middeleeuwen en, zoals het woord al zegt, een wedergeboorte van de
Oudheid, ook daar moet men dus het nodige vanaf weten.
Dit alles leidt tot de conclusie dat er zeker in de vroege
fasen van het leerproces onvermijdelijk sprake zal zijn van
een sterk asymmetrische verhouding tussen leraar en leerling. De leerling kan niet beoordelen wat belangrijk is en
wat niet, hij zal erop moeten vertrouwen dat zijn docent
dat wel kan. Die docent zal vaak van perspectief moeten
wisselen: in elk detail dat hij ter sprake brengt zal hij een
glimp van het geheel moeten laten oplichten. Ook van
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hem vergt dat nogal wat, misschien meer dan men redelijkerwij s mag verwachten.
En wat dus inmiddels ook niet meer van hem wordt verwacht. De laatste decennia heeft men in het onderwijs van
de nood een deugd gemaakt: alle pretenties die wijzen in
de richting van een geheel zijn uit de curricula van de geesteswetenschappen verdwenen — te vrezen valt dat daarmee
ook de geest zelf spoorloos verdwenen is. Gedreven door
tijdnood, onbenul en wanhoop heeft men het onderwijs in
die wetenschappen teruggebracht tot thema's, het idee dat
er ook in postcanonieke tijden nog altijd zoiets bestaat als
canonieke geschriften is met de vuilnisman meegegeven.
En ter ontlasting van de arme docent, vviens opleiding inmiddels ook al bestond uit niet veel meer dan wat schamele thema's, plaatste men de leerling centraal. 'Veronica
komt naar je toe' — geen wonder dat die leerling zich al snel
niets meer kon voorstellen bij de gedachte dat hij om iets te
leren zijn wereldje juist moet verlaten.
Enfin, de nieuwe ideologie is zo breed uitgesmeerd dat
iedereen de trefwoorden daarvan nu wel zal kennen: kennis vergaren is een tijdrovende en ouderwetse bezigheid
die we ons, nu tijd meer dan ooit geld is, niet meer kunnen
en gelukkig ook niet meer hoeven te veroorloven. Want
kennis, weten wij, veroudert razendsnel, even snel als de
zoekmachines van onze pc's verder geperfectioneerd worden. Dus komt het erop aan de leerlingen in dat zoeken te
bekwamen.
Dat lijkt redelijk, maar is het allerminst. Het moet zijn
bedacht door mensen die veronderstellen dat kennis en
vaardigheden ongeinteresseerd langs elkaar heen leven.
Een funest misverstand: zonder een systeem van ietwat
zinvol samenhangende kennis in je hoofd ben je helemaal
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niet in staat zinvolle vragen te stellen en gericht te zoeken,
evenmin kun je het `gevondene' een zinvolle plaats geven
in Vat je al hebt'. Over de catastrofen waar het hersenloze
opzoeken toe leidt, kan elke letterendocent hilarische verhalen vertellen — ik zal ze hier niet herhalen. Het is haast
beschamend om het hardop te moeten zeggen, maar de
vaardigheid in het lezen, interpreteren en verwerken van
teksten ontwikkelt zich nu eenmaal niet los van de kennisverwerving terzake, beide zijn als bibliotheek en onderzoeker, theorie en veldwerker, hersens en zintuigen juist op elkaar aangewezen.
Intussen kan de vraag worden gesteld of dat gebrek aan
eruditie zo erg is. Wat maakt het uit als iemand nooit van
Louis Couperus of Herman Gorter, Domela Nieuwenhuis
of Abraham Kuyper, George Breitner of Piet Mondriaan
heeft gehoord? Geen werkgever die ernaar vraagt, geen beroep dat zulke kennis vereist, geen jongere die het gevoel
zal hebben iets wezenlijks te missen. Verdient Steiners honende lachje het niet te worden beantwoord met de hoon
van zijn meer realistische tijdgenoten? Moeten we juist
niet blij zijn dat de jeugd zich van al die ballast kan bevrijden, nu ze het toch al zo druk heeft? Horen boeken, op de
keper beschouwd, niet tot dat stoffige humanistische verleden waarmee ietwat eigentijdse mensen niets meer kunnen beginnen?
Het is verleidelijk al deze vragen van een ondubbelzinnig `progressier antwoord te voorzien, zodat het probleem
verdampt als sneeuw voor de zon. Al het geklaag over de teloorgang van oude vormingsidealen is cultuurpessimistische onzin, kennis veroudert per definitie en er komt altijd
wel weer iets nieuws voor in de plaats. Dat is het geluid dat,
ironisch getoonzet, soms ook opklinkt uit het linkse kamp.
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Zo vergeleek de even erudiete als geestige essayist en
dichter Hans Magnus Enzensberger kennis en wereldbeeld van de zeventienjarige Melanchthon (1497-156o)
met dat van de eveneens zeventienjarige kapster Zizi van
om de hoek. De humanist, toen al hard op weg hoogleraar
Grieks en theologie in Wittenberg te worden, moet weliswaar veel passages uit de klassieken en uit de Bijbel van
buiten hebben gekend, maar dat betrofeen precies omlijnde en overzichtelijke hoeveelheid kennis, `een twintigtal
auteurs, dichters, filosofen en kerkvaders, nog wat vakliteratuur, de rest was eigenlijk rommel, het gebruikelijke gevaarlijke knoeiwerk (...) over de tegenwoordigheid van
Christus in het avondmaal.'
Vergeleken met hem is Zizi een wonder van geinformeerd zijn: zij kent alle acteurs van Tatort uit het hoofd,
`weet meer dan je voor mogelijk zou houden over hun persoonlijke relaties, problemen met hun gezondheid en hun
vrijetijdsbesteding,' om over hun liefdesgeschiedenissen
en hun inkomens nog maar te zwijgen. Maar uiteindelijk
komt er ook bij Enzensberger een einde aan de ironie. Hij
wenst zich allerminst als cynisch pleitbezorger van de onwetendheid te afficheren: Vat jongeren weten en wat ze
niet weten is net zo monstrueus als de omgeving waarin ze
leren wat ze leren, en vergeten wat ze vergeten.'
Blijft de vraag of desondanks niet heel veel kennis wel degelijk verouderd en irrelevant is geworden. Is het werkelijk
uitgesloten dat we tegenwoordig een kennisrevolutie meemaken vergelijkbaar met die van de achttiende eeuw? Is er
niet eenvoudigweg, net als toen, sprake van een soort grote
schoonmaak, van een intellectuele zuiveringsactie die ertoe leidt dat we ons alleen nog zorgen maken om werkelijk
relevante kennis?
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Zeker is — om heel summier op die vergelijking in te
gaan — dat het rationalisme van achttiende-eeuwse encyclopedisten als Buffon en Diderot ook een daad van intellectuele hygiene was: wie (laat)middeleeuwse encyclopedische
geschriften leest, zoals die van Jan van Boendale of Jacob
van Maerlant, kan gecharmeerd raken door de naiviteit
waarmee ze realiteit en fictie op een hoop gooiden, alsook
door de klakkeloosheid waarmee ze hun doorgaans Latijnse bronnen (Aristoteles, Plinius) overpenden, tegelijkertijd kan men moeilijk ontkennen dat de latere ongelovigheid, de overtuiging dat kennis voortkomt uit waarneming
en reflectie, ons heeft bevrijd van een hele hoop theologisch gesanctioneerde bijgelovigheid en warrige onzin.
De vergelijking met nu gaat echter grotendeels mank.
De achttiende-eeuwse kennisrevolutie had een bevrijdend
effect: ze stond in dienst van het zelfleren denken, de mondigheid, de autonomie van het individu. Nu is eerder het
tegengestelde het geval: de blinde opzoek- en kopieerdrift
die in het onderwijs, ook het academische, epidemische
vormen heeft aangenomen, lijkt ons weer massaal terug te
voeren naar de voor-kritische tijden van onwetendheid,
goedgelovigheid en slaafse navolging. Maar het is zoals
Enzensberger zegt: wat jongeren weten is exact zo monstrueus als de omgeving die hun die kennis opdringt. Wat
te denken van de Nederlandse publieke omroep die het
sinds kort normaal vindt in zijn journaals de transfer van
een populaire diskjockey, inclusief de transferprijs, te vermelden alsof het om de nieuwe dirigent van het Concertgebouworkest of de huisregisseur van de Nederlandse
Opera ging?
Meer dan ooit worden we — wij allemaal, niet alleen de jongeren — bestookt door Informatie', hierarchieloos en per-
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manent, waarin feit en fictie niet alleen opnieuw een vaak
onontwarbaar mengsel zijn aangegaan, maar waarop we
ook beroepshalve, als burger en als consument, geacht
worden snel en adequaat te reageren. Het kan niet de bedoeling zijn al die `informatie' te verwerken ter verrijking
van ons innerlijk leven.
Dat zou ook onmogelijk zijn. Eerder is het nadrukkelijk
de bedoeling dat ze ons eindeloos kneedbaar maakt, dat ze
ons mobiliseert in de richting van nieuwe automodellen of
gsm's, van politieke matadors die weten wat het yolk wil of
van exotische vakantiebestemmingen 'op maat'. Wie niet
in staat is die permanente infiltratie van gelukbelovende
pseudo-informatie ietwat of to weren, een zekere immuniteit te ontwikkelen voor alle verraderlijke gedaanten waarin ze het leven probeert te sturen, zal aan de ontwikkeling
van iets wat lijkt op een innerlijk leven helemaal niet meer
toekomen.
Zoals zo vaak was het Nietzsche die deze verhoudingen
het eerst en meteen in alle scherpte doorzag. In het tweede
deel van zijn Unzeitgemtisse Betrachtungen zet hij uiteen
wat de gevolgen zijn van de voortijdige, afstompende arbeid in de fabrieken, van het blootgesteld zijn aan 'al te fel,
al te plotseling, al te snel wisselend licht'. Moeilijk voorstelbaar dat die mensen na een tijdje nog in staat zijn tot iets
anders dan gemechaniseerde, plotselinge, hoekige bewegingen, dat er van hen meer overblijft dan een willoos collectief van `denk-, schrijf- en spreekmachines'. En het op
geestloos stampwerk gerichte onderwijs biedt onvoldoende tegenwicht. Nietzsche is ervan overtuigd dat hierdoor
het verlangen `zelf iets te ervaren en een samenhangend
levend systeem van eigen ervaringen in zich te voelen
groeien' volledig wordt uitgedoofd.
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Het is dan 1873. De industriele revolutie is in voile gang, het
oude idealistische, op kennis van de klassieken gebaseerde
Bildungsideal uit de tijd van Kant, Herder en Humboldt
krijgt in snel tempo anachronistische trekken. De menselijke binnenwereld, ooit een archief van oude, motiverende, zingevende verhalen, raakt uitgewooncl, handelingsimpulsen komen steeds meer vanuit een buitenwereld die
niet minder bedreigend en contingent is als in donkere,
mythische tijden en zonder twijfel aanzienlijk opdringeriger. Mensen van vlees en bloed, met vitale herinneringen
en verlangens, worden lastige restanten uit archaische tijden.
Beter is het als mensen zich zonder weerstand leren gedragen als de databundels die ze in het wereldomspannende, steeds dichter wordende netwerk van verkeer-, informatie- en kapitaalstromen ook feitelijk zijn. Ideaal is het
flexibele leeghoofd, eindeloos programmeerbaar, manipuleerbaar en mobiliseerbaar. Nog verwonderlijk daarom dat
het tot in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw
heeft geduurd voordat men in het onderwijs de afbraak
van het oude vormingsideaal krachtig ter hand begon te
nemen.
De vraag of dat erg is kan inmiddels met een even krachtig
worden beantwoord. Het is meer dan erg.
Zeker, veel kennis is klinlddare onzin gebleken, veel auteurs hebben ons niets meer te zeggen, veel oude verhalen
hebben hun inspirerende kracht verloren. Het gaat ook
niet zozeer om eruditie of belezenheid als zodanig; pleidooien voor behoud van het oude gymnasium klinken
hoofdzakelijk verdacht en wereldvreemd. Maar niettemin:
zonder innerlijk leven geen sociale fantasie, geen emotionele en geen creatieve intelligentie. Zonder zich in de wereld van die `nutteloze' verhalen verdiept te hebben, zon-
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der de inspirerende kracht daarvan ooit in het eigen mijmerende, dromende, denkende hoofd gevoeld te hebben,
is het niet alleen uitgesloten ook maar iets van de werkelijke wereld te begrijpen, maar kan ook het verlangen naar
een open, ongewapend bestaan in die wereld nooit opkomen.
Eruditie dient de stoffering en meubilering van de binnenwereld. Goed onderwijs bestaat uit gemotiveerde inrichtingsvoorstellen; een goede docent heeft iets van een
binnenhuisarchitect: wie iets leert moet het gevoel hebben
zich in zijn eigen leven beter thuis te voelen. Dat kan men
luxe noemen, en dat is het ook. Het is echter ook meer dan
dat — want alleen hij die ervaring heeft met een bewoonbare binnenwereld kan op zinnige ideeen komen voor een
bewoonbare buitenwereld.
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Gestolen erfenis
Van wie is de Verlichting?

Over de Verlichting, de eeuw van de rede, werd tot omstreeks de millenniumwisseling geschreven door filosofen en essayisten, in de krant kwam je het woord niet tegen. Maar dat is nu wel even anders. Met grote regelmaat
duikt het woord op in de teksten van nieuwrechtse politici
en hun geestverwante commentatoren, niet zelden mensen voor wie volkswijsheid het alfa en omega van alle wij sheld is en die je er dus niet gauw van zou verdenken dat ze
weinig toeschietelijke, om niet te zeggen elitaire denkers
als Voltaire of Kant op hun nachtkastje hebben liggen. En
vreemd genoeg fungeert het woord daar niet om alle vrijgevochtenheden waar het van oudsher voor staat te verketteren, maar integendeel, bijna als geopenbaarde waarheid.
Als dat getuigt van de triomf van de Verlichting, dan toch
van een zeer merkwaardige triomf.
Want was de Verlichting niet bij uitstek een progressieve beweging gericht tegen de machtsverstrengeling van
Kerk en Staat? Wilde de Verlichting niet de emancipatie
van het in armoede en geestelijke duisternis kort gehouden yolk? Waren het niet de philosophes, die de geesten van
het yolk rijp maakten voor de bestorming van de Parij se
staatsgevangenis, de Bastille, het gehate symbool van het
repressieve ancien regime? En waren het niet, een eeuw later, Marx en Freud, die als revolutionaire erfgenamen van
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de Verlichting de mensheid wilden bevrijden uit de duistere wurggreep van het kapitaal en het onbewuste?
Ja, de Verlichting was een zaak van links, zoveel is zeker.
Rechtse denkers waren altijd ondubbelzinnige tegenstanders van de Verlichting, of het nu ging om nostalgische
romantici uit de negentiende eeuw die de afschaffing van
slavernij en doodstraf als een vloek in het streng gereformeerde gezicht van God zagen, of antiwesterse filosofen
uit de twintigste eeuw die de alliantie van voortschrijdende
techniek en democratie als voortekenen van een definitieve ondergang van het Avondland duidden. Dus dringt de
vraag zich op wat dat nieuwrechtse gedweep met de Verlichting to betekenen heeft. Gaat het om een verbluffend
nieuwe interpretatie van misschien het belangrijkste westerse gedachtegoed, of toch vooral om bluf, gebaseerd op
een gedachtegoed dat op zoek naar een respectabele traditie rekent op volslagen onbekendheid met die traditie?
Wat in de nieuwrechtse heiligverklaring van de Verlichting allereerst opvalt, is een niet geringe lichtzinnigheid:
verwijzingen worden zelden of nooit gespecificeerd, titels
van boeken of namen van auteurs van 'de' Verlichting ontbreken in het notenapparaat even opzichtig als min of
meer uitgewerkte en in hun context geduide opvattingen
of theorieen waar men zich op beroept. Die verwijzingen
hebben met andere woorden een sterk ritueel karakter, alsof iedereen wel weet wat dat is, 'de' Verlichting. Maar juist
dat generaliserende gebruik roept de verdenking op dat de
gebruikers zelfnauwelijks weten waar ze het over hebben.
De suggestie als zou het gaan om zoiets als een politieke
partij met een eenduidig beginselprogramma is geheel in
strijd met de historische waarheid. De Verlichting bestaat
vooreerst alleen in het meervoud. Lang niet overal slaan de
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nieuwe denkbeelden aan, ook is de censuur in het ene land
meedogenlozer dan in het andere. Het maakt nogal een
verschil ofje het hebt over het betrekkelijk liberale en ontwikkelde Engeland van na de Glorious Revolution (1688)
met zijn vrijheid van godsdienst en meningsuiting of over
de lappendeken van feodale Duitse vorstendommetjes
waaronder elke liberale gedachte onmiddellijk werd gesmoord in een verstikkende onderdanenmentaliteit.
En ook als je de aandacht richt op individuele denkers
zijn de verschillen levensgroot: de rustige, systematische
redeneerstijl van David Hume of Adam Smith heeft niets
gemeen met de scherpzinnige spot van Diderot, die weer
weinig gemeen heeft met de zeer serieuze, in het late werk
zelfs larmoyante, paranoide toon van Rousseau. Als theoreticus groef de radicale Rousseau daarentegen dieper dan
zijn aanvankelijke vrienden, en tot op de dag van vandaag
oefent hij merkbaar invloed uit op filosofie, maatschappijtheorie en pedagogiek.
Maar belangrijker nog dan die verschillen is het besef
dat de Verlichtingsdenkers geen politici waren maar — inderdaad — denkers: schrijvers, pamflettisten, essayisten,
toneelmakers, journalisten, kortom intellectuelen in de
meest ruime zin van het woord. Wel genoten speciaal de
Franse philosophes de protectie van min of meer verlichte
vorsten (Friedrich i r , Catharina de Grote), en natuurlijk
waren zij ook noodgedwongen geinteresseerd in politieke
kwesties, maar — uitzonderingen als Turgot en Condorcet
daargelaten — niet als makers ofuitvoerders van beleid. Dat
kan, met het oog op het gemak waarmee tegenwoordig een
beroep wordt gedaan op de Verlichting ter ondersteuning
van politieke opvattingen en maatregelen, niet genoeg benadrukt worden.
Het werk van de Franse Verlichtingdenkers was gericht
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op soortgenoten binnen de aristocratie en de ontwikkelde
bovenlaag van de burgerij, het circuleerde in de betrekkelijk kleine kring van de salons en de verspreide intellectuele enclaves die tezamen de Geleerdenrepubliek vormden.
Voltaire meende dat het yolk zijn schaarse vrije tijd liever
in de kroeg dan achter de boeken doorbracht. Pas in het
laatste decennium voor de Revolutie richtten de tweederangs schrijvers uit de Parij se literaire onderwereld, 'Rousseau's van de goot' noemt Darnton hen, zich nadrukkelijk
tot het ontevreden en naar verandering snakkende yolk.
Als schrijvers zijn de philosophes bovendien vaak eerder
literair dan filosofisch van verstrekkende betekenis. Voltaire en Diderot komen zelfs in de voetnoten van de moderne
filosofie niet meer voor, zeker niet in de academische, voor
nogal wat literaire schrijvers van de twintigste eeuw waren
ze daarentegen een inspirerend voorbeeld. Diderot is tot
op grote hoogte zelfs een ontdekking van de twintigste
eeuw. Hij mag gelden als de eerste moderne intellectueel,
onafhankelijk van geest maar tot compromissen gedwongen, iemand die niet langer in dienst van Kerk of Staat zijn
eeuwige waarheden verkondigde maar die zonder veel zekerheden op de literaire markt zijn kostje bij elkaar moest
zien to scharrelen, als vertaler, privedocent, pornograaf,
kunstcriticus, toneelschrijver en vooral als uitgever en belangrijkste auteur van de Encyclopedic (1751-176 6), het literair-filosofische monument van de Verlichting.
Die nieuwe, onzekere beroepspraktijk ging gepaard
met de uitvinding van nieuwe, experimentele literaire vormen, in het bijzonder die van het losse, heterogene essay
(Montaigne werd nadrukkelijk als voorloper beschouwd)
en het filosofische verhaal, beide vaak in dialoogvorm. Het
belang van de essayisten is vooral dat ze een nieuwe taal,
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een nieuwe stijl van denken ontwikkeld hebben: ze hebben de filosofie geen nieuwe eeuwige waarheden of duizelingwekkende ideeencomplexen geschonken, maar iets
wat misschien wel veel belangrijker is: lichtheid, een relativerende houding, een soepele omgang met paradoxen,
gebrek aan eerbied voor het intimiderende aplomb van
loodzware autoriteiten.
Voltaire betoonde zich in zijn contes philosophiques een
messcherp criticus van eeuwenoude, in een wat ander jasje ook vandaag de dag nog steeds populaire domheden en
vooroordelen, maar altijd — en dat is zijn blijvende verdienste — in een geestige, intelligente vorm. Als een der eersten
is hij erin geslaagd een kruistocht tegen het fanatisme te
ontketenen zonder de grimmige, eenduidige toonsoort
van dat fanatisme over te nemen en aldus een spiegelbeeld
van zijn tegenstander te worden. Verlicht is hij niet zozeer
vanwege zijn strijd tegen de godsdienst, maar vanwege de
middelen waarmee hij zich — als verhalenverteller, criticus
van Pascal of vergelijkend-godsdienstwetenschapper — op
het slagveld van de godsdiensten waagde: hij was niet uit
op de totale overwinning maar op een algehele ontwapening. Want waren niet `alle mensen', ongeacht herkomst
of religie, `uiteindelijk kinderen Gods'?
Diderot heeft, meer nog dan Voltaire, geexperimenteerd
met het meerduidige, meerperspectivische proza, waarin
schijnbaar onverenigbare standpunten zodanig verstrikt
raken dat de 'ware' Diderot bijna onvindbaar wordt. Hij is
de meester van de hypothetische toon en de subversieve
humor, maar ook van de ironische zelfreflectie en de mensenkennis.
In duizenden bladzijden flonkerend proza hebben Voltaire en Diderot, maar zij niet alleen, een einde gemaakt
aan het massieve, uit autoritair-religieuze tradities stam-
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mende idee dat denken hetzelfde is als het `benoemen' van
de dingen, zoals dat in de taal van nieuwrechts tegenwoordig heet. Voor dat `benoemen' heb je zintuigen noch denkkracht nodig: de `naam' van de dingen is immers al bekend
voordat de dingen zelf goed en wel bekeken zijn, voor wie
`benoemf kan het bijzondere nooit iets anders zijn dan
een derivaat van het algemene. Onthullender dan in die
formule, meestal ook nog uitgesproken op de toon van de
stoere taboeschender, kun je niet duidelijk maken dat je
vooroordelen uitkraamt.
Wat aldus bij de naam genoemd wordt, is van de simpelste eenvoud: onze beschaving, die van het verlichte
Westen, is superieur aan die van de anderen, speciaal die
van de achterlijke islam. In die context is het dat de Verlichting steevast komt opdraven — als dooddoener. Want als de
Verlichting al bestaat, dan in elk geval niet als tijdperk van
demonstratieve zelfbejubeling maar van vergaande zelfkritiek, niet als grimmige dramaturgie van een multiculturele onverzoenlijkheid maar als hoffelijke ironie in dienst
van de ontspanning. Het beroep op de Verlichting ter legitimering van een enghartige, vaak xenofobe eigenwaan is
een gotspe — Voltaire zou deze zelfbenoemde erfgenamen
van zijn werk aan zijn scherpst gepunte ganzenveer geregen hebben.
Men kan van de Verlichting niets begrijpen als men haar
niet ook ziet als reactie op het door godsdienstoorlogen
verscheurde Europa. Alle vroege denkers van de Verlichting (Montaigne, Bayle, Spinoza, Toland, Locke) bepleiten
tolerantie en een religieus pluralisme. Nederland neemt
in die geschiedenis een bijzondere plaats in, vooral dankzij Spinoza. Jonathan Israel, aan wiens opzienbarende
boeken we de recente heropleving van de belangstelling
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voor Spinoza danken, is zelfs van mening dat Nederland,
meer dan Engeland en Frankrijk, de bakermat is van de
vroege, radicale Verlichting.
Spinoza's optreden vond plaats in een historische fase
van de Republiek die eerder door het fanatisme van Luther
en Calvijn werd bepaald dan door de scepsis van Erasmus.
Dat is de reden dat Spinoza (1632-1677) bij leven slechts
een boek onder eigen naam heeft gepubliceerd, een verhandeling over het cartesiaanse rationalisme. Hij wilde in
de politiek bedreigende omstandigheden onder het regime van Jan de Witt de gemoederen niet verder verhitten en
was natuurlijk ook bang voor de strenger wordende censuur en voor de reactie van de dogmatische geloofsijveraars.
Zijn afkeer van elk fanatisme verbindt Spinoza met
Erasmus, hoezeer hun werk in literair, filosofisch en methodologisch opzicht ook verschilt. De humanist Erasmus
schrijft een soepele, vaak ironische stijl, puttend uit een
ongeevenaarde kennis van de klassieken, Spinoza bouwt
zijn boeken streng definierend en redenerend op, zonder
enige literaire franje. Dat maakt zijn Ethica (1677) ook zo
moeilijk leesbaar. Er is in dit wiskundig opgezette stelsel
geen speld tussen to krijgen: Descartes' leer van de twee
substanties is onhoudbaar, lichaam en geest zijn beide attributen van een ononderscheiden substantie die evengoed God als natuur mag worden genoemd.
Dat mag voor ons, ongelovige Europeanen, een onbeduidende kwestie lijken, in de tweede helft van de zeventiende eeuw was het dat allerminst. De consequentie van
Spinoza's opvatting was immers dat God als schepper en
bestuurder van de wereld compleet van het podium verdween. De vraag of de auteur nu wel of niet een atheist van
het zuiverste water genoemd mag worden, is betrekkelijk
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irrelevant in vergelijking met wat onomstotelijk vaststaat,
namelijk dat er bij Spinoza nog hooguit plaats is voor een
onpersoonlijke God, niet meer dan een abstract beginsel
dat nauwelijks nog gelijkenis vertoont met zijn antropomorfe, omnipotente `voorganger'.
Een onpersoonlijke, in de natuur vervluchtigde God
kan niet de afzender zijn van enigerlei geopenbaarde
waarheid, evenmin kan hij als opperrechter oordelen over
goed en kwaad. Hij dwingt de gelovige niet langer in een
onderdanige positie, hij ontslaat hem van de plicht tot totale onderwerping en gehoorzaamheid, hij schept ruimte
voor een niet langer intimiderende en totalitaire geloofsbeleving. Maar gevreesd moet worden dat dit verlichte
standpunt in de onder Gods supervisie expanderende Republiek een minderheidsstandpunt was.
In een van zijn meest geciteerde passages prijst Spinoza Amsterdam vanwege zijn vrijheidszin. Het gaat om het
slothoofdstuk van het in 167o anoniem gepubliceerde
Tractatus theologico-politicus, een politieke interventie ter
verdediging van de vrijheid van meningsuiting toen die
onder druk van de gereformeerde predikanten in gevaar
kwam.
`In deze bloeiende en bevoorrechte stadstaat leven immers
mensen uit alle volken en met alle mogelijke geloofsovertuigingen eendrachtig samen. Voor het overige bekommert men zich niet om het geloof of de sekte, omdat ze in
de rechtszaal niet van belang zijn. Geen geloofsovertuiging wordt zo verafschuwd dat de aanhangers ervan niet
door de magistraat worden geholpen en beschermd, mits
zij niemand schade toebrengen, ieder het zijne geven en
fatsoenlijk leven.'
Behalve Spinoza moet in deze context ook Balthasar Bek-
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ker (1634-1698) worden genoemd. Hij is de auteur van De
betoverde wereld (1691), waarschijnlijk het meest omstreden boek uit de tijd van de vroege Verlichting. Bekker, een
gereformeerde, in de theologie gepromoveerde predikant,
bepleit de onttovering van de wereld. Hij maakt openbaar
wat menigeen wel al vermoed moet hebben: de duivel, demonen en engelen bestaan niet werkelijk, maar als product van de verbeelding hebben ze wel altijd in de hoofden
van de mensen rondgespookt en hun gedrag beinvloed.
Die lezing, ook gericht tegen de heksenvervolging, was
een belangrijke stap in de ontheiliging van de Bijbel. Impliciet stelde Bekker voor dat boek te lezen als een verzameling fantastische verhalen, dus als literatuur.
Logisch dat daar woedende reacties op volgden. De betoverde wereld lokte een pennenstrijd uit als nooit tevoren. In
korte tijd verschenen er niet minder dan tweehonderd
boeken en pamfletten van voor- en tegenstanders. Toch
blijft die commotie moeilijk voorstelbaar als het om niet
meer dan een theologisch twistpunt ging, als de diverse
polemisten niet wisten dat het al of niet bestaan van de duivel vooral consequenties had voor de opvattingen, de handelingen en praktijken die door hem geinspireerd werden.
En zoals bekend: het duistere gebied waar de duivel zijn
verleidingskunsten bij uitstek etaleerde was dat van de
seksualiteit.
Blijft de vraag waartoe Bekkers onttroning van de duivel diende. Duidelijker dan uit De betoverde wereld blijkt dat
uit een boek dat pas twaalf jaar na zijn dood verscheen,
Onania, of de gruwelijke zonde van de zelfbevlekking (171o). 1 4
Dit boek markeert het begin van een expliciete neurotisering van de niet op voortplanting gerichte seksuele lust, in
het bij zonder — de titel laat aan duidelijkheid niets te wensen
over — de zelfbevrediging. Alle denkbare fysieke en geeste-
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lijke kwalen, van algehele verlamming en impotentie tot
geheugenverlies en idiotie, zouden er het gevolg van zijn.
Als Bekker al een vertegenwoordiger is van de radicale Verlichting — door Israel eenduidig positief gewaardeerd —
krij gt dat adjectief in het perspectief van deze fantastische
bangmakerij nieuwe stijl toch een wat bedenkelijke inhoud.
Bekker heeft de beschuldiging als zou hij spinozist zijn
altijd van de hand gewezen. In de voorrede van De betoverde wereld distantieert hij zich van Descartes (`waarna ik
Geest en Lichaam van malkander, en beide van den Schepper onderscheide') en spreekt hij 'de dulle doling van Spinoza, die God en Weereld onder een vermengt', ten krachtigste tegen. En overigens: zijn seksuele moraal is even
verlicht als die van Luther en Calvijn.
Dat werpt ook een ander licht op De betoverde wereld.
Bekkers ontmythologisering van de duivel, zo valt te vrezen, stond niet zozeer in het teken van de bevrij ding van de
angst voor verboden seksuele praktijken, waar immers
vooral door de duivel bezeten heksen zich aan schuldig
maakten, dan wel in een `rationalisering' van die angst:
ook zonder geloof in de duivel was seksuele lustbeleving
taboe en diende alle seksuele energie te worden gericht op
voortplanting binnen het huwelijk. Dat Bekker door het
moderne, meer pragmatische deel van de bevolking werd
verdedigd is logisch: er moesten veel kinderen geboren
worden, de Republiek had alleen al voor haar overzeese koloniale expedities een chronische behoefte aan jonge mannen.
Zo blijkt deze even radicale als doctrinaire auteur dramatisch ver verwijderd van talloze latere `gematigde' Franse Verlichtingauteurs. Voor hen was de bevrijding van de
seksualiteit uit de kluisters van de kerkelijke dogma's juist
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vaak een centrale drijfveer. Men denke alleen al aan Diderot, die in De non (1760-1783) sadistische kloosterperversiteiten aan de kaak stelt en met Les Bijoux indiscrets (1748;
de Nederlandse vertaling is aangekondigd onder de schitterende titel De loslippige sieraden) een heuse pornografische roman schreef.
Daarmee zijn we terug in Frankrijk. In de jaren dat in Holland de `bekkeriaanse oorlog' (Israel) woedde, verdiepte
Montesquieu zich in exotische avonturenverhalen en in de
Perzische Vertellingen van duizend-en-een nacht. Misschien
is dat wel exemplarisch voor het verschil tussen de vroege
Nederlandse en de Franse Verlichting. Israel spreekt er
vele malen zijn verbazing over uit dat die `oorlog' in Frankrijk (en ook in Engeland) zo weinig weerklank vond, maar
zo vreemd is dat niet. Franse Verlichtingsauteurs kunnen
onmogelijk veel sympathie hebben gehad voor een interventionistische bevolkingspolitiek a la Bekker, vrijwel alles
wat zij schreven was immers impliciet of expliciet gericht
tegen het staatsabsolutisme tijdens het ancien regime.
Als weinig anderen kan de anglofiel Montesquieu beschouwd worden als pleitbezorger van tolerantie en een
cultureel en religieus pluralisme. Zijn boeken zijn geen filosofische geschriften in de strikte zin van het woord, zoals
die van Descartes of Spinoza. Eerder gaat het om de in
Frankrijk geliefde mengvorm van verhaal en essay. Ook
kunnen die boeken als vroege, literaire vormen van disciplines als de politicologie, de sociologie en de culturele antropologie worden gezien.
Perzische brieven (1721) , eigenlijk een roman-in-brieven,
is het eerste literaire proza in Europa waarin wordt geexperimenteerd met gewaagde cultuurrelativistische ideeen.
Montesquieu laat twee Perzen, Usbek en Rica, naar Frank-
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rijk reizen, waardoor het hem mogelijk wordt zowel de
westerse levensvormen met vreemde ogen te bekijken als,
met de in Frankrijk opgedane ervaringen, de orientaalse.
Na zeven jaar veroordeelt Usbek, harembezitter uit Isfahan, zelfs de polygamie. Hij is waarschijnlijk de eerste
thuisloze uit de wereldliteratuur: vervreemd van het Oosten en een vreemdeling in het Westen.
Op basis van karrenvrachten empirisch materiaal maar
nog steeds in de gedistantieerd elegante stijl van de edelman werkte Montesquieu zijn ideeen verder uit in Over de
geest der wetten (1748). Centraal staat het inzicht dat we
andere culturen niet moeten meten aan onze eigen maatstaven, en ze dus veroordelen, maar dat we ze moeten
proberen te begrijpen in de context van hun specifieke
geografische, klimatologische en demografische omstandigheden. Montesquieu bepleit milde regeringsvormen en
milde wetten, die altijd zo direct mogelijk moeten aansluiten bij de natuur en de gebruiken van een yolk. Regeren op
basis van angst bij de onderdanen is het principe van de
despotie, een `monsterlijke staatsvorm', die hij overigens
niet alleen op humane gronden verwerpelijk vindt maar
ook — en dat is het werkelijk originele van Montesquieu —
op puur rationele gronden: wie angst zaait, oogst onvrede,
achterdocht en opstandigheid, en bewerkstelligt zo zijn eigen ondergang.
Gebruiken en gewoonten moet men dus ook niet met
geweld proberen te veranderen. Strenge wetgeving helpt
niet en het effect van harde straffen is eerder averechts.
Het enige wat helpt is een opvoeding die de `voordelen' van
het gewenste gedrag demonstreert en voor anderen ervaarbaar maakt. Goede voorbeelden moeten de mensen
ertoe verleiden zelfhun gewoonten te veranderen.
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Verlichting en dwang zijn onverenigbaar, dat is ook het belangrijkste motief achter de godsdienstkritiek van de verlichte Engelse en Franse denkers. Het komt erop aan de
wereld zo in te richten dat de mensen leren vertrouwen op
hun eigen ervaringen in plaats van blind te koersen op het
woord van anderen. De scepticus Hume wilde 'de Newton
van de moraalfilosofie' worden, het succes van het empirisme in de natuurwetenschappen moest ook de menswetenschappen tot een nieuw, proefondervindelijk begin stimuleren. Dat leidde uiteraard tot kritiek op alle aspecten van
de godsdienst die onverenigbaar zijn met rede en ervaring,
of het nu gaat om het geloof in wonderen of om de angst
voor het eeuwige hellevuur en andere middeleeuwse intimidatiepraktijken; in die zin is de Verlichting een voortzetting van het humanisme. Vooral Engelse auteurs waren
erop uit The Reasonableness of Christianity (John Locke,
1694) aan te tonen, Franse auteurs waren doorgaans feller
en meer gericht op het maatschappelijke functioneren van
de godsdienst.
De kritiek van Voltaire en Diderot richtte zich op het
christelijke beeld van de mens als een nietswaardig wezen,
verblind, boosaardig en ongelukkig, ongeveer zoals Pascal
hem afschilderde. De blijde boodschap van het evangelie
was bij Pascal verstomd tot een deprimerende, elk opwekkend initiatief in de kiem smorende zwartgalligheid. Op de
Franse preekstoel, streng gecontroleerd door de jezuieten,
werd dezelfde onheilstij ding massaal verkondigd: de mens
is een klein en verachtelijk wezen, en vooral: wee hem die
denkt dat het anders is! Let wel, het gaat hier uiteindelijk
niet om een theologisch twistpunt maar om een dreigement: wie het maatschappelijk gewenste conformisme aan
zijn laars lapt, kan rekenen op de straffende hand van een
machtige, wijdvertakte organisatie waarin Staat en Kerk
eendrachtig samenwerken.
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Voltaire weerstaat dat dreigement. Hij neemt het op tegen de geinstitutionaliseerde misantropie en `voor de
mensheid'. De wereld is geen kerker en ook geen `oord van
verrukking waar men alleen maar plezier beleeft'. Zijn favoriete wijsgeer is Confucius, zijn instelling praktisch en
menslievend: het komt erop aan er het beste van to maken,
en dat acht hij in overeenstemming met het oorspronkelijke christendom, dat ons niets anders leert 'clan eenvoud,
menselijkheid, naastenliefde'. Wie die pragmatische, therapeutische dimensie van Voltaires 'filosofie' negeert, kan
nooit een goed beeld krijgen van zijn historische belang:
hij was een van de eerste en origineelste moderne belichamingen van de paradoxale figuur van de wereldverbeteraar
in het klein, zonder illusies en zonder ideologie maar met
een aanstekelijke levenslust.
Heeft de kritiek op de godsdienst bij Voltaire een duidelijk theologische, of misschien liever godsdiensthistorische component, Diderot richt zich directer op de repressieve en politieke kanten van de godsdienstige praktijk. De
met de staatsmacht verstrengelde godsdienst onderdrukt
en misvormt de menselijke natuur, ook en vooral in de gekoloniseerde gebieden overzee. In het exporteren van de
christelijke beschaving ziet Diderot geen enkel heil. Met
ongeevenaarde scherpte richt hij zich tegen despotisme en
slavernij en spreekt zich uit voor de opstand van de onderdrukten en de mensenrechten.
Het gedweep van nieuwrechtse politici en publicisten met
de Verlichting heeft de geboorte van een merkwaardig gedrocht opgeleverd: het woord Verlichtingsfundamentalisme. Dat is een gedrocht omdat het een contradictio in terminis is: Verlichtingsdenkers richten zich immers tegen
het geloof in fundamentele, alles bepalende, dus oncon-
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troleerbare waarheden. Toch is het gebruik van het woord
niet helemaal misplaatst: het verwijst naar de pogingen
van staatshoofden en politici Verlichtingsideeen met geweld op to leggen.
Ook die pogingen hebben een respectabele traditie, ze
gaan terug op de jacobijnse terreur en de Napoleontische
oorlogen. Maar voor de gruwelen daarvan — in zijn Desastres
de la Guerra (1810-182o) heeft de Verlichtingssympathisant
Goya die laatste met onvergankelijke weerzin vastgelegd —
kan men de Verlichtingsdenkers evenmin verantwoordelijk
stellen als men Jezus kan aanklagen als inspirator van de
inquisitie. Verlichting en dwang zijn onverenigbaar, maar
dat essentiele inzicht wordt door Verlichtingsfundamentalisten, ook die van het huidige nieuwrechts, met voeten getreden.
Opmerkelijk is dat het woord Verlichtingsfundamentalisme speciaal bij linkse auteurs voorkomt, zoals bij John
Gray, een van de belangrijkste critici van de neoliberale politiek van onze dagen, gericht als die is op het met machtsmiddelen bewerkstelligen van een wereldmarkt. Gray rekent iedereen tot de erfgenamen van de Verlichting die alle
uiteenlopende tradities en culturen wil nivelleren ten gunste van een enkele wereldwijde beschaving die `haar fundament vindt in de rede'. Maar die redelijkheid is er in dit
geval een van de meest beperkte soort, namelijk die van de
zogenaamde vrije markt.I5
Omdat de bevlogen uitvoerders van dat utopische project zich niets aantrekken van wat Montesquieu de esprit
general van een land noemt, laat staan dat ze oog hebben
voor de sociale en morele functies van de godsdienst, veroorzaken ze een ongekende maatschappelijke ontwrichting waarvan de gewelddadige, nu ook tegen de westerse
missionaire weldoeners gerichte gevolgen overal zicht-
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baar beginnen te worden. Nieuwrechts reageert daarop
met een versteviging van de disciplinaire, repressieve en
militaire functies van de staat, machtsmiddelen waar de
oorspronkelijke Verlichtingsdenkers niets van moesten
hebben.
Deze neoliberale grootheidswaan naar Amerikaans
model heeft met enigerlei Verlichting in authentieke zin
dus niets te maken. Hij put, als elke waan, uit de troebelste
bronnen van zelfverblinding en maatschappelijke blindheid. Hij vemietigt vaak oeroude sociaal-culturele en ecologische weefsels, en maakt mensen op grote schaal en op
de meest vernederende wijze afhankelijk van vreemde,
duistere, `hogere' machten. De suggestie dat dit gebeurt
onder het goedkeurende oog van Spinoza en Locke, Montaigne en Diderot, Voltaire en Kant, mag niet onweersproken blijven.

70

Lof van de discretie
Gevaarlijke oorlogsretoriek en moeizame vredesmissies

Dat de beschavingstheorie van de socioloog Norbert Elias
vooral in Nederland nogal wat aanhang had — of heeft — is
niet zo verwonderlijk: zijn toonbeeld van beschaving is
afstandelijk, nuchter en redelijk, zoiets als een modale
Leidse professor uit de jaren vijftig. Elias meende dat de
mensen wel tot meer zelfbeheersing worden gedwongen
naarmate de afhankelijkheidslijnen (`interdependentieketens' noemde hij dat zelf) tussen hen langer en complexer
worden. Maar die constructie, die Elias omstreeks 1935 bedacht, is wel erg rechtlijnig: ze dwong hem, zacht gezegd,
nogal eigengereid en selectief om te gaan met de historische feiten.' 6 Ook de gewelderupties in het onmiddellijke
vervolg van de twintigste eeuw hebben hem nooit fundamenteel te denken gegeven. Dat kan met zijn bewonderaars alsnog: als het de weken volgend op de moord op
Theo van Gogh (2 november 2o o4) in brede lagen van de
Nederlandse bevolking, ook en vooral in leidinggevende
kringen, aan iets ontbroken heeft, dan wel aan zelfbeheersing.
Niet alleen moest er keihard of zelfs meedogenloos
worden opgetreden — hoewel niemand erbij zei hoe dat
dan precies moest gebeuren — ook vond men dat de jihad
in de polder was uitgebroken, dat Nederland nu 'clefinitier
zijn onschuld had verloren en, vooruit maar, dat 'we' — al-
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dus vice-premier Zalm — nu toch echt in oorlog waren. Wie
de rechtstreekse marathonuitzending van de arrestatie
van twee vermoedelijke terroristen in het Haagse Laakkwartier heeft gezien, moet wel even gedacht hebben dat
Zalm het bij het rechte eind had. Achthonderd zwaarbewapende agenten en militairen verzorgden een dag lang een
combinatie van reality-tv en ramptoerisme zoals we in ons
land nog niet eerder hadden meegemaakt. De eigenlijke
arrestatie moet als anticlimax zijn ervaren, catastrofeverlangen en wraaklust van de kijkers zouden pas echt zijn
bevredigd als de betreffende woning aan het eind van de
uitzending was gebombardeerd of ingestort.
Al dit tot in het absurde vermenigvuldigde wapengekletter heeft alleen maar alarmerend en escalerend gewerkt; de gewenning eraan is net zo goed een vorm van
oorlogsvoorbereiding als de gewenning aan computerspelletjes waarin het altijd en uitsluitend gaat om de liquidatie van tegenstanders. Als de oorlog al zolang verbaal en
virtueel in de lucht hangt, hoeft niemand zich erover te
verbazen als er op een gegeven moment ook in de werkelijkheid vast wat moorddadige voorproefi es op worden genomen.
Maar wil dat zeggen dat 'we' nu ook echt in oorlog zijn?
Dat zouden de extremisten aller landen wel willen. Na de
aanslag in Madrid nam geen Spanjaard dat woord in de
mond, niemand kwam op het idee de moslimgemeenschap als zodanig ter verantwoording te roepen. De gangbare ideeen over volkskarakters moesten maar eens naar
het rijk der fabelen: die `gepassioneerde' Spanjaarden reageerden met een nuchterheid, een gevoel voor proporties,
efficientie en bovenal voor discretie die in het nuchtere Nederland volledig ontbraken.
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Paniekerige mensen geloven in radicale oplossingen, en
die bestaan niet. Het huidige geweld heeft een lange voorgeschiedenis van verziekte verhoudingen die niet van vandaag op morgen kunnen worden omgebogen. Het zou funest zijn als we ons nu alleen zouden concentreren op het
publicitair gezien meest spectaculaire en electoraal gezien
meest winstgevende werk, dat van de inlichtingendienst,
politie en justitie, en als we de minstens zo noodzakelijke
maar veel moeizamere leerprocessen op de lange termijn
zouden vergeten.
Het uitgangspunt voor die laatste zou moeten zijn dat
de multi-etnische en multireligieuze samenleving een historisch gegeven is waarmee we, oude en nieuwe Nederlanders, zullen moeten leren leven. En dat dwingt onder veel
meer tot nadenken over onze cultuur van het vrije woord,
al was het maar omdat Nederlandse politici en opinievormers op het verbale vlak de laatste jaren het hunne hebben
bijgedragen aan de explosieve omstandigheden van nu.
Fortuyn met zijn latente xenofobie en zijn manifeste islamofobie markeert een omslagpunt: vanafzijn alerte, soms
geestige maar vaak ook onbeschofte en kwetsende optreden is het ongepolijst zeggen wat je denkt de nationale
volkssport geworden. Niettemin is Fortuyn eerder het retorische culminatiepunt van die gevaarlijke vrijmoedigheid,
dan de uitvinder ervan.
In brede lagen van de bevolking heerste immers allang
de opvatting dat iedereen mocht zeggen wat hij wilde, en
vooral ook wanneer en hoe hij dat wilde. De `eigen mening'
is hier — veel meer dan in andere Europese landen — tot
hoeksteen van de samenleving verklaard, tot het eerste en
onaantastbaarste van alle mensenrechten. Op de tv heeft
het onbeheerste babbelen de notie van een behoorlijk gesprek ver in de herinnering teruggedrongen. Woeste inter-
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rupties, op de man spelen, demagogie in alle maten en
soorten — we worden er dagelijks mee om de oren geslagen. In het onderwijs heeft men het principe `eigen mening eerst' pedagogisch en didactisch officieel vastgelegd:
ook in kwesties waar ze geen benul van hebben, worden de
leerlingen aangemoedigd eerst en vooral met hun eigen
spontane reacties op de proppen te komen.
Maar die spontaniteit — Flaubert, auteur van een onvoltooide Dictionnaire des Idees Revues, wist het al — is het product van wat er in een lange periode is ingestampt, bewust
maar vooral ook onbewust, via de onontkoombare dagelijkse consumptie ongesorteerd taalvuil. Bij sommigen is
het idee dat een mening iets is wat in het eigen hoofd gevormd moet worden en altijd open en onvoltooid zal blijven
al nauwelijks meer voorstelbaar. Een mening schafje aan,
is iets waarmee je je om welke onduidelijke reden dan ook
identificeert. En vooral ook: waarmee je pronkt en uitdaagt. Een vechtlustig `Lonsdale'-meisje, door een tv-verslaggever gevraagd naar haar mening over de Marokkaanse jongeren in haar Noord-Limburgse dorp, antwoordde:
Als die allochtonen hun mening willen geven kiezen ze
maar een ander merk.'
Hier heeft de `eigen mening' zich op de verst denkbare
wijze verwijderd van wat een eigen mening ooit pretendeerde te zijn. Ze is een `merk' geworden, een leeg, veruiterlijkt, ongemotiveerd teken, een alleen nog door de
onvrede en geldingsdrang van het moment gedicteerde
gedragsvorm. In alle naiviteit maakt het Lonsdale-meisje
duidelijk dat de afstand tussen denken en doen bij haar
volledig is verdwenen; het doen, in het wilde weg, heeft het
denken vervangen. Met het 'recta' op de eigen mening
tout court claimt ze tegelijk het recht op het eigen gedrag
tout court: ik maak zelf wel uit wat ik mag en niet mag. Er
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bestaat, wil ik maar zeggen, een direct verband tussen de
heiligverklaring van de eigen mening en het demonstratief lak hebben aan afspraken, regels, procedures, wetten.
En niet alleen als het om Lonsdale-meisjes pat; liegende
politici, corrupte ambtenaren en frauderende managers
geven het voorbeeld.
Meteen na de moord werd het slachtoffer alom geeerd als
Trontstrijder van het vrije woord' (Hirsi Ali). Maar Van
Gogh was vooral de voorvechter van het door geen gene,
compassie, fatsoen oftwijfel getemperde woord.
Een dappere intellectueel? Het achterneefje van Voltaire? Hoogstens een grachtengordelintellectueel, iemand
die liefst in alle media tegelijk aanwezig was ter promotie
van zichzelf, het verwende kind uit gegoede Wassenaarse
familie dat, eenmaal halfvolwassen en naar Amsterdam
verhuisd, jennend en treiterend alles geoorloofd achtte om
toch zijn stevige dagelijkse portie aandacht te krij gen. Van
Gogh was — ook letterlijk, in zijn morsige uiterlijk — de
vleesgeworden ontremming, de drastische falsificatie van
Elias' beschavingsmodel, niet in staat zich in het grijze, hypothetische gebied tussen ja en nee te bewegen, en dus in
zekere zin ook een van de geestelijke vaders van de op dat
ja-nee-schema gebaseerde ondervraagvorm die via Barend
& Van Dorp school heeft gemaakt in bijna alle Nederlandse media.
Interessant vind ik de reactie van een bevriende lerares
van een zwarte Amsterdamse basisschool: Ayaan Hirsi Ali
en Van Gogh mogen roepen wat ze willen, wij zullen morgen de schade wel weer herstellen.' Dat is misschien wel
de kern van de zaak: wie zich werkelijk inlaat met de opvoeding, vorming en dus emancipatie van kinderen en
jonge mensen, autochtoon of allochtoon, weet hoe com-
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plex en weerbarstig de werkelijkheid is, hoeveel moeite het
kost systematisch verwaarloosde en vaak geminachte kinderen zoveel vertrouwen te schenken dat ze een zeker zelfvertrouwen, een zeker verantwoordelijkheidsgevoel kunnen ontwikkelen dat ze nu en later zo hard nodig zullen
hebben.
Hun dat vertrouwen weer afnemen, hen bang en onzeker maken is daarentegen heel gemakkelijk. 'De media'
weten precies hoe dat moet. Tot dagen na de moord werden kinderen van de zojuist genoemde school op straat lastig gevallen door verslaggevers. En bij de ingang kregen ze
een exemplaar van de in oorlogstijd altijd wakkere Telegraaf
in handen geduwd, waarschijnlijk om hun duidelijk te maken dat het spoor van intimidaties en dodenlijsten tot in
hun schijnbaar onschuldige kinderziel reikte.
Moslims moeten minder lange tenen hebben, vinden nogal wat opiniemakers, ze moeten maar eens leren ergens tegen te kunnen. Maar met het recept waarmee columnist
Afshin Ellian dat denkt te bereiken — onder verwijzing
naar W.F. Hermans riep hij Nederlandse schrijvers en
kunstenaars op `grapjes' te maken over de islam bewijst
hij toch vooral zelfnog niet helemaal ingeburgerd te zijn.
Hermans richtte zijn satirische pijlen (in een strikt literair kader, waar toch al andere wetten gelden) op een van
oorsprong religieus instituut dat in Nederland al decennialang de politieke dienst uitmaakte, zoals satire van
oudsher gericht is op ridiculisering en ontwrichting van de
plechtige praatjes van de machthebbers, niet op het trappen naar beneden.
Dat was in de late Middeleeuwen al de essentie van alle
volkshumor: die was antiautoritair. Met hun platte materialisme en hun fysieke grappen confronteerde het geme-

76

ne yolk de feodale heren en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders met de tijdelijkheid van het bestaan, dus ook
met het bedrieglijke en willekeurige van hun geinstitutionaliseerde eeuwigheidpretenties. In de gemeenschappelijke
lach kwam een bevrijdende waarheid aan het licht, die bij
afspraak na de feestelijkheden weer achter een ernstig gezicht moest worden opgeborgen.
Ook bij de geleerde humanisten, bij Rabelais en Erasmus, is de kritiek gericht op de eigen sacrosancte instellingen, zij het oneindig subtieler en intelligenter. De klacht is
bij hen altijd indirect, de spot discreet, de intentie moralistisch.
Dat Fortuyn, gedwarsboomd redder des vaderlands,
postuum tot grootste Nederlander is benoemd, is veelzeggend: het markeert het einde van een vanzelfsprekende
traditie van erasmiaanse verdraagzaamheid. Fortuyn probeerde de frustraties van het ontredderde yolk niet weg te
nemen, hij `benoemde' en verscherpte ze. En zijn grootste
verdienste: hij schonk het yolk een zondebok. `Grapjes'
over de islam? Die worden er aan stamtafels, op hangplekken en in klaslokalen ruimschoots genoeg gemaakt om te
weten wat daar de essentie van is: Turken en Marokkanen
inpeperen dat ze nu eenmaal inferieur zijn aan ons, blanke Nederlanders. Ze dienen niet de ontwapening maar de
meutevorming. Het lachen dat daar opklinkt heeft niets
bevrijdends, het is het voorstadium van het verslinden.
De angst daarvoor is voor de meeste Nederlandse moslims
al haast normaal. Maar pijn zal het blijven doen. En als die
pijn niet in een inspirerende, liefdevolle omgeving verzacht wordt, zal die verergeren en er als wraak willen.
Dat het radicale islamisme niet zozeer als een soort revitalisering van oeroude tradities moet worden gezien, maar
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eerder als het product van antiwesterse rancune, minder
dan een eeuw oud, daarvan zijn onze `eigen', in Nederland
geboren en geschoolde terroristen het levende bewijs.
Moslims ervaren hun `achterlijkheid' elke dag in de vorm
van wantrouwen, minachting en discriminatie, vaak genoeg ook nog — bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk — als
ze zich daaraan met veel moeite ontworsteld denken te
hebben. Ze zien, horen, voelen elke dag dat ze tot de `anderen' behoren, tot een cultuur van verliezers. Van verlichte
westerlingen zou je echter zoveel psychologisch inzicht
verwachten dat ze alles zouden vermijden om dat te benadrukken.
In de Middeleeuwen was de islamitische cultuur nog de
rijkste en machtigste ter wereld, daarna sloegen de zelfgenoegzaamheid en de arrogantie toe. Uit het Westen kon
onmogelijk nog iets goeds komen. Het eerste medische
boek uit Europa dat in een oosterse taal werd vertaald, ging
ironisch genoeg over de `Frankische ziekte', oftewel syfilis.
Dat gebeurde pas aan het eind van de achttiende eeuw,
misschien herinnerde men zich de Osmaanse belegering
van Wenen. Vandaag de dag zijn er in de islamitische wereld weliswaar de nodige verlichte plekken, en er zijn invloedrijke, ook bier vertaalde schrijvers — ik denk aan Orhan Pamuk, Tahar Ben Jelloun en Sadik Al-Azm — die voor
het broodnodige intellectuele diplomatieke grensverkeer
tussen Oost en West zorgen, maar niettemin wordt er nog
altijd schrikbarend weinig gelezen, vertaalde boeken uit
het Westen zijn er nauwelijks te krijgen.
Dat is verontrustend, maar nog verontrustender is het
dat die geschiedenis zich momenteel in het machtigste
land ter wereld dreigt te herhalen. Ook het grootste deel
van Amerika wordt, afgezien van de grote steden aan de
oost- en de westkust, geteisterd door een arrogante zelfge-
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noegzaamheid die gepaard gaat met een algehele desinteresse voor wat zich buiten de eigen provincie afspeelt. Men
leest het plaatselijke sufferdje, hysterische dominees leveren het voedsel voor de geest. En het ministerie van Buitenlandse Zaken laat zich adviseren door Samuel Huntington,
die zijn broodheren eerst heeft geleerd dat culturen essentieel van elkaar verschillen, en nu, in Who are we (2oo4), ter
bescherming van de superieure `nationale identiteit' (een
volstrekt fictieve homogene cultuur van anglo-protestantse origine), adviseert de strijd tegen de vreemde culturen
ook in het binnenland stevig ter hand te nemen, onder
meer door een muur te bouwen langs de grens met Mexico.
Dan kan het niet verbazen dat de meeste Amerikanen —
en in hun kielzog de nodige Nederlanders — het vanzelfsprekend vinden dat de v s aan de andere kant van de wereld een door niets gelegitimeerde oorlog voeren en de Israelische nederzettingenpolitiek steunen, het gaat immers om landen die tot de As van het Kwaad behoren, en
dat zijn broedplaatsen van het internationale terroristendom. Geen moment komt het bij hen op dat de beslissende
stap naar die terreur weleens kan worden ingegeven door
de vernederende en uitzichtloze chaos van door hun eigen
jongens, vaak behorend tot het kansloze, zwarte uitschot,
aan puin geschoten levens.
Intussen is het duidelijk geworden dat 'het benoemen van
de problemen' vooral tot verergering ervan heeft geleid. In
de strijdleuzen van de nieuwe patriotten klinkt een ondertoon van agressief triomfalisme door die alleen maar tot
meer frustratie en wrok kan leiden bij 'de allochtonen'. Het
christendom mag in het millennium van zijn suprematie
misschien wat al te sterk hebben gehamerd op een discre-
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tere omgang met de eigen macht en op mededogen en
naastenliefde voor de machtelozen — Machiavelli vreesde
al dat de aldus bemoederde gelovigen daar weleens slap,
initiatiefloos en onderdanig van konden worden tegenwoordig is het gebrek daaraan vaak beschamend evident.
En ten opzichte van degenen die het betreft, de nieuwe Nederlanders, vooral contraproductief.
Meer dan aan het oppoetsen van oude normen en waarden hebben we behoefte aan een ethiek van de sterkere, die
trouwens met evenveel recht een ethiek van de geluksvogel genoemd mag worden. Dat is er een die zich het lot van
de zwakkere aantrekt zonder hem to laten merken dat hij
de zwakkere is, of dat nu gebeurt door misplaatst triomfalisme of door kleinerend medelijden. Een belangrijk element van die ethiek is discretie: gestraft worden, verliezen,
je ongeluk moeten accepteren, pijn of armoe lijden — het is
allemaal al erg en moeilijk genoeg —, het ook nog eens nodeloos openbaar maken, en erger, tot voorwerp van hoon
en spot, is onverdraaglijk.
Tot de beschamendste foto's uit de Tweede Wereldoorlog
reken ik, naast die waarop joden tussen drommen nieuwsgierige toeschouwers worden afgevoerd, die waarop de
`moffenhoeren' worden kaalgeschoren en met pek en veren overgoten door de straten geleid. Ik begrijp de behoefte
aan wraak, maar die grijnzende smoelen — het blijft walgelijk. En wat erger is: die ongeremde wraaklust bereidt het
volgende onheil alweer voor. Want elke vernedering, groot
of klein, roept opnieuw om wraak. Die barbaarse spiraal
doorbreken kan alleen als we ons leren beheersen. De romancier Hermann Broch, die ook een van de indringendste massapsychologen zijn tijd was, schreef in zijn fragmentarisch gebleven Massenwahntheorie (omstreeks 194o)
dat we de strijd moeten aanbinden met de `bezetenheid

8o

om te winnen als zodanig': we zouden zover moeten komen dat we de `vreugde om de overwinning' vervangen
door het `verdriet om de overwinning'.
Lofvan de discretie — we zouden onze kracht minder intimiderend moeten tonen, met onze rijkdom minder te
koop moeten lopen, ons geluk minder demonstratief etaleren, onze overwinningen ingetogener vieren.
Als we willen dat jongeren — niet alleen de moslimjongeren, maar ook het racistische Lonsdale-meisje en haar
vriendjes — zich fatsoenlijker gaan gedragen, moeten we
hen allereerst zelf met fatsoen behandelen. Dan nog kan
dat lang duren, en het zal niet bij iedereen helpen, maar
het is de enige weg. Kees Beekmans, deskundig rapporteur van de praktijk aan een zwarte vmbo-school in
Amsterdam, geeft exact aan hoe je kansarme en emotioneel verharde leerlingen moet motiveren. `Eigenlijk zou je
zo'n veelpleger, (...) zo'n jochie tot chauffeur van prins Willem-Alexander moeten maken. Hoe trots zou die niet zijn!
(...) Ik maak me sterk dat zo'n boefje in een klap genezen
zou zijn. Waarom? Omdat je hem een identiteit geeft.
Maak hem koning en hij zal zich als een koning gedragen.'
Daarmee herformuleert Beekmans, ik neem aan zonder het te weten, niets minder dan het kernstuk van Kants
praktische filosofie van de mondigheid, geformuleerd op
het hoogtepunt van de Verlichting. Aangezien het stimulerende voorbeeld van de held en de heilige was uitgewerkt,
moesten de burgers er langs een andere weg toe verleid
worden hun egocentrische driftleven te beheersen en zich
te houden aan de strenge eisen van de categorische imperatief. Kant geloofde niet in de heilzaamheid van Pruisische discipline en tucht, de wil tot mondigheid moest van
binnenuit komen. De idealist was genoeg realist, de filo-
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soof genoeg psycholoog om op de hoogte te zijn van de
productieve werking van de illusie, de fictie, de schijn. Zijn
pedagogische stelregel luidde derhalve: behandel de burger van meet of aan als volwaardig mens, ook als we het gevoel hebben dat daar nog wel wat aan schort, en hij zal dat
eveneens zelfgaan geloven en zich ernaar gedragen.
Lof van de discretie — dat impliceert niet alleen een zekere terughoudendheid met betrekking tot andere levens,
maar ook, als consequentie daarvan, het toestaan van bewegingsruimte en beslissingsvrijheid aan de ander. Wie
verantwoordelijke burgers wil, moet hun die verantwoordelijkheid geven. Opvoeden is niet veel anders dan de kunst
om vast te stellen op welk moment en in welke mate dat
moet gebeuren. Wie te lang onder curatele wordt gesteld,
door verwennende moeders ofanderszins, wordt nooit fatsoenlijk volwassen. Dat geldt voor individuen net zo goed
als voor bevolkingsgroepen.
Naief? Dat zal wel. Maar zonder een zekere naiviteit is
een beschaafde samenleving ondenkbaar.
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Het kind als storende factor
Welvaart, verveling en agressie

Er zou geen aandacht aan zijn geschonken als het van de
stamtafel kwam, maar nu was het Thomas Roosenboom,
toch een van onze bedachtzaamste schrijvers, die, Denkend aan Holland, niet net als Marsman een machtig rivierenlandschap voor zich zag waarin je naar de stille aanwezigheid van god en gebod vrezende mensen moest gissen,
maar louter beelden van opdringerige, jengelende kinderen en brutale, agressieve jongeren die aan god noch gebod een boodschap hebben.
En, zegt Roosenboom, ze hebben het van geen vreemden, die kinderen en jongeren, ook hun ouders gedragen
zich alsofze het middelpunt van de wereld zijn, ongeremd,
lomp en egocentrisch; van opvoeden hebben ze geen benul, van verwennen des te meet Dat was in de jaren dertig,
in de tijd van Marsman, maar ook in zijn eigen jonge jaren
— Roosenboom is van 1956 — nog heel anders. Toen
`gedrOegen ze zich' de Nederlanders, 'in de rij voor een uitkering, in de werkverschaffing, in het dagelijkse leven', zoals dat nu ook in het buitenland nog het geval is, je hoeft
maar even over de grens met Belgie en Duitsland te gaan
en je waant je in het Nederland van veertig jaar geleden.
Vooral die vergelijking moet door menigeen aanstootgevend zijn gevonden. Aan de stamtafel zijn het immers
in het bijzonder onze buurlanden die zich mogen verheu-
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gen in een massief, van hoon en dedain doortrokken vooroordeel. En zouden we dan nu moeten dulden dat uitgerekend die achtergebleven gebieden ons ten voorbeeld worden gesteld?
Roosenboom hield zijn filippica in een lezing die voorjaar 2oo5 als pamflet is uitgegeven. Achter op het boekje
lijkt zijn uitgever de bui al te zien hangen. Tot hilariteit
van de zaal tekende hij zonder een spier te vertrekken zijn
beeld van de Nederlandse samenleving' — alsof de schrijver
toch vooral leuk wilde doen, een suggestie mogelijk gedaan om hem tegen lompe kritiek in bescherming te nemen. Nu kan er om zijn lezing ook wel gelachen worden
— Roosenboom is een meester in het ensceneren van karikaturale situaties en in het opvoeren van de spanning —
maar men zou hem ernstig tekortdoen zijn intenties daartoe te reduceren. Hij wil wel degelijk serieus worden genomen. Wie daar aanvankelijk nog aan mocht hebben getwijfeld, moet nu, de nodige radio- en tv-gesprekken later, toch
tot een beter inzicht zijn gekomen.
Op klachten als die van Roosenboom kun je, behalve instemming, twee soorten kritische reacties verwachten, en
voor beide valt iets te zeggen.
De eerste is de bagatelliserende: zo erg is het niet. Of
scherper: zo is het misschien wel, maar is dat dan zo erg?
En als het dan werkelijk zo erg is, op zijn minst of en toe,
kunnen we dan — om ook eens even stevig te generaliseren —
alleen nog maar terug naar die brave, saaie, stijf in het gareel lopende jongeren van voor de late jaren zestig?
Graag herinner ik eraan dat het kernstuk van het origineelste filosofische geschrift van het laatste kwart van de
vorige eeuw — Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft (1983) — een zoektocht naar de verloren brutaliteit be-
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helsde. Het is waar, dat zou nu niet meer het meest urgente sociale programma zijn, maar vast staat ook dat we met
een zoektocht naar de verloren braafheid — ongeveer wat
Balkenende onder normen en waarden verstaat — nooit
van die klierende jongeren afkomen.
De tweede reactie op een jeremiade als die van Roosenboom bedient zich van een relativerend historisch argument: het is altijd zo geweest, in de ogen van ouderen waren jongeren altijd al lastig en brutaal, niks nieuws onder
de zon. En ook die reactie lijkt niet helemaal onterecht.
Al bij Plato, de tot voor kort alom gerespecteerde aartsvader van de westerse cultuur (wiens gedachtegoed nu
vooral door fundamentalistische islamieten in ere wordt
gehouden, al weten ze dat niet), kunnen we lezen dat opvoeden `temmen' is. En niet anders dan temmen kan zijn,
want kinderen zijn wilde dieren, een en al begeerte en opwinding, voor geen rede vatbaar. Respect voor ouderen is
er 'in de democratische samenleving', waartegen Plato tekeerging, niet meer bij; vaders daarentegen doen wel hun
uiterste best bij hun kinderen in de smaak te vallen door ze
in alles gelijk te geven en ze nooit een strobreed in de weg
te leggen. Geen wonder dat ze, `opgejaagd door hun ongehoorzame genitalien', opgroeien voor galg en rad.
Is de kwestie daarmee afgedaan? Moet Roosenboom er
maar aan wennen dat kinderen nu eenmaal niets liever
doen dan joelen en krijsen, elkaar porren en pesten? Is hij
eenvoudigweg onvoldoende toegerust — te weinig eelt, te
slap van musculatuur, te zacht van stem — voor de 'democratische samenleving' van nu, waarin het flexibele en
zichzelfhelpende individu niet zonder een portie eigengereide grofheid kan?
Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen, is het no-
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dig op de structurele oorzaak van al dat wangedrag in te
gaan: de verveling. Want ze vervelen zich te pletter, die vervelende jongeren, ze zoeken opwinding die het leven kennelijk niet meer automatisch en in voldoende hoeveelheden te bieden heeft. Dat mag nog niet direct een excuus
zijn voor wangedrag, de omstandigheden werken dat wel
degelijk in de hand.
Het moderne bestaan is vervelend. Werkelijke gevaren,
die een beroep doen op heldhaftigheid, strategisch inzicht
en improvisatietalent, zijn vrijwel uitgesloten, werkelijke
noodsituaties die dwingen tot handelingen op leven en
dood doen zich in de naoorlogse samenleving niet meer
voor. Wij moeten het doen met de zelfbedachte surrogaatuitdagingen, -excessen en -extasen.
Dat alles is een onherroepelijk gevolg van de vooruitgang.
Existentiele verveling is een modern fenomeen, product
van een op verkwisting gerichte economie, van een welvaart en bestaanszekerheid zonder historisch precedent.
Terug naar de echte uitdagingen en excessen kunnen
we niet meer, tot ons geluk, de laatste grootscheepse Europese onderneming in die richting was die van het Derde
Rijk. De laatste beleidsadviseur van niveau die deze onderneming in alle ernst steunde, was Martin Heidegger, de filosoof van de `oneigenlijicheid', die in de jaren dertig van
de vorige eeuw het `eigenlijke leven', inclusief de ironieloze ernst en de heroische besluitvaardigheid, meende te
ontwaren in de schimmige contouren van het Duizendjarige Rijk.
In Heideggers premoderne, rurale samenlevingen had
men, ook als de oogst binnen was en het vee op stal stond,
altijd nog van alles te doen aan onderhouds- en herstelwerkzaamheden, aan voorbereiding op de winter en het
nieuwe seizoen. Het bestaan zelf dwong op een voor ons,
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westerse welvaartsjunks, niet meer na te voelen wijze, tot
inzet van alle krachten. Afhankelijkheid van de natuur en
de weersomstandigheden vroegen om geduld en een zekere lijdzaamheid, maar dat is iets anders dan verveling. Verveling is het product van het wachten op iets zonder te weten waarop men wacht en — essentieler — zonder dat men
alert, aandachtig, op zijn hoede hoeft te zijn.
Zoals ridderlijk en hoffelijk gedrag in (post)burgerlijke tijden alleen nog metaforisch mogelijk is, zo mogen we ook
van de held, de heilige en de avonturier alleen nog sterk
verbleekte afgietsels verwachten. Van een bedrijf dat per
advertentie `avontuurlijk ingestelde jongeren' werft, weten we een ding zeker: dat avontuur zal beperkt blijven tot
de bereidheid van hot naar her gestuurd te worden en ook
's avonds en in de weekends te werken. Met de verdiensten
kopen ze `hoogwaardige avontuurlijke va,kanties' voor de
schaarse vrije tijd, hoe schaarser hoe hoogwaardiger.' 7
Hun minder bedeelde leeffijdgenoten moeten de kick op
straat zoeken, in het pesten van passanten of het organiseren van gevechten met de tegenpartij.
Hoezeer jonge mensen verlangen naar een vrij en opwindend bestaan blijkt uit de populariteit van kunstacademies. Hoe weinig behoefte er maatschappelijk is aan al die
creatieve geesten blijkt uit de frustraties die zij, eenmaal
afgestudeerd, opdoen op de arbeidsmarkt. Kunstenaars
kunnen we missen als kiespijn, werken voor de kost vereist geen creativiteit. Werken is, grosso modo, saai en vervelend. Met zelfverwerkelijking heeft het nog maar in een
slinkend aantal bevoorrechte gevallen iets te maken.
Adam Smith (1723-1790), de Schotse humanist en universele geleerde aan wie we de eerste adequate beschrijving van een zich expansief vertakkende kapitalistische
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economie te danken hebben, leefde in dat opzicht nog tussen hoop en vrees. Hij hoopte dat de industriele arbeidsdeling, die niet zonder gespecialiseerde vakbekwaamheid
kan, vanzelf zou leiden tot een toenemend zelfrespect van
en een toenemende waardering voor de arbeider. Op zijn
meer sombere — en realistische — momenten vreesde hij
echter, vooruitlopend op Marx, dat het monotone fabriekswerk niet anders dan tot geestelijke en morele afstomping
kon leiden. En dus onvermijdelijk tot verveling. 'De man
die zijn hele leven doorbrengt met het uitvoeren van een
paar eenvoudige handelingen (...) heeft niet de gelegenheid zijn verstand te gebruiken, en hoeft nooit inventief te
zijn omdat er geen moeilijkheden zijn om uit de weg te
ruimen. Zodoende verliest hij de gewoonte tot geestelijke
inspanning en wordt doorgaans zo dom en onwetend als
een menselijk wezen maar kan worden." 8
In het technologisch en economisch minder ontwikkelde Frankrijk zag Rousseau (1712-1778), bijna-tijdgenoot
van Smith, het warenverkeer, de arbeidsdeling, de klassenmaatschappij en de daarbij horende mentale depressies al
in continentale richting komen. Zijn cultuurtheorie is defensief van karakter, ze kan worden gezien als de toentertijd meest consistente theoretische poging die depressies
of te weren. Zijn belangrijkste programmapunt: bescherming van water nog restte van de (iloor Montaigne ontdekte goede wilde (`le bon sauvage'), buiten de westerse samenleving, in de gekoloniseerde gebieden overzee, en
vooral erbinnen, waar die goede wilde zijn toevlucht had
gezocht in het kind, de natuurliefhebber, de romantische
minnaar, de maatschappelijke buitenstaander. Wat hij bovenal betreurde was de toenemende onmogelijkheid van
kinderlijke onbevangenheid.
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Dat mag een eenzijdige reactie zijn, toch ging daarin een
uiterst belangrijke ontwikkelingspsychologische ontdekking schuil, die het uitgangspunt vormt van zijn pedagogie: kinderen zijn geen kleine volwassenen, ze zijn niet ineens af, ze kennen een eigen, immanente, gefaseerde
geestelijke ontwikkeling.
Dat inzicht is niet achterhaald. Het impliceert dat we
kinderen hun naiviteit moeten gunnen, dat we hen niet te
vroeg moeten blootstellen aan de beelden, de problemen,
de eisen van de wereld van de volwassenen. Dat zou ook in
fasen moeten gebeuren, het kind zou telkens pas met
nieuwe ervaringen geconfronteerd moeten worden als het
in staat is die te verwerken, gestimuleerd door volwassenen maar zoveel mogelijk op eigen kracht. Daaraan zou
het — naar Rousseau verwachtte — zoveel vreugde en zelfvertrouwen ontlenen dat het zich tot een evenwichtige,
blijvend geinspireerde volwassene zou ontwikkelen.
Op het eerste gezicht lijkt dat op het schrikbeeld van het
verwende kind dat Roosenboom schildert. De hele wereld
lijkt bij Rousseau ingericht naar de wensen van het kind,
alles is afgestemd op zijn `belevingswereld'. En dat is nu
juist de oorzaak van zijn jengelende veeleisendheid en zijn
ongeduldige egocentrisme.
Maar die kritiek is onterecht. De door Roosenboom
aangeklaagde gerichtheid op het kind betreft omstandigheden die het gedrag van het kind van buitenaf dicteren.
De speelplekken en computerprogramma's voor kinderen
vormen doorgaans zulke gesloten universums dat ze, in
tegenstelling tot Rousseau's ideeen daarover, geen enkel
beroep doen op de kinderlijke inventiviteit, fantasie en zintuiglijkheid, kortom op het kinderlijke ervaringsvermogen. Het bewijs daarvoor wordt geleverd door de snelheid
waarmee ze zich in die speciaal voor hen ingerichte encla-
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yes vervelen. Uit een mengsel van pedagogische gemakzucht en angst voor onzekerheid worden de kinderen er
systematisch onderschat, je mag ook zeggen: verwaarloosd. In die zin, en alleen in die zin, worden ze hier voorbereid op hun werkzame leven, waar die onderschatting
wordt voortgezet.
Adam Smith moet de eerste zijn geweest die, bijna tweeenhalve eeuw geleden, met onthutsende vooruitziendheid
heeft begrepen dat de systematische onderschatting van
de vermogens van `gewone mensen', verstoken als zij zijn
van wetenschap en kunst, economisch `onvermijdelijk'
was. In The Wealth of Nations (1776), hoofdstuk 5, schildert
hij een duister toekomstbeeld van gelijktijdige `algemene
overvloed' en volledige verloedering en ontaarding — 'tenzij de overheid inspanningen verricht om dit te voorkomen.' Hij bepleit onderwijs voor de lagere bevolkingsklassen, niet — en dat is opmerkelijk — ten behoeve van een
hogere kwalificatie van hun arbeidskracht, dus ook niet in
dienst van de groei van de economie, maar louter ter bestrij ding van hun `onwetendheid en stompzinnigheid', om
daarmee hun vatbaarheid voor `misleidingen door vervoering en bijgeloof' te verminderen. En bovendien: Ten
goed onderwezen en intelligent yolk is altijd fatsoenlijker
en ordelievender dan een dom yolk.'
Als we van onze kinderen willen dat ze hun ervaringen
met de onvermijdelijke verveling van het moderne bestaan niet gefrustreerd afreageren in agressieve spelletjes,
is goed onderwijs wenselijk maar niet voldoende, we moeten hen allereerst — in de geest van Rousseau — van een beschermde jeugd verzekeren. En van intimiteit. Intimiteit
impliceert gevoel voor, en een liefdevolle gerichtheid op de
gemoedsbewegingen van een ander, het vermogen dus
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ook zich met een ander te identificeren, op zijn eventueel
onbewuste en ongearticuleerde wensen te reageren.
Dat is waar elke goede moeder bij haar kind op is gericht, van nature, zij wil het beste voor haar kind, alleen innerlijke onrust kan haar daarvan afbrengen. In die eerste
intieme ervaringen leert het kind zijn moeder vertrouwen,
dus stelt het zich voor haar open. Zonder intimiteit wordt
het wantrouwig, sluit het zich of van de wereld, verhardt
het in dwangmatig narcisme. Alleen in intieme wederkerigheid kan een kind het empathische vermogen ontwikkelen dat hem later tot sociaal wezen maakt, iemand die bij
alles wat hij doet als vanzelfrekening houdt met anderen.
Opvoeden is dan niets anders dan de kunst die oorspronkelijke moederbinding gefaseerd, naar de mogelijkheden van het kind, los te laten en het tegelijkertijd te stimuleren tot het aangaan van zowel andere, meervoudige
intieme betrekkingen als tot zakelijke sociale contracten.
Alleen, dat `niets anders' klinkt alsofopvoeden een peulenschil is. Uit Roosenbooms observaties van ongebreideld
en agressief narcisme moeten we, vrees ik, opmaken dat
die opvoeding op grote schaal en vermoedelijk voor meerdere generaties is mislukt. Dat is verontrustend, temeer
omdat we uit de psychiatrische praktijk weten dat ernstige
vormen van narcisme — gevallen van mishandeling of extreme verwaarlozing — niet behandelbaar zijn, en minder
ernstige alleen met zeer veel moeite.
Verontrustender nog is het dat de ontketende concurrentie onder neoliberaal bewind een premie zet op het
hardste egocentrisme. Kinderen zijn, voor zover nog niet
aanspreekbaar als consument, vooral een storende factor
voor de vierentwintiguurseconomie, ze moeten ergens
worden opgeborgen en beziggehouden zodat ze zo weinig
mogelijk last veroorzaken. Voor vrouwen die er primair
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voor hun kinderen willen zijn, is er eigenlijk geen plaats,
laat staan voor mannen die dat willen, gesteld al dat paren
zich die vrijheid economisch zouden kunnen permitteren.
Zo krijgt onze samenleving niet alleen de ouders maar ook
de kinderen die ze verdient. Maar het is hypocriet, of op
zijn minst kortzichtig, om dan over normen en waarden te
beginnen. Een samenleving die neerkijkt op de moeders,
en die niets liever doet dan de moederlijke verlengstukken
in de instellingen van de verzorgingsstaat de nek om te
draaien, moet niet vreemd opkijken als de kinderen zich
onwenselijk gaan gedragen, ze zijn immers in hoge mate
ongewenst.
We zouden moeten leren ons zinvol te bewegen in structureel vervelende omstandigheden. Ofwel: in omstandigheden waarin de bewegingsmogelijkheden weliswaar in principe excessiefzijn toegenomen, maar tegelijk in hoge mate
van drama ontdaan. De belangrijkste voorwaarde: een
open blik voor de directe omgeving. Dat zulke evenzeer
zinvolle als vrije bewegingen in het nabije mogelijk zijn,
daarvan getuigt elk gelukkig leven.
Daarvan getuigt ook, in geobjectiveerde, vaak hoogst
complexe vorm, de eigentijdse kunst, die in plaats van
postmodern of wat dan ook misschien beter postheroisch
kan heten. Flaubert droomde zelfs van de roman die over
niets zou gaan, de roman waarin niets anders klonk dan de
muziek van stijl en compositie. In de loop van de twintigste eeuw werd dat ideaal dicht benaderd door Paul Klee en
Alexander Calder, Erik Satie en Luciano Berio, Raymond
Queneau en K. Schippers, stuk voor stuk behendige en elegante jongleurs met de schijnbaar lichtste gewichten.
Kunst is geen noodzaak, zoals door nostalgische zelfopofferaars wel wordt beweerd, juist niet en gelukkig niet
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— tenzij men de noodzaak bedoelt te ontsnappen aan de
ondraaglijke lichtheid van het geautomatiseerde bestaan.
Met vrijblijvendheid heeft dat niets te maken, wel met vrijheid. Kunst is het domein van de nutteloze inspanning —
in een steeds exclusiever op materieel nut geconcentreerde
wereld is ze daarom noodzakelijker dan ooit.
Een geslaagd kunstwerk opent ons de ogen, het bevrijdt
ons van door de werkelijkheid gedicteerde routines en reflexen, het maakt ons ontvankelijk voor nieuwe perspectieven. Daarom is kunst tegenwoordig misschien wel allereerst een refugium voor de creativiteit en het intellect
waarvoor in de realiteit geen emplooi meer bestaat, het autonome domein van de zelfgecreeerde problemen en de
zelfgecreeerde opwinding, hoezeer het ruwe materiaal
daarvoor ook door alleszins reele neurosen en depressies,
angsten en obsessies, dromen en illusies kan zijn aangeleverd.i9
Maar anders dan de eveneens uit verveling geboren vindingrijkheid van de kwelgeesten van Roosenboom — en dat
is een essentieel verschil — gaat de vindingrijkheid van de
kunst niet ten koste van anderen. Voor de realiteit heeft ze
immers geen, of hoogstens zeer indirecte, gevolgen. Wel
staat het iedereen vrij in haar hogere vorm van opwinding
en kennisverwerving te delen. Zou dat niet de kwintessens
van beschaving zijn?
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Een ongastvrij land
Kanttekeningen bij 'het debar over onze nationale identiteit

Hysterisch — een andere kwalificatie voor 'de toon van het
debat' lijkt me na de commotie om de toespraak van Maxima bij de presentatie van het w RR-rapport `Identificatie
met Nederland' op 24 september 2007 bijna uitgesloten.
Wat de prinses heeft gezegd behoort sinds jaar en dag tot
de idees revues over landen en volken, het genealogisch homogene IJsland misschien uitgezonderd. 'De' Nederlander bestaat niet, nee, een waarheid als een koe. Niettemin
vielen de immer waakzame woordvoerders van de permanent verontwaardigde Nederlander over Maxima heen alsof ze het land verraden had. Ze was niet alleen een beetje
naief geweest, ze had het Nederlandse yolk beledigd; met
minder dan excuses kwam ze er niet van af.
Misschien de meest onthutsende reactie op haar toespraak was die van een tamelijk bekende, gerespecteerde
filosoof in het tv-programma Buitenhof, heet van de naald.
Zonder blikken of blozen verdedigde deze wijsgeer — die
zijn academische carriere als maoist begon en als antiutopist beeindigde, het gebruikelijke patroon dus — de stelling
dat het goed was in een wij-zij-tegenstelling te denken; dat
schiep duidelijkheid tegenover al dat doorgeschoten cultuurrelativisme.
Ik geloofde mijn oren niet. Even was ik ervan overtuigd
met een practical joke van doen te hebben. Voor het oog

94

van de camera, dacht ik, was de filosoofbezig met een interessant psychologisch experiment: hoe ver kun je tegenwoordig gaan met het publiekelijk debiteren van beledigende onzin? Maar nee, dat bleek toch niet het geval. Hij
meende het serieus, en de interviewer van dienst vond het
zo'n domme gedachte nog niet.
Je geneert je bijna het te moeten uitleggen, maar het
denken in zulke massieve tegenstellingen is een vorm van
primitivisme; het hoort bij gesloten, geisoleerde samenlevingen waarin elke vreemdeling door horde, stam, familie
of plattelandsgemeenschap als bedreiging wordt gezien.
Niet pas in 'de' Verlichting, waarop tegenwoordig zelfs de
engste nationalisten zich denken te kunnen beroepen,
maar aanzienlijk eerder, ten tijde van de laatmiddeleeuwse
verstedelijking in grote delen van Europa, werd dat bipolaire, etnocentrische schematisme praktisch al bijna onmogelijk.
`Stadslucht maakt vrij' stond er boven de stadspoorten van
de Hanzesteden. De stedeling was bevrijd van de feodale
afhankelijkheid die hem in een eenduidige en onveranderlijke rol dwong. Voortaan moest hij zijn leven veelmeer
naar eigen inzicht en mogelijkheden vormgeven. In tegenstelling tot de antieke burger die — met Max Weber — als
homo politicus kon worden gedefinieerd, was de middeleeuwse burger homo oeconomicus. Hij was niet langer gericht op het belang van de gemeenschap maar op zijn eigen
belang. Van niet te onderschatten betekenis is daarbij dat
de stad hem het recht op individueel bezit garandeerde.
Vanuit christelijk perspectief waren de middeleeuwse
steden begrijpelijkerwijs oorden van verderf. Losbandigheid en hebzucht waren kenmerkend voor de stadsbewoner, die zich immers, letterlijk, had losgescheurd uit het
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corpus mysticum, het mystieke lichaam, zoals Paulus de
wederzijdse afhankelijkheden van de leden van de kerk in
een brief aan de Corinthiers canoniek had beschreven. De
standen — adel, geestelijkheid en boeren — waren op elkaar
aangewezen zoals de delen van een lichaam, onveranderlijk en strikt hierarchisch. Begrijpelijk dus ook dat nogal
wat stadsbewoners zich zorgen maakten om de hebzucht,
de zwaarste van de zeven hoofdzonden. In zijn geschiedenis van de Nederlandse literatuur van 1400-156 o, Het gevleugelde woord (2007), wijst Herman Pleij onder meer op
het literaire werk van de Antwerpenaar Jan van Boendale,
in het bijzonder diens Der leken spieghel (circa 1325), waarin
wordt getheoretiseerd over een postreligieuze, politieke
vorm van een nieuw `algemeen belang' in een stedelijke
context.
Overigens wil dat natuurlijk niet zeggen dat de rol van
de kerk in de laatmiddeleeuwse stad abrupt was uitgespeeld, integendeel. De godsdienst bleef van cruciale betekenis voor de mentaliteit van de burgers, al was het maar
omdat het taboe op hebzucht en ijdelheid hen dwong tot
morele ambiguiteit, dus ook tot gemarchandeer en hypocrisie. Ook als sociaal instituut bleef de kerk nog eeuwenlang — hier en daar zelfs tot diep in de twintigste eeuw — van
grote betekenis, vooral waar het de opvang en verzorging
betrof van de allerarmsten, de bedelaars, de ongewenste
kinderen en de verstoten vrouwen, de zieken en de gehandicapten.
Niettemin: de stad bevrijdt de burgers van hun onveranderlijke, door herkomst en godsdienst bepaalde collectieve
identiteit, het is de geboorteplek van de individuele, veranderlijke, pluriforme identiteit. Maar het is ook de geboorteplek van nieuwe vormen van anonimiteit, vervreemding en
eenzaamheid. We mogen aannemen dat een zeker heim-

96

wee naar de geborgenheid en de vanzelfsprekendheid van
het gemeenschapsleven van `vroeger' veel stedelingen van
meet of aan parten heeft gespeeld. Gearticuleerd tot uiting
kwam dat pas eeuwen later, aan het eind van de achttiende,
het begin van de negentiende eeuw. Sensibele burgers
zochten veelal esthetische compensatie voor alles waarvan
de eenzijdige rationaliteit van het moderne urbane bestaan hen had vervreemd. Lezend en musicerend, maar
ook reizend en verzamelend, trachtte men iets van het verlorene te herontdekken en zo mogelijk op te nemen in het
eigen leven.
Aangezien de romantische wens meestal de vader van de
gedachte was, leidde dat vooral tot een ongebreidelde mythologisering en idealisering van het eigen verleden. Ter
aanwakkering van het nationalistische sentiment zocht
men naar voorbeeldige Hollanders die ook nu nog tot de
verbeelding spraken, maar juist die volkspedagogische invalshoek zorgde ervoor dat die historische figuren allemaal uit een en dezelfde mal gegoten leken. Dubieuze
houwdegens veranderden op slag in fiere volkshelden,
waar `wif in rechte lijn van zouden afstammen. jongens van
Jan de Witt, dat waren we allemaal. Logisch, wien Neerlands bloed in d'aders vloeit, van vreemde smetten vrij,
kon natuurlijk niets beginnen met multatuliaanse scepsis,
en evenmin met de historische scherpzinnigheid van de
uitgetreden dominee Busken Huet, die er in Het land van
Rembrandt (1882-1884) op wijst dat die zelfstrelende uitdrukking op een vergissing moet berusten, aangezien De
Will indertijd bij het yolk eerder gehaat dan populair was.
Op dit punt is de situatie van nu vergelijkbaar met die in
de negentiende eeuw: andermaal struinen we het verleden
of naar houvast en naar richtingwijzende figuren, zij het
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dat de huidige behoefte daaraan voortkomt uit een heel andere realiteit. De versnelde globalisering van de laatste decennia en de daaraan inherente demografische veranderingen dreigen Nederland — en Nederland niet alleen — te
reduceren tot een anonieme schakelplaats in het almaar
dichter wordende mondiale verkeersweb van geld, mensen, grondstoffen, goederen en informatie. Dat heeft iets
verontrustends. Maar het probleem is dat die complexe
veranderingen door de woordvoerders van wakker Nederland tot al te overzichtelijke proporties worden teruggebracht: het zijn de moslims die onze identiteit bedreigen.
`Wif staan pal voor onze normen en waarden, `zir zijn het
die daar lak aan hebben.
De canonziekte die ons land teistert heeft alles te maken met het verlangen die scheidslijnen duidelijk te trekken. Dat mag Frits van Oostrom natuurlijk niet worden
aangewreven, hij heeft vooral alleszins lofwaardige voorstellen gedaan de razendsnelle intellectuele uitholling van
het Nederlandse onderwijs tegen te gaan. Ongewild kwam
hij terecht in het troebele vaarwater van enghartige nationalisten en geborneerde provincialen die lucht wilden geven aan hun onvrede met slecht begrepen maatschappelijke ontwikkelingen. De nationale identiteit moet weer in
het enkelvoud worden gespeld, als een statisch en gesloten
begrip. Geen benul lijken de nieuwe verdedigers van yolk
en vaderland ervan te hebben dat hun denkbeelden onverenigbaar zijn met het modernisme als zodanig. Want als
de wetenschappelijke, filosofische en artistieke uitingen
daarvan door iets gemeenschappelijks worden gekenmerkt, is het door identiteitskritiek.
In de kunsten komt die al meer dan een eeuw tot uiting
door de ondermijning van het idee van een normatieve
stijl. In de literatuur vond en vindt het experiment met een
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open, pluriforme identiteit om begrijpelijke redenen het
meest expliciet plaats. Joyce confronteert ons in Ulysses
(1922) met de bevrijdende kracht van de ovidiaanse veranderlijkheid van Leopold Bloom, een kracht die bovenal in
de onbegrensde adaptieve en transformerende vermogens
van de taal tastbaar wordt. In Der Mann ohne Eigenschaften
(1931-1934) voert Musil de mogelijkheidszin van zijn titelpersonage zover door dat die uiteindelijk, geplaagd door
de handelingsonbekwaamheid van de melancholicus, elke
keuze achterwege laat.
Maar het culturele modernisme, waarvan Joyce en Musil twee van de schitterendste Europese exponenten zijn,
lijkt hier te lande teruggedrongen in een kleine intellectuele subcultuur. In het onderwijs komt het nauwelijks nog
aan bod, voor de overspannen woordvoerders in het debat
over onze nationale identiteit lijkt het niet te bestaan. Dat
zegt iets over de mate waarin het intellect hier het veld
heeft moeten ruimen voor mensen met karaktervaste eigenschappen en dito meningen.
En Maxima zei het nog zo vriendelijk. Nederland was volgens Naar `een koekje bij de thee', maar ook `enorme gastvrijheid en warmte'. Dat is werkelijk te vriendelijk. Nederland is hoogstens een koekje bij de thee, gastvrijheid is
bier ver te zoeken. Buitenlandse reizigers staan sinds jaar
en dag versteld van de schraapzucht en de gierigheid van
de Hollanders, onze hebzucht is legendarisch.
Zeker, het is fictie, maar het zal niet toevallig `een Hollandse koopman' zijn die Voltaires Candide (1759) gruwelijk bedriegt, en evenmin dat de `Hollandse rechter' bij wie
de man daarna verhaal gaat halen hem ook nog eens beboet omdat hij te veel lawaai zou hebben gemaakt. Diderot,
in 1773 en '74 in ons land, constateerde: 'Het is de ambitie
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van deze republiek zich te verrijken in plaats van zich uit te
breiden.' (Dat had hij goed gezien: Indie was en bleef een
economisch wingewest, geen vestigingskolonie.) En Lichtenberg, in 177o op doorreis naar Engeland even in ons
land, tekent in zijn reisjournaal aan dat in Holland iets `als
toegestane winst' wordt beschouwd Vat alle overige christelijke volken als afzetterij en bedriegerij' betitelen.
Onze gastvrijheid stond altijd in het teken van wat we
niet zonder trots ons Velbegrepen eigenbelang' noemen.
Wie aan dat eigenbelang niets kan bijdragen, moet opdonderen. Dat die berekenende houding nogal beledigend is
voor wie met ons te maken krijgt, dringt niet tot de harde
Hollandse kaaskop door. Mede bij gebrek aan een hofcultuur van enige betekenis, is hoffelijkheid ons ten enenmale
vreemd, om over generositeit nog maar te zwijgen. Niettemin staat Maxima's toespraak in een traditie van informele
koninklijke wellevendheid, die natuurlijk vooral door haar
schoonvader impulsen heeft gekregen.
Ik herinner me een anekdote over koningin Wilhelmina, waar nieuwe Nederlanders nog van zullen opkijken.
Wilhelmina kreeg bezoek van een buitenlands staatshoofd, ik meen een zwarte Afrikaan. Tijdens het diner pakt
de man op een gegeven moment het vingerkommetje —
een waterbakje bedoeld om de vingers mee schoon te maken — en zet het aan zijn mond. Ontsteltenis en verschrikte
gezichten alom. Maar Wilhelmina doet alsof ze niets in de
gaten heeft en drinkt ook van haar kommetje. Vergelijk dat
met de demonstratieve manier waarop mevrouw Verdonk
de handweigerende imam destijds te kijk zette, en we hebben op zijn minst een oorzaak van het multiculturele drama te pakken.
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Natuurlijk heeft Nederland een identiteit, hoe open en
vloeiend die ook is en hoezeer die ook per regio, stad of
dorp kan varieren. Als je vanuit het oosten of zuiden de
grens overkomt, zie je de verschillen onmiddellijk. De huizen en percelen zijn hier aanzienlijk kleiner, je kunt zien
dat wij altijd met de ruimte hebben moeten woekeren. Ook
valt de architectonische uniformiteit, de ordelijkheid maar
ook het gebrek aan excentriciteit, onmiddellijk op, de
rechtvaardige rechtlijnigheid van de liniaal legt alle huizen
en straten zijn wil op. En vaak ruik je de verschillen tussen
Nederland en de buurlanden zelfs, geen land waar de bioindustrie zo stinkt als in Nederland. Ook een blik vanuit de
lucht volstaat om vast te stellen dat die keurig verkavelde
en aangeharkte lappendeken daarbeneden Nederland
moet zijn, ja, dat Nederland moet zijn geboren uit de geest
van Mondriaan.
Niettemin kan men zich afvragen of Mondriaan werkelijk ondenkbaar is in een andere omgeving, bijvoorbeeld
die van het Oost-Duitse Bauhaus. Onze cultuur is immers
toch ook als elke andere, volstrekt hybride. De taal laat het
zien: zonder leenwoorden blijft er niets van over. De inburgering van die leenwoorden vond sinds mensenheugenis
plaats in het spoor van vreemde legers en volksverhuizers,
van personen en waren, boeken en brieven uit den vreemde. Spinoza's ouders kwamen uit Portugal en Vondel
kwam uit Keulen, de oer-Hollandse aardappel komt uit
Chili en de tulp via Turkije uit Iran en Afghanistan. En ironisch genoeg komt het baldakijn, het stoffen hemelgewelf
waaronder onze rooms-katholieke prelaten hun Allerheiligste plegen rond te dragen, zowel wat de gebruikte stoffen als wat de etymologie van het woord betreft, uit Bagdad,
van oudsher een van de hoofdsteden van de concurrentie.
Elke identiteit is samengesteld. En het is een kwestie
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van beschaving mensen niet vast to pinnen op een aspect
van hun identiteit. Beschaving impliceert de onnadrukkelijke omgang met verschillen. Het benadrukken van een
collectieve deelidentiteit — op het gebied van religie, cultuur, etniciteit, seksualiteit — is grievend voor de mensen
die het betreft, zeker als het minderheden zijn en dat deel
van hun identiteit in de gegeven context irrelevant is. Het
dwingt de aldus `geidentificeerden' bovendien voortdurend in het defensief; ook als het om zaken gaat waar zij,
als individu, part noch deel aan hebben worden ze tot uitleg, commentaar, legitimatie gedwongen.
En erger: als de afstand tussen `wir en `zir kunstmatig
en in strijd met alle evidenties voortdurend wordt aangescherpt, kan dat het emancipatieverlangen van vreemdelingen zozeer frustreren dat ze zich uiteindelijk van de
weeromstuit steeds sterker gaan identificeren met het
beeld dat de `vijand' van hen schildert. Dat noemen we dan
radicalisering. Als mensen maar lang genoeg als uitschot
worden behandeld, is de kans niet denkbeeldig dat ze zich
op een gegeven moment ook zo gaan gedragen. De psychiatrie kent daarvan eclatante voorbeelden.
Natuurlijk, er zijn omstandigheden waarin de ontdekking van een gemeenschappelijke identiteit inspirerend
kan werken, zeker als het gaat om groepen die gediscrimineerd of onderdrukt worden. De emancipatiestrijd van de
arbeidersklasse, de zwarte Amerikanen of de vrouwen, zou
zonder het besef van die collectieve identiteit onmogelijk
zijn geweest. Maar de geschiedenis van die bewegingen, in
het bijzonder die van de socialistische arbeidersbeweging,
laat ook zien dat het benadrukken van een collectieve identiteit haast onvermijdelijk tot purisme leidt, als gevolg
waarvan de eenduidige uitlegkunde van grondleggende geschriften absurdistische vormen gaat aannemen, en schisma's, excommunicaties en erger onvermijdelijk worden.
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Dan krijgt de strijd ongemerkt maar onherroepelijk
een ander karakter. Als de eigenlijke vij and — het kapitalisme, het Westen, de blanke man — te onbereikbaar, te groot,
te abstract wordt, richt men zijn agressie op symboolfiguren of op elkaar, op dissidenten in eigen kring, op renegaten en concurrerende groepen. Dat vooral is de identiteit
waarvan de Indische econoom en mensenrechtenactivist
Amartya Sen zegt dat ze de bron is van gewelddadige conflicten en dus dodelijk kan zijn. 2 °
Sinds we in Nederland hebben besloten de problemen
voortaan te `benoemen' zijn de fatsoensgrenzen in hoog
tempo verlegd. Het benadrukken van collectieve identiteiten is schering en inslag geworden. Ms we het hebben over
de toon van het debat, hoeft het thema van dat debat niet
eens meer genoemd te worden, iedereen weet waar we het
over hebben. Een legertje opgewonden commentatoren
staat dag en nacht klaar om Nederland in een permanente
staat van alarm te houden. In de media is de pavlovreactie
tot journalistiek beginsel verheven, nauwelijks heeft een
van die commentatoren de alarmklok geluid, of al zijn collega's haasten zich naar microfoon en camera om hem bij
of aan te vallen.
Zo zijn 'de moslims' onafgebroken in het nieuws, geen
dag gaat er voorbij of ze worden collectief becommentarieerd, en dus geproblematiseerd, en dus verdacht gemaakt. Die pesterij is zo langzamerhand om gek van te
worden, ook als je geen moslim bent. Volkomen begrijpelijk dat nogal wat nieuwe, rimpelloos geintegreerde Nederlanders, Turken vooral, teleurgesteld maar ook zichtbaar
opgelucht terugkeren naar het land van herkomst. Thuis
zullen ze de spreekwoordelijke Nederlandse openheid van
enige nuancerende kanttekeningen voorzien.
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Fen hemels genoegen
Notities over onbaatzuchtigheid

Dat Leo Pleysiers novelle De trousse (2oo4) zo'n indruk
maakt, moet komen door de ernst waarmee hier over onbaatzuchtigheid wordt geschreven. Dat zijn we niet meer
gewend, zo'n van ironie gespeende kijk op iemand, een
non nog wel, die haar hele leven in dienst heeft gesteld van
het heil van anderen, zonder twijfels of reserves, en die
daar ook op haar oude dag, als ze merkt dat die dienstbaarheid zelfs in India ouderwetse trekken krijgt, zonder spijt
en wroeging op terugblikt. Maar terug naar Vlaanderen
wil ze niet meer. In die halve eeuw dat ze zich als ziekenverpleegster heeft uitgesloofd voor de armen, is ze er nog
een keer geweest, maar toen bleek dat ze `helemaal geen
aard meer had in Belgie'. God is er verdwenen, weet ze, 'in
de winkels, de magazijnen en de koophallen daar loopt het
alle dagen storm, maar de kerken zijn leeg.' Dat zegt ze,
eerder constaterend dan verbitterd, tegen een Vlaams achternichtje dat haar op trektocht door India bezoekt.
De lezers van Pleysier kennen `tantenon' in kwestie,
Roza, uit een eerder boek, De Gele Rivier is bevrozen (1993).
Daar lag het perspectiefbij de schrijver, nu bij Roza, in beide gevallen worden de zielenroerselen van de diverse personages zo overtuigend geregistreerd, met een zo gevoelig
oor voor alles wat stemmen tegelijk uitspreken en verzwijgen, dat de vraag naar het realiteitsgehalte van de non en
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haar wederwaardigheden irrelevant wordt. Ze bestaat in
elk geval op papier, en nu dus ook, herkenbaar maar toch
ook ontroerend ondoorgrondelijk, in de gedachten van de
lezer. Ze herinnert ons aan een soort leven waar we eigenlijk allang niet meer in geloofden. Onbaatzuchtigheid is
immers schijn. Als lezers van Nietzsche en Freud laten we
ons niks meer wijsmaken: zulke idealistische frasen worden in de duistere kelders van het onbewuste gestuurd
door egoistische motieven, we bedienen ons er uitsluitend
van om ons banale eigenbelang, onze perverse machtswensen gecamoufleerd door te zetten.
Je hoeft allang geen menswetenschappen meer gestudeerd te hebben om dat te weten: het hele eigentijdse bestaan is immers gebaseerd op een principieel cynisme jegens alle vormen van onbaatzuchtigheid. Bij het kiezen
van onze vrienden gaan we strategisch te werk, vriendendiensten bewijs je met het oog op je eigen carriere. Dat holt
de vriendschap uit, geeft haar iets archaisch. Niet uitgesloten dat ze spoorloos verdwijnt in de netwerken waarin we
elkaar sturend en spiedend in de gaten houden. Niets doen
we zomaar, voor elke prestatie verwachten we een tegenprestatie, het oerburgerlijke principe van de ruil domineert al onze `relaties'.
En eigenlijk kunnen we ons al niet meer voorstellen dat
het ooit anders kan zijn geweest. Ook niet in kringen waar
de totale zelfopoffering via de gelofte van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid als uitgangspunt voor het maatschappelijk contract werd beschouwd, in de kloosters. Al
in de laatmiddeleeuwse volkscultuur stikt het van de uitingen waarin dat ascetische ideaal als onmogelijk want onrealistisch onderuit wordt gehaald. Priesters en nonnen zijn
evengoed mensen van vlees en bloed, dus prikkelbare wezens. Hoe dik de muren ook zijn waarmee het kloosterle-
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yen tegen verderfelijke prikkels uit de buitenwereld wordt
afgeschermd, het zal niet helpen. Het lichaam bevat nu
eenmaal onuitwisbare herinneringssporen verbonden
met duistere wensgeneratoren die door geen vasten en
geen boetedoening definitief het zwijgen kunnen worden
opgelegd. We weten het van Rabelais, we weten het van
Diderot. De kloosters zijn oorden van verschrikking, vernederende en bizarre vormen van seksualiteit zijn er aan
de orde van de dag.
En we weten het van Hugo Claus. Diens nonnen bijvoorbeeld in Het verdriet van Belgie (1983) en in een voorstudie daarvan, het superieure verhaal De verzoeking (198o) —
zijn deerniswekkende toonbeelden van mislukte, bedrogen, gekleineerde levens. Van directe spot is er bij Claus
meestal geen sprake, wel van een volledige ontheiliging in
de traditie van de groteske ondermijning van het geidealiseerde, gladde lichaam, het lichaam zonder openingen die
aan spijsvertering en seks, dus aan al het tijdelijke en vergankelijke herinneren. En die ontheiliging is pijnlijk effectief. In De verzoekingkrijgt de honderdjarige, blinde en incontinente zuster Mechtilde tijdens een feesttoespraak to
horen dat ze `een parel aan de kroon van het godsdienstig
leven in ons schoon West-Vlaanderen' is. Met iets meer
werkelijkheidszin typeert de door gruwelijke herinneringen geplaagde non zichzelf echter als `een lauwe, grauwe
grot vol stront.'
De novelle van Pleysier is in zekere zin de tegenhanger
van het verhaal van Claus. Waar zuster Mechtilde alleen al
door haar onappetijtelijke verschijning niets heel laat van
de officiele hypocrisie van de katholieke kerk, is tante Roza
een klein maar standvastig monument van zelfgekozen
nederigheid. Maar beide portretten zijn geloofwaardig.
Het mooie van literatuur is dat tegengestelde visies — tot op
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zekere hoogte, ook de groteske beelden van Claus zijn niet
zonder compassie — tegelijkertijd waar kunnen zijn. Er bestaan meer werkelijkheden, we hoeven niet te kiezen. Wel
geldt dat Pleysiers non literair-historisch uitzonderlijker
is. Zij is niet geronseld om het klooster in te gaan, zoals dat
in katholieke plattelandsgebieden tot in de late jaren vijftig
gebruikelijk was, integendeel, ze ging tegen de zin van
haar vader. En aan het eind van haar leven is haar godsbesef nog net zo ongeschokt als tijdens haar opleiding, ondanks teleurstellingen en ondanks het besef dat kerk en
geloofmarginale, in hoofdzaak toeristische verschijnselen
zijn geworden.
Ja, ooit was het anders, weet ook tante Roza, ooit was het
gebod van de naastenliefde voor velen wel degelijk een inspirerende drijfveer. In het millennium van het Europese
christendom was eigenliefde zondig, wie zich erdoor liet
leiden verkeerde in de ban van de duivel. Anonieme opofferingsgezindheid was, zeker bij vrouwen, normaal, en
wie nog weleens in kringen komt — of zich die herinnert —
waarin de wetten van de markt het nog afleggen tegen die
van de traditie, weet dat resten van die genereuze mentaliteit nog altijd bestaan en nog altijd voor kleine, solidaire
`gemeenschappen' kunnen zorgen, hoezeer die in geografische zin ook versnipperd mogen zijn. Wel is het zeker dat
die mentaliteit onder zware druk staat. Van alle kanten
krijgen we immers ingepeperd dat we voor onszelf moeten zorgen, dat we ons moeten verzekeren tegen de slagen
van het lot, dat we eraan moeten wennen dat er voor diensten, welke dan ook, betaald moet worden. Dat schijnt niet
alleen economisch noodzakelijk te zijn, het komt — aldus
de ideologen van de vrije markt — in essentie ook overeen
met onze onuitroeibare egolstische inborst.
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Die sombere hypothese over de aard van de mens is niet
nieuw. Het verschil is alleen dat het egoisme nu wordt aangemoedigd en beloond, terwijl het in vroeger eeuwen werd
bestreden met de bedoeling het aan de pacificerende banden van een hoger, algemeen belang te leggen.
In het misantropische mensbeeld van de jansenist Pascal (1623-1662) is de mens een egoistisch monster dat het
liefst 'de tiran van alle andere mensen zou willen zijn'. In
die verderfelijke gerichtheid op zichzelf ziet hij 'het begin
van alle wanorde op het gebied van oorlog, politiek en economie'. Getemd kan dat monster volgens Pascal slechts
worden als de mens `alleen God' leert liefhebben en `zichzelfleert haten'.
Bij Hobbes (1588-1679) worden die verhoudingen in
seculiere zin gemoderniseerd. Nu delegeren de elkaar
naar het leven staande individuen hun machtsaanspraken
aan de vorst die, als monopolist van het staatsbedrijf Leviathan, orde en rust garandeert. Overigens moeten we
beide pogingen om de blinde gerichtheid op het eigenbelang in te dammen — de theologische van Pascal, de politieke van Hobbes — zien in de inktzwarte slagschaduw van de
Europese godsdienstoorlogen.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstonden
er speciaal in de Franse moraaltheorie nieuwe, belangwekkende inzichten. Larochefoucauld ontkent weliswaar niet
dat menselijk gedrag in overheersende mate wordt gestuurd door amour-propre, ook als het zich nobel en dienstvaardig voordoet, maar realistischer en met meer psychologische scherpzinnigheid dan Pascal waardeert hij die eigenliefde dubbelzinnig: ze is ook de bron van sociale verbanden, de mogelijkheidsvoorwaarde van dynamische,
vrije samenlevingen. Een eeuw later is dat voor Voltaire en
Diderot een vanzelfsprekendheid, zij het vooralsnog uit-
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sluitend in de bevoorrechte kringen die zij frequenteerden.
Zolang het leven in toto wordt beheerst door de strijd
om het bestaan, kunnen er geen gedemilitariseerde enclaves ontstaan waarin we ons kunnen afvragen of er buiten
de slopende dienst aan het front nog andere, constructievere levensvormen denkbaar zijn. Pas als we niet meer
permanent op anderen hoeven te letten, kunnen we de
blik op onszelf richten, op onze eigen omgeving, onze eigen talenten.
De tweede helft van de achttiende eeuw markeert ook in
dat opzicht de overgang naar een nieuwe tijd. De Encycloptdie speelt een sleutelrol. Onder het trefwoord 'hygiene' wordt fysieke en mentale zelfopmerkzaamheid in
Noordwest-Europa nu op grote schaal gestimuleerd: zorg
voor het lichaam, voor het 'milieu', voor voeding, voor beweging en bovenal voor seksualiteit. Via allerlei producten
en diensten, gesteund door een wijdvertakt wetenschappelijk en populair discours, wordt de ontwikkelde burger geleerd dat hij niet de speelbal hoeft te zijn van oncontroleerbare omstandigheden en `prikkels', maar dat hij die kan
beheersen.
Natuurlijk, die souci de soi (zorg voor zichzelf) kan met
de achterdocht van Michel Foucault ook gezien worden als
een subtiele vorm van machtsuitoefening door anderen,
als `een biopolitieke normaliseringsstrategie', aangezien
hygienische discipline een noodzakelijke voorwaarde is
voor het gedisciplineerde, kapitalistische arbeidsproces.
Maar dat is het niet alleen: de zorg voor zichzelf is ook de
voorwaarde voor een bewuster, vrijer, evenwichtiger leven
en zodoende het begin van alle levenskunst.
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Welk van die twee aspecten de overhand heeft kan niet in algemene zin worden uitgemaakt. Niettemin heeft het er alle
schijn van dat Foucault weleens meer gelijk zou kunnen
hebben dan tegenwoordig haast algemeen wordt verondersteld. De zelfopmerkzaamheid van de modale burger heeft
immers bedenkelijk geforceerde trekken aangenomen.
Per seizoen wordt hij er met de zachte dwang van nieuwe
`producten', begeleid door een kakofonie van onontkoombare peptalk, op geattendeerd dat hij `achter' ligt, dat hij
fantastische mogelijkheden om het maximum uit zijn leven te halen dreigt mis te lopen. In werkelijkheid heeft dat
van alle kanten aangemoedigde egocentrisme een zelfuithollend, zelfverterend effect.
In plaats van zinvolle levensmogelijkheden te ontdekken verbruikt men zijn energie in een veeleisend arbeidsproces, in het schamele beetje vrije tijd dat er dan nog rest
moet er verplicht genoten worden, onder regie van anderen. Van vrijheid blijft in die overspannen omstandigheden niet veel over, laat staan van lets wat op zelfontplooiing
lijkt. Het zegt veel over ons tijdgewricht dat over dat woord
— in de jaren zestig nog het uitgesproken doel van onderwijs en opvoeding — alleen nog lacherig wordt gedaan.
Vroegmoderne auteurs als Montaigne en Gracian wisten wel beter. Zij leerden dat het verstandig was zich nooit
helemaal over te geven aan een loopbaan; ter wille van zijn
vrijheid moest men leren afstand te bewaren. Ik citeer het
fabuleuze Handorakel (1647) van Baltasar Gracian:
`Er bestaan zonderlinge bezigheden die als molten onze
kostbare tijd opeten. Zich met een onzinnige zaak bezighouden is erger dan nietsdoen. Een verstandig mens volstaat er niet mee zich niet op te dringen; hij dient er vooral
voor te zorgen dat anderen zich niet aan hem opdringen.'
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En elders:
`Iemand over wiens pad het licht van de rede schijnt, denkt
goed na over iedere verplichting. Hij hecht meer waarde
aan het niet aangaan van verplichtingen dan het nakomen
ervan.'
Dat type wijsheden klinkt tegenwoordig als vloeken in de
kerk. Werken moeten we, alsmaar harder en langer. De beloning: meer persoonlijke rijkdom, minder publieke. Maar
ook die persoonlijke rijkdom bestaat alleen uit geld, niet
uit vrije tijd. Zelfs de socialisten zijn vergeten dat Marx de
strijd voor een kortere arbeidsdag een cruciale rol toedichtte in de klassenstrijd: het rijk der vrijheid zouden de proletariers aller landen alleen betreden, ooit, in de verre toekomst, als ze om te beginnen eens, heel prozaisch, een
paar uur per dag voor zichzelfoverhielden.
En de christen-democraten van nu verstrikken zich in
een onmogelijke tegenspraak: in economisch opzicht volgen ze de neoliberale profeten van de totale arbeidsdag, die
de tucht van de markt, en dus het concurrentieprincipe,
liefst zouden uitstrekken tot in de zandbak van de kleuterschool. Je kunt immers niet vroeg genoeg beginnen met
de mensen verantwoordelijkheid bij te brengen voor alles
waar ze hun voordeel mee doen. Maar tegelijk verwachten
ze dat die aldus maltentig berekenend gemaakte burgers
hun schamele snippertjes vrije tijd ineens vullen met de
onbaatzuchtigheid van Pleysiers tante Roza. Dat is een illusie.
Tot het wezen van de onbaatzuchtigheid behoort een spontaan moment: als ze moet worden afgedwongen is ze al
om zeep gebracht. Daarom is de geinstitutionaliseerde on-
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baatzuchtigheid op hogere niveaus van sociale organisatie
— vereniging, kerk, staat — ook alleen een vitaal leven beschoren als de leden van die organisatie voldoende actieve
en passieve ervaring met spontane alledaagse onbaatzuchtigheid hebben. Dat wordt pijnlijk geillustreerd door het
gemak waarmee de verzorgingsstaat momenteel in alle
Europese landen wordt afgebroken.
Maar anders dan de onbaatzuchtigheid kan het egocentrisme wel degelijk georganiseerd worden, zelfs op gebieden waar dat evident onwenselijk is, zoals in de zorg en het
onderwijs, waar tot ieders onheil steeds meer bedrijfsmatige organisatiemodellen worden ingevoerd. Vroeger hadden leraren (maar het geldt ook voor beroepen in de zorg)
een baan van een vast aantal uren. Vat ze daarin moesten
doen stond niet zo heel erg vast, men vertrouwde op hun
deskundigheid en liefde voor het vak. Buiten het eigenlijke, `verplichte' werk om deden ze nog van alles, zomaar,
omdat ze van het gezicht van de ene leerling aflazen dat hij
het rekenen niet kon volgen en van het gezicht van de andere dat hij psychisch in de kreukels zat.
Tegenwoordig is dat allemaal anders. De taken van leraren zijn met een duizelingwekkende administratieve
precisie beschreven en uitgedrukt in werkminuten en financiele beloning. Dat wordt allemaal georganiseerd, geevalueerd en gecontroleerd. Maar wie aldus op de vingers wordt
gekeken, gaat al snel in het offensief: nooit meer zal hij iets
zomaar doen, als elke stap wordt voorgeschreven eist hij,
ook niet gek, voor elke extra stap een vergoeding. Ooit vanzelfsprekende vormen van hulpvaardigheid en solidariteit
verdwijnen zodoende in een cynisch minimalisme.
Wie in die omstandigheden zijn werk goed wil doen,
ontkomt er dus niet aan of en toe een loopje to nemen met
de regels en de voorschriften. Voor de keuze gesteld tussen
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loyaliteit aan de organisatie of verantwoord werken, zal hij
niet lang aarzelen. De filosoof Emmanuel Levinas (1906'995) gaat daarin nog veel verder. Hij meent dat 'de zorg
voor de ander' niet minder is dan een categorische imperatief, een onvoorwaardelijk gebod, zelfs in totalitaire omstandigheden. Als dwingende condities die zorg verhinderen, moet men zich maar aan die condities onttrekken, in
elk geval kan niets rechtvaardigen dat men zijn verantwoordelijkheid voor 'de ander' erop afschuift.
Hoewel Levinas redeneert in de lijn van Pascal en Hobbes — de mens is een egoistisch monster — meent hij dat de
natuurlijke concentratie op het eigen ik doorbroken kan
worden door de plotselinge ontmoeting met 'de ander', in
het bijzonder met diens gezicht. Ethiek, dat is mijn egocentrische natuur ter discussie gesteld door het gezicht
van de ander. Die ethiek kan gewild noch georganiseerd
worden, ze kan zich volgens Levinas alleen op onverwachte momenten en in het directe, onprogrammeerbare oogin-oog contact met kracht laten gelden.
Als dat zo is ziet het er met de kansen voor die ethiek
niet best uit. Want het is de vraag of de huidige maatschap-

pelijke omstandigheden zo'n ontmoeting a la Levinas nog
makkelijk toestaan. Levinas meent dat het gelaat van de ander een ontwapenend effect op ons heeft, dat het ons doet
afzien van elke berekening, van elke `interpretatie' die het
ons toestaat op afstand to blijven. Maar het probleem is dat
berekening en distantie inmiddels zozeer tot de voorwaarden van elk eigentijds gedrag behoren dat de ontvankelijkheid voor de stomme welsprekendheid van andermans gezichten nog maar moeilijk ontwikkeld kan worden. Voor
die ontwikkeling zijn 'lege', ongeprogrammeerde plekken
vereist, omstandigheden waarin de aandacht niet geconditioneerd wordt door de dwang van agenda en klok. En die
plekken worden schaars.
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Zuivere onbaatzuchtigheid bestaat niet, zelfs de zelfmoordterrorist verwacht een goddelijke beloning. Elke
daad van onbaatzuchtigheid levert op zijn minst een zeker
genoegen of een gevoel van tevredenheid van een hogere
orde op, ook als het daar niet om begonnen was.
Dat geldt evenzeer voor Pleysiers tante Roza in De trousse.
Haar ultieme daad van zelfwegcijfering bestaat emit dat ze
het door de kanker aangevreten lijk van haar zo bewonderde collega Astrid, als chirurg ook haar meerdere, in een
nacht tijd van alle stinkende tumoren ontdoet en 'bee tje bij
beetje opnieuw vorm en lijn en figuur' geeft, zodat er de
volgende dag een waardig afscheid kan volgen — een zwaar
en veeleisend karwei dat tante Roza verricht in strijd met
de nadrukkelijke wens van Astrid om haar na haar overlijden onmiddellijk op to ruimen. Maar deze daad van ongehoorzaamheid, niet toevallig van esthetische aard, bereidt
haar een welhaast hemels genoegen.
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God is dood, onherroepelijk en niet te reanimeren
Kanttekeningen bij de veelgehoorde herleving van de religie

Wat ben ikzelf voor u, dat gij beveelt door mij bemind te
worden en dat gij, als ik dat niet doe, vertoornd op mij
wordt en mij dreigt met nameloos ongeluk?'
Aurelius Augustinus, Belijdenissen

In mijn kindertijd, de jaren vijftig van de vorige eeuw, was
de duivel nog springlevend. Niet bij ons thuis wij behoorden tot de katholieken die het zo nauw niet namen — maar
wat verder weg, op school, in de kerk, in plotseling opduikende geruchten, werd er aan zijn bestaan nog niet getwijfeld. Vraag 38 van de Katechismus (voorgeschreven door
het bisdom Roermond, editie 1955): Wat willen de duivels
ons doen? Antwoord: De duivels willen ons naar ziel en lichaam kwaad doen, want zij haten en benijden ons.' Dreigen met de duivel behoorde in het katholieke zuiden tot de
vanzelfsprekende pedagogische mores.
Speciaal op donkere, gevaarlijke plekken huisde hij, in
bosjes, in stegen, langs de dichtbegroeide randen van een
beek. Daar verspreidde hij zijn giftige dampen, daar trok
hij je met zijn drietand nog verder de ritselende of kolkende duisternis in. Ons werd op het hart gedrukt die plekken
in godsnaam te mij den. Maar daardoor werden ze natuurlijk des te aantrekkelijker. Elk verbod heeft een zelfonder-
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mijnend effect — wij wilden hem weleens zien, dat monster.
Geloofden wij als zes-, acht-, tienjarigen die verhalen?
In zekere zin wel, net zoals we andere onwaarschijnlijke
verhalen geloofden, verhalen over indianen en struikrovers, over communisten en kinderlokkers. De duivel had
geen aparte status, hij had stevige concurrentie te duchten
van die andere incarnaties van het kwaad. En op den duur,
toen bleek dat hij niet noemenswaardig reageerde op onze
uitdagende penetraties in de domeinen waar hij zich verborgen zou houden, verloor hij met zijn aantrekkingskracht zijn geloofwaardigheid. Dat laatste gold ook voor de
opvoeders die het van bang maken moesten hebben.
In diezelfde jaren, in ieder geval nog in mijn lagereschooltijd, kreeg het kerkelijke gezag, en daarmee het laatste
restje vanzelfsprekend geloof, de genadeklap. Omstreeks
mijn tiende werd ik misdienaar, zoals alle jongens in de
straat. Spannend was dat: we leerden wat zinnen kerklatijn
uit het hoofd, oefenden met water en wijn, met de bel, het
missaal en het wierookvat. Maar voor de standvastigheid
in het geloof was het niet goed: wij kwamen de celebrerende priester te na. Daar, in de sacristie, waar hij zich voor en
na de mis omkleedde, ontpopte de onkreukbare gezagsdrager zich al te vaak als grommend en morrend chagrijn,
zodat zijn blijde boodschap van onze kant al gauw vooral
practical jokes uitlokte.
Het werkelijke, bewuste ongeloof volgde een aantal jaren later, als vanzelf, zonder schokken, zonder strijd, zonder gewetenswroeging. Alle verhalen over God en diens tegenvoeter, over de hemel en de hel als hun respectievelijke
residenties, waren inderdaad alleen maar verhalen; hun
motiverende of angstaanjagende kracht hadden ze definitiefverloren.

6

Pas veel later realiseerde ik me dat ik tot de laatste generatie katholiek opgevoede kinderen heb behoord, althans
in Nederland, of in Noordwest-Europa. Nog even hebben
wij geroken aan eeuwenoude eschatologische waarheden,
vlak daarna, begin jaren zestig, verdwenen die met de La tijnse geheimtaal en de misselijkmakende wierook uit de
godshuizen. Met de komst van bisschop Bekkers (19601966) en paus Johannes xx III (1958-1963) begon de katholieke kerk aan een even onvermijdelijke als fatale, want
per se contradictoire poging tot modernisering. De grote
ontkerstening viel toen al niet meer tegen te houden.
Nooit heb ik kunnen bevroeden dat het katholicisme, en
bij uitbreiding het christendom, drie a vier decennia later
weer volop in het nieuws zou zijn. Dat serieuze kranten en
weekbladen met grote regelmaat over godsdienst en religie zouden rapporteren, dat de paus van Rome het in alle
ernst over een herkerstening van Europa zou hebben, dat
van huis uit ongelovige schrijvers zich vrijwillig tot een orthodox soort katholicisme zouden bekeren, inclusief Mariaverering en het geloof in wonderen, of dat een auteur
wiens hele leven op haast traumatische wijze was getekend door de krenking van een onmenselijke, gereformeerde opvoeding, na een succesvolle roman ineens overtuigd zou lijken van de zegeningen van een herkerstening.
En hoewel ik nooit een greintje sympathie heb gekoesterd voor het type van de geharnaste atheist, heb ik toch
vooral nooit kunnen bevroeden dat ik me nog eens ooit geroepen zou voelen iets te moeten zeggen over die onverwachte terugkeer van de religie.
Wat er is gebeurd kan niettemin eenvoudig worden samengevat. De versnelde globalisering na de ineenstorting
van het communisme en de angst voor een islamisering
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van het democratische Westen hebben veel mensen onzeker, defensief en nostalgisch gemaakt. Daarom zoekt men
onderdak bij de verhalen uit de jaren vijftig, met des te
meer gemak naarmate men die jaren alleen van zwart-witfoto's kent. Want natuurlijk, alle ellende is begonnen bij de
norm- en zedeloosheid van de jaren zestig.
Maar de vraag is of die nostalgie voldoende is om in substantiele delen van het ontkerstende Europa een reveille
van een nieuw, of liever een oud, positief geloof to bewerkstelligen. Of een herkerstening compleet met kerkelijk
leergezag in de eenentwintigste eeuw uberhaupt denkbaar
is. Of de vage, nagenoeg anonieme restjes religieuze angst
nog reanimeerbaar zijn tot niet minder dan angst voor de
definitieve vereffening, alias het laatste oordeel — want dat
is, als het werkelijk om geloof gaat en niet om een onherkenbaar verbleekt aftreksel daarvan, de voorwaarde. Geen
godsdienst zonder geloof in de laatste waarheden. Geen
godsdienst zonder geloof in God en diens antagonist die in
feite zijn geheime wapen is: de duivel.
Die ene, almachtige God — ik verklap geen geheim — is een
effect van grootspraak, letterlijk. Hij werd in de tijd van de
Babylonische ballingschap, in de zesde eeuw voor Christus, door het jodendom ten tonele gevoerd als dreigement
tegen de oppermachtige onderdrukker. ' Maar meer nog
om zichzelf moed in te spreken, vergelijkbaar met de manier waarop ruziende jongens elkaar met hun veel sterkere
vaders proberen te imponeren. Jullie God mag dan in staat
zijn tot het bouwen van kolossale steden, de onze heeft hemel en aarde als zodanig geschapen! Ooit zal hij de ons
aangedane krenking wreken, ooit zal er een einde komen
aan ons onduldbare lot. De profetische vervloekingen van
de vijand, maar ook van kleinmoedigen en dissidenten uit
2
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eigen joodse kring, laten over de ernst van die krenking
geen twijfel bestaan. In die uitzichtloze omstandigheden
zijn de Genesis-verhalen ontstaan, de verhalen over de God
die het begin en het einde van alles is, hoezeer tekstnaieve
christenen ook willen geloven dat deze verhalen aan al het
andere voorafgaan.
De duivel stamt uit nog veel latere tijden, uit de tweede
eeuw voor Christus, toen de situatie van de joden onder
Helleense overheersing als nog hopelozer werd ervaren.
Het is de tijd van de apocalyptische no future-fantasieen:
als onze ondergang onvermijdelijk is, dan moet ook de rest
van de wereld in die ondergang worden meegesleurd.
Maar daarvoor hadden de zelfvernietigingcommando's op
aarde oppermachtige luchtsteun nodig. Dat leidde tot een
geloofwaardigheidsprobleem met grote gevolgen: van een
God van wie alle goeds kwam kon moeilijk verwacht worden dat hij tot allesvernietigend, sadistisch geweld in staat
was. Uit die vertwijfeling is de geest van de duivel ontstaan. Hij werd heerser over een eigen rijk, de hel, waar
alle vijanden van God, en dus van het yolk Gods, tot in de
onvoorstelbare eeuwigheid werden onderworpen aan de
gruwelijkste kwellingen.
Zonder de hel geen christendom. Of liever: zonder hel
zou het christendom nooit zo'n levensvijandig, neurotiserend geloof zijn geworden. Volgens de intimiderende predestinatiemetafysica van Aurelius Augustinus (354-430),
wiens geschriften van beslissende invloed waren voor de
geschiedenis van het christendom, behoorde slechts een
elite van absolute duivel- ofwel wereldverzakers tot de uitverkorenen, de grote meerderheid van de mensheid was
gedoemd ter helle. God mocht een God van Liefde zijn, wie
die liefde afwees wachtte de ergste straffen. De blij de boodschap werd altijd als dreigement aan de man gebracht,
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christelijke pedagogie was tot diep in de twintigste eeuw
een vorm van geestelijke terreur.
Zonder angst voor de hel had het christendom zich
nooit over heel Europa kunnen verspreiden. Die angst, die
niet alleen voortdurend met alle beschikbare retorische en
beeldende middelen maar ook met grof geweld werd aangewakkerd, was anderhalf millennium lang het belangrijkste ideologische machtsmiddel van de katholieke kerk,
voor gelovigen het motief om dienst te nemen in het leger
van de Heer of om land en goederen of te staan aan diens
zelfbenoemde plaatsvervangers op aarde.
Eeuwenlang werden de christenen geintimideerd met
profetische vervloekingsteksten waar agressieve imams
van nu nog een puntje aan kunnen zuigen. Een uitgebreide catalogus van zonden en bijbehorende straffen bracht
hun de gewenste onderdanigheid bij. Openbare boetedoening, marteling en terechtstelling van zondaars gaven hun
met grote regelmaat een voorproefje van wat zondaars in
de hel tot in alle eeuwen der eeuwen te wachten stond.
Overigens stamt die catalogus van zonden niet rechtstreeks uit de Bijbel, het gaat om een toespitsing van de
mozaische geboden tot de zogenoemde zeven hoofdzonden door diverse vroegmiddeleeuwse kerkvaders, in het bijzonder paus Gregorius (54o-6o4). 3 De zwaarste zonde,
zelfs de bron van alle kwaad, was de menselijke hoogmoed
(superbia). De hoogmoedige is ijdel, trots, in de greep van
wat in de achttiende eeuw amour-propre werd genoemd.
Hij is gericht op zelfverwerkelijking, op wat Foucault, zich
baserend op de heidense levenskunst uit de Oudheid, als le
souci de soi omschreef — en concurreert aldus met de almachtige God. Daarop staat de zwaarste straf. Het lot van
de opstandige engelen, door de trouw gebleven luchtmacht
van de Heer als gedrochten in de onmetelijke diepte van de
22
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hel gestort, is daarvan het afschrikwekkende, in de Europese kunstgeschiedenis talloze malen uitgebeelde oermodel.
Hoezeer de hoogmoed versmolten is met andere ondeugden, moge blijken uit de meest gedetailleerde en invloedrijke verbeelding van de zeven hoofdzonden in De goddelijke komedie van Dante. Zwoegend op de Louteringsberg (het
purgatorium, het vagevuur) treffen we hen aan, de hoogmoedigen, niet zelden in gezelschap van de hebzuchtigen
en de door jaloezie verteerden. Steun konden zij krijgen
van hun nabestaanden, bekende of wildvreemde, die hun
martelende verblijf aldaar konden bekorten door het bidden van zogeheten aflaten. Hoewel er spoedig een door en
door corrupte handel in aflaten ontstond — het verzet daartegen was een van de belangrijkste motieven van Luthers
hervorming — werd het bidden ervan door de katholieke
kerk tot in mijn kinderjaren aangemoedigd.
Evenmin als de hel heeft het vagevuur altijd bestaan,
het is een `uitvinding' uit de twaalfde, dertiende eeuw (het
uitgebreidst gedocumenteerd door Jacques Le Goff). 4 Het
vagevuur maakte een einde aan de meedogenloze scheiding tussen zaligen en verdoemden. Het betrof een soort
verlenging van het leven na de dood, een theologische
hulpconstructie die de erkenning impliceerde dat mensen
van hun fouten kunnen leren, dat ze door boetedoening
voor verbetering vatbaar zij n.
Maar het was ook — impliciet — de erkenning dat het onverwaterde christendom onleefbaar was geworden. Christelijke idealen moesten in een voorzichtig verstedelijkende, op eigendom en handel gebaseerde samenleving wel
in botsing komen met de eisen van alledag. Het is typerend voor het zoveel militantere, minder geciviliseerde karakter van de leer van Mohammed dat diens volgelingen
2
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die vorm van theologische diplomatie tot op de dag van
vandaag niet hebben kunnen opbrengen.
Latere, vooral neomarxistisch geinspireerde beelden
van een geemancipeerde, zelfverzekerde, `rechtop gaande
mensheid' (Ernst Bloch) zijn veelal ontworpen als spiegelbeeld van de gestrafte hoogmoedigen, die — bij Dante —
`door hun pijn / Niet rechtop kunnen gaan, alleen gebogen; /
(...) je ziet met eigen ogen / Dat zij onder hun zware stenenvracht / De eigen borst kastijden naar vermogen.' Het is
zaak de zondaars to bevrijden van 'de smet die hen nog aan
het aardse bindt'. In Canto II komen drie van die zondaars
ter sprake; hun gevallen zijn instructief omdat ze elk een
aspect belichamen van wat omstreeks 130o in het prerenaissancistische Italie onder hoogmoed werd verstaan.
De eerste zondaar is 'de zoon van een beroemde Toscaan', wiens familietrots gepaard ging met minachting
van andere families. De tweede een zekere Oderisi uit
Gubbio, een van de eerste miniaturisten (volgens Vasari
bevriend met Giotto), wiens zondigheid uit niets anders
bestond dan zijn beroepstrots, zijn `grote verlangen naar
uitmuntendheid', een formulering waarmee Dante Thomas van Aquino's definitie van superbia volgt. De derde
zondaar is een zekere Provenzan Salvani, 'die in zijn trots
bedacht dat hij over heel Siena moest regeren', maar voor
die bezitsdrang en machtswellust nu zwaar moet boeten.
Dante zingt trouwens op talloze plaatsen de lof van de nederigheid en de armoede, als de gelovigen iets moeten afzweren is het 'de vermaledijde dorst naar goud'.
Op de meest bloedige wijze bleek in de tijd die volgde
dat ook het streven naar kennis tot de onvergeeflijkste vormen van hoogmoed behoorde. Er is maar een God, dus
ook maar een Waarheid, en van meet of aan heeft de katholieke kerk uitgebreide, doorgaans zeer respectabele net-
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werken van verklikkers, spionnen, geheim agenten en
huurmoordenaars in dienst gehad om alternatieve waarheidszoekers op te speuren en terecht te stellen op een wijze die nog het meest doet denken aan de showprocessen
onder Stalin. Dat diverse Poolse bisschoppen onder een
vorig bewind voor de communistische partij gespioneerd
blijken te hebben is niet verwonderlijk: de communistische wereldbeweging is de geseculariseerde voortzetting
van het rooms-katholicisme met nagenoeg dezelfde mid.delen. Sjalamovs ijzingwekkende verhalen over de kampen in de Goelag zijn twintigste-eeuwse, empirisch gefundeerde varianten van Dantes poetische visioen van de Hel.
In de loop van de eeuwen ontwikkelde het katholicisme,
en bij uitbreiding het christendom, zich noodzakelijkerwijs tot een antimoderne, antiwetenschappelijke en antiliberale kracht van formaat. Waar het christendom zichzelf
serieus nam en alle nieuwlichterij consequent als werk
van de duivel afschilderde, werd het veroordeeld tot een
sektarisch en fundamentalistisch bestaan, niet anders dan
dat van de vroege, radicale christenen die met elkaar wedijverden in wereldverzaking.
De enige ware gelovige is kluizenaar en asceet, volgeling van Augustinus, Franciscus of abbe Pierre. Logisch dat
de meeste gelovigen eeuwenlang in het besef van hun onvermijdelijke zondigheid en dus met angst voor het eeuwige hellevuur leefden. Zij konden de verlokkingen van het
aardse bestaan, van bezit, kennis en seksualiteit, al even
weinig het hoofd bieden als Mariken van Nieumeghen in
het beroemde, gelijknamige mirakelspel van omstreeks
1500. Een katholiek die zich niet wilde terugtrekken in
woestijn of klooster, deed water bij de wijn, noodgedwongen meer naarmate dat terugtrekken onmogelijker werd.
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Dat abbe Pierre in Frankrijk — waar God zijn vakantie
sinds minstens twee eeuwen alleen onderbreekt om trouwen rouwrituelen luister bij te zetten — zo vaak tot populairste landgenoot werd gekozen, is een geval van objectieve
ironie. De Fransen bewonderen hun abbe mateloos, maar
toch vooral als een miraculeus anachronisme, want in het
besef dat de harde werkelijkheid henzelf zo'n voorbeeldig
leven in dienst van de verschoppelingen verbiedt.
Zo werd het katholicisme het geloof van de vette knipoog, van de geest die gewillig maar het vlees dat zwak is.
Als geen andere bevolkingsgroep wisten de katholieken
hoe groot de afstand tussen ideaal en werkelijkheid was.
Zij werden kampioenen in het verzoenen van het schijnbaar onverzoenlijke, in het marchanderen, het schipperen, het niet-kiezen — een nuttige en humane bedrevenheid, ware het niet dat die vaak de onuitstaanbare trekken
kreeg van schijnheiligheid, achterbaksheid en onbetrouwbaarheid. Hoe konden vrome katholieke politici hun geloofwaardigheid behouden als ze nu eens aanpapten met
hebzuchtige liberalen en dan weer met materialistische
socialisten? Hoe kon de Romeinse moederkerk, opgetrokken uit louter marmer en goud, zonder een spier te vertrekken de imitatio Christi prediken?

Het is niet vreemd dat de ontkerstening in Noordwest-Europa zich zo snel heeft voltrokken. Gezien de eclatante tegenspraak tussen de waarheden van het geloof en die van
de wereld is het eerder vreemd dat die zo lang op zich heeft
laten wachten. En het geloof dat die naam verdient, compleet met duizelingwekkende eschatologische waarheden,
zal niet terugkeren, de voorstelling van een herkerstening
zal een vrome illusie blijven.
De zogenaamde gelovigen die de angst voor de eeuwige
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hellestrafhebben ingeruild voor de overtuiging dat er toch
lets' moet zijn, leveren een potsierlijk achterhoedegevecht. 2 5 Zij beweren met graagte dat de ongelovigen kille
rationalisten zijn, mensen zoncler gevoel voor de mysterieuze, ondoorgrondelijke dimensies van het bestaan. Het
omgekeerde is eerder waar: wie vasthoudt aan het holistische idee dat er toch lets' moet zijn, een ordenend, zingevend beginsel van al het bestaande, zal blind blijven voor
de peilloze duisternis waarin onze levens zich afspelen.
Wie in wonderen gelooft, kan al geen oog meer hebben voor
het wonderlijke van alledag. lets soortgelijks geldt voor de
bewering dat ongelovigen toch geen werkelijke affiniteit
met Bachs Mattheus-Passie of Hohe Messe kunnen hebben.
De enige voorwaarde voor die affiniteit is een ontwikkeld
muzikaal gehoor; aangezien een gelovige primair gericht
is op herkenning en bevestiging van buitenmuzikale waarheden, zullen hem bijna per definitie veel muzikale finesses ontgaan.
Zo raakt Gods rol als autoriteit op het gebied van wat
ooit als zijn eigen schepping werd beschouwd langzaam
maar zeker uitgespeeld. Eeuwen geleden verdween hij al
schoorvoetend uit het kosmologische, het natuurkundige
en het biologische discours, aan het einde van de negentiende eeuw verloor hij zijn domicilie in de mens zelftoen
diens ziel — afzender en adressant van metafysische berichten — werd gepsychologiseerd en aldus toegankelijk
gemaakt voor nuchtere analyse, desgewenst ook voor diagnose en therapie.
Sinds kort beleven we zijn terugtocht uit het laatste discours waarin hij nog wel eens van zich deed horen, het
ethische, voor zover dat betrekking heeft op kwesties van
seksualiteit, van geboorte en dood. Ook de laatste bijbelvast levende christenen weten inmiddels dat een beroep
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op Gods woord, hoe inspirerend voor henzelfdan ook, buiten de eigen kring, in de echte wereld, niet meer als argument wordt erkend. Lang hebben zij de illusie kunnen
koesteren dat hun God, mits hermetisch geisoleerd, nog
altijd het eerste en het laatste woord had in kwesties die het
begin en het einde van alle leven betroffen. Maar nu hun
mentale biotoop wordt opengebroken, lost hun God onvermij delijk op in de logica van goddeloze taalspelen.
De conclusie luidt niet anders dan in 1882: God is dood,
onherroepelijk en niet te reanimeren, al zullen er — aldus
Nietzsches pessimistische maar gedecideerd antiplatonische inschatting — 'nog millennialang grotten bestaan
waarin men zijn schaduw vertoont.' De terugkeer van die
ene, almachtige God, die hemel en aarde gemaakt heeft en
die geen enkele concurrentie duldt, is uitgesloten. Inmiddels is die concurrentie immers al actief in velerlei eigentijdse gedaanten. God die wij Heer noemen `omdat alles
aan Hem toebehoort' (Katechismus, vraag 25), moet nu
meemaken dat hij schaamteloos wordt geinstrumentaliseerd, voor elk wissewasje, elke bevlieging, elke succesdroom moet hij opdraven.
De toenemende individualisering heeft iedere Amerikaan zijn eigen God bezorgd, zegt Harold Bloom. 26 Europa zal niet achterblijven. Nog maar zelden wordt de transcendente Heer van weleer ertoe uitgedaagd zijn waarde te
bewijzen als redder van het yolk, doorgaans wordt hij ingeschakeld voor kleine, smoezelige, immanente aangelegenheden: als financieel adviseur, als mental coach, als
strateeg, als examenhulp, als garantie voor persoonlijk gewin, als talisman.
Bij het zien van al die valse goden is de God van het
Oude en het Nieuwe Testament definitief van het toneel
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verdwenen. Er zal nog lang, bij vlagen, over hem worden
nagekaart, niet zonder verbazing of nostalgie. Hoe is het
mogelijk dat wij zo lang bevattelijk zijn geweest voor zijn
even zalvende als agressieve grootspraak? Hoe is het mogelijk dat hij ons zo lang als kleine kinderen heeft laten sidderen en beven? Hier en daar zal nog naarstig worden gezocht naar een restje zin in de oude, onleefbare waarheden
van zijn volgelingen. In voile luister hersteld zullen ze niet
meer worden.
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Het gevaar van satire
Of Vie om zichzelfkan lachen is verloren
voor elke heilige oorlog

`Lof der zotheid' luidt het boekenweekthema van 2007.
Dan weet iedere Nederlander die zijn canon kent hoe laat
het is. Het gaat, in de geest van Erasmus, om `scherts, satire en ironie'. Lof der zotheid (1509) is immers de titel van
het even geestige als geleerde boek waarmee Erasmus de
gediplomeerde grootsprekers van zijn tijd — theologen, dominees, onderwijzers — beschaafd de oren waste.
Het lijkt een thema waar de organisatie van de boekenweek, de stichting C P N B, zich geen buil aan kan vallen, een
thema van alle tijden, passend in het bleke rijtje van de
laatste jaren: muziek, geschiedenis, dood. Het voorop geplaatste `scherts' doet ook eerder denken aan de belegen
moppentrommel van Godfried Bomans dan aan het delirerende absurdisme van Hans Teeuwen. Maar mogelijk is
dat strategie. Het venijn schuilt in het tweede woord: satire. Alle goedmoedige scherts kan de actuele polemische lading van dat woord niet verhullen. Satire is tamelijk plotseling weer geworden wat het meestal al was: linke soep. Ook
Erasmus, pacifist in hart en nieren, hield het auteurschap
van een vlijmscherpe dialoog tegen de corrupte oorlogshitser paus Julius II maar liever geheim. 2 7
Nederland geldt al eeuwenlang als het land van het vrije
woord, en niet ten onrechte. In hun thuisland vervolgde
vrijdenkers als Descartes en Bayle vonden hier een veilig
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onderkomen. Natuurlijk, ook onze geschiedenis kent periodes van angstig conformisme, van treurigstemmende
gezapigheid en saaiheid, maar vergeleken bij andere Europese landen was de sfeer hier ook dan nog betrekkelijk tolerant. Ketters belandden minder vaak op de brandstapel,
excentriekelingen zelden in het gekkenhuis. En vanaf de
late jaren zestig van de vorige eeuw verwierf Nederland tot
in de vs de reputatie van een land waarin alles mocht en
kon wat God verboden had.
Nogal verrassend klonk daarom in de dagen van Fortuyn de stem van het morrende yolk: in Nederland mocht
je niet zeggen wat je dacht. Schuld daaraan had de linkse
kerk, tot dan toe curieus genoeg eerder de promotor dan de
censor van het vrije woord. De socialisten — zo werden we
snel bij gepraat — controleerden de media. Met een strak georganiseerd netwerk van spionnen en verklikkers beheersten zij het openbare debat, van de landelijke podia in Den
Haag en Hilversum tot de buurtcentra diep in de provincie.
Onder leiding van de apparatsjiks Kok en Melkert was Nederland ongemerkt veranderd in een soort tweede D D R.
Zou het? Mocht je in Nederland werkelijk niet zeggen
wat je dacht? Of moest het gefoeter tegen de linkse kerk
vooral de eigen lafheid verhullen? Hoe dan ook, er kan geen
twijfel over bestaan dat de populistische welbespraaktheid
van Fortuyn ervoor heeft gezorgd dat ook zijn minder welbespraakte volgelingen ineens alle schroom van zich afwierpen en hun niet altijd onbegrijpelijke frustraties de
vrije loop lieten. En vrij wil in dit geval zeggen: in de richting van de zondebok die Fortuyn had aangewezen, de achterlijke moslims, geprotegeerd door de linkse kerk.
De gevolgen zijn bekend. Ze hadden minder weg van
satire dan van hysterie. Nederland was in oorlog, aldus de
altijd goedlachse minister Zalm. De PTT kwam vervolgens
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handen tekort om alle kogelbrieven bij schuldig bevonden
collaborateurs of te leveren. En wie in die woelige dagen
zonder een legertje loensende kleerkasten door het leven
moest kon zich nog amper met goed fatsoen ergens vertonen.
Maar in het tijdperk van de telecommunicatieve globalisering kan elk gerucht zich als een onstuitbaar virus onder het gealarmeerde yolk verspreiden en aldus de status
van feit verwerven. Voor je het weet rijden er echte tanks
door de straten en vallen er doden. Bijna van de ene dag op
de andere — zo bleek — veranderde het volk dat altijd zo trots
was op zijn tolerantie en zijn openheid in een stelletje geborneerde angsthazen. Een minister-president bekende in
den vreemde dat hij het homohuwelijk persoonlijk onzin
vond en de doodstraf voor Saddam Hussein begrijpelijk.
Een minister van Justitie vond de onschuldige reli-glitter
van een popster al over de schreef en toonde begrip voor
alle lange tenen waar ook ter wereld.
En dat terwijl die tenen in delen van de moslimwereld
onwaarschijnlijk kwetsbaar blijken te zijn. Maanden nadat
een Deense krant een aantal tamelijk flauwe spotprenten
van de profeet Mohammed had afgedrukt, sloeg in diverse
landen waarin demonstreren doorgaans streng verboden
is de vlam in de pan. Westerse kranten wezen op de onwaarachtigheid van die gekrenktheid: de Syrische televisie
noemde joodse rabbi's bij herhaling kannibalen, de haatpredikers in Teheran bleven hun beledigde volgelingen
voorhouden dat de Holocaust een joodse leugen is. Bijna
komisch werd dat alles toen bleek dat de meest gewraakte
spotprenten eigenhandig door een ijverige Deense moslimleider waren gemaakt en, uiteraard zonder dat erbij te
zeggen, onder zijn geloofsbroeders in de thuislanden verspreid. Voor de zekerheid had hij de spot extra aangezet:
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op een tekening had hij Mohammed voorzien van een varkenskop, op een andere werd een geknielde moslim anaal
genomen door een hond.
Niet verwonderlijk dat er onder kunstenaars, komieken
en publicisten een vlucht naar voren op gang kwam. Het
verst ging daarbij de intendant van de Deutsche Oper in
Berlijn, die een voorstelling van Idomeneo, een opera van
Mozart, van het repertoire haalde omdat er in de slotscene
afgehakte hoofden te zien waren van Neptunus, Jezus,
Buddha en, jawel, Mohammed. Nu kan men twisten over
de esthetische noodzaak van die afgehakte hoofden. In het
libretto van Gianbattista Varesco (1781) komen ze niet
voor, en ook na grondige lectuur zie ik geen enkele scene
die bijvoorbeeld metaforisch met onthoofdingen in verband kan worden gebracht. Maar in de discussie speelde
dat gelukkig nauwelijks een rol. Het stemt hoopvol dat de
betreffende intendant de wind stevig van voren kreeg,
principieel, niet alleen van kunstbroeders maar ook van
politici van alle denkbare richtingen. Angela Merkel
noemde het schrappen van de opera zonder aarzelen 'onacceptabel'
Moeten we 'de' moslims nu maar eens een lesje leren?
Moeten we hun tolerantie bijbrengen door hen te bespotten, te krenken en te beledigen? Moeten we al onze satirische pijlen op dit vrome yolk richten teneinde het een beetje erasmiaanse twijfel bij te brengen?
Die opvatting — in kringen van geharnaste antimulticulti's populair — getuigt van weinig inzicht in het wezen van
de satire. De satiricus is niet zomaar een pestkop, en zeker
is hij geen specialist in het trappen naar beneden. Van
oudsher is hij gericht op het ridiculiseren van de plechtige
praatjes van de machthebbers of op het ontwrichten van
kwalijke gewoonten. Hij is een moralist, iemand die is ge-
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troffen, geraakt, beledigd door de domheid of de bemoeizucht van zijn soortgenoten. Zijn lach is niet rancuneus en
zinnend op wraak, maar bevrijdend, hij maakt het leven
van zijn gekrenkte lotgenoten draaglijk en schept mogelijk
zelfs ruimte voor nieuwe inzichten.
Jammer is het wel dat dit effect doorgaans alleen optreedt bij mensen die al hebben geleerd zichzelfte relativeren. Dat vermogen is het product van zelfvertrouwen, van
de wetenschap dat je niet bij het eerste zuchtje tegenwind
omver wordt geblazen. Als we willen dat 'de' moslims, om
to beginnen in Nederland, minder gauw beledigd zijn,
moeten we hen weerbaar maken, intellectueel en maatschappelijk. Dat geldt trouwens net zo goed voor de overige
Nederlanders. Lof der zotheid kan daarbij helpen. Moderne
varianten, bij voorkeur van allochtone zijde, evenzeer.
Want wie om zichzelfkan lachen is verloren voor elke heilige oorlog.

132

TUSSEN POLITIEK
EN COMMERCIE

Kinderen van dezelfde God
Jose Saramago's Memoriaal van het klooster

Commentatoren die ter typering van moderne kunstwerken gebruikmaken van termen uit eerdere fasen van de
kunstgeschiedenis geven daarmee blijk van een zekere
verlegenheid. Kennelijk beschikken we sinds de Tweede
Wereldoorlog, of kort daarna, niet meer over termen die,
althans voor een bepaalde sociale context, een min of meer
algemeen geldige betekenis hebben. Tot en met het surrealisme voor de oorlog was dat wel het geval, maar de schilders van c o B RA en de dichters van Vijftig waren zich al bewust van het herhalende, niet geheel authentieke element
in hun optreden, zoals blijkt uit programmatisch werk, uit
manifesten en commentaren waarin de eigen motieven
worden geduid door verwijzingen naar vooroorlogse experimentele bewegingen.
Sterker nog blijkt die verlegenheid als het gaat om het
ahistorische gebruik van namen van stijlperioden. Een eigentijds bouwwerk neogotisch noemen, een schilderwerk
manieristisch of een roman barok, dat is, ondanks oppervlakkige overeenkomsten of verwantschappen, problematisch. Die begrippen hebben immers niet alleen betrekking op ambachtelijke procedes of stilistische kenmerken,
ze verwij zen ook naar de collectieve mentaliteit van een bepaalde bevolkingsgroep in een bepaalde historische periode. Als we een roman van Julio Cortazar of Jose Lezama
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Lima barok noemen, valt dat op grond van vormeigenschappen misschien te verdedigen, maar zeker is dat we
dan van die oorspronkelijke historische dimensie abstraheren. De vraag is of dat in dezelfde mate geldt voor het
werk van Jose Saramago, in het bijzonder voor diens misschien wel beste roman: Memoriaal van het klooster (1982).
De barok is, als elke stijlperiode, ook meer dan een stijlperiode. Ze is ondenkbaar zonder de hevige godsdienstconflicten die Europa vanaf de late Middeleeuwen en in verhevigde mate vanaf de vroege zestiende eeuw teisterden. Op
de kaalslag van de Reformatie, die het Christendom weer op
niets dan het woord van God wilde baseren, ontketende de
katholieke Contrareformatie een enorm offensief, niet alleen in theologische en praktisch religieuze zin (uitgedokterd tijdens het langdurige crisisberaad van het Concilie
van Trente, '545-1563), ook in een veel tastbaarder, materiele
zin, in de vorm van grootse bouwwerken die de twijfelaars
juist met een verpletterende, woekerende beeldenpracht
tot een terugkeer naar de moederkerk moesten verleiden.
Men kan de barok als reactie zien — als de poging het autoritaire kerkelijke gezag met instemming van het yolk te
immuniseren tegen de stem van het yolk — maar ook als de
laatste, hevigste en rijkste verbeelding van een oeroude
christelijke waarheid: de gemeenschappelijkheid en de
onontkoombaarheid van de menselijke conditie, `dat objectieve gevoel voor de majesteit en de naaktheid van het
geschapene, de universaliteit, die later de Europese cultuur heeft verstrikt in de psychologisch sentimentele
misere van het ijdele ik', zoals Claudio Magris het oog in
oog met de fresco's van een dodendans uit 1696 in een Tirools kerkje formuleert. 28 Dat wij, kunstliefhebbers, tegenwoordig doorgaans meer zien in de beeldende kunst
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en de muziek uit de barok dan in die van de negentiendeeeuwse Romantiek heeft ongetwijfeld met dat verlangen
naar objectiviteit en universaliteit te maken.
In het conflict tussen Reformatie en Contrareformatie
speelt de ruim honderdtwintigjarige bouwgeschiedenis van
de Sint-Pieterskerk in Rome een cruciale rol. Voor Luther
en zijn aanhang was de nieuwbouw van de Dom het gehate symbool waarop zij hun afkeer van de wereldse praalzucht en het verderfelijke machtsstreven van de paus en
zijn Kerk concentreerden, de Sint-Pieter werd zodoende
een van de belangrijkste stimuli van de Reformatie. Maar
ook voor de tegenpartij was het immense gebouw meer
dan een vredig Godshuis. Het moest de triomf van de oorspronkelijke kerk en dus van de Contrareformatie verbeelden. In de kolossale omvang, het gebruik van de duurste
materialen en de imponerende aanwezigheid van de wonderlijkste kunstwerken werd de macht van de traditionele
Roomse Kerk direct tastbaar.
Het is in deze context van belang eraan te herinneren
dat de laatste bouwfase van de Sint-Pieter werd geleid door
een tweetal bouwmeesters en beeldhouwers die tot de
grootmeesters van de barok worden gerekend: Carlo Mademo en Gian Lorenzo Bernini. Maderno is verantwoordelijk voor de facade en voor het schip van de kerk in de vorm
van een Latijns kruis. Aan Bernini danken we de belangrijkste sculpturen en het beroemde baldakijn met de zwarte gedraaide zuilen van marmer boven het graf van Petrus,
in het hart van het kruis, onder de koepel van Michelangelo,
tevens het symbolische centrum van waaruit de katholieke
overheersing van het Romeinse imperium onder Constantijn begon.
Niet verwonderlijk dat de Sint-Pieterskerk een inspirerend voorbeeld werd voor nogal wat absolutistische katho-
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lieke vorsten uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
Liefst zouden ook zij hun grootheid voor de eeuwigheid
zien vastgelegd in een gebouw met die ongekende afmetingen, volgepropt met kunstwerken die spotten met de
beperkte visuele opnamecapaciteit van de onderdanen en
de gelovigen.
En evenmin is het verwonderlijk dat al op de tweede
bladzijde van Memoriaal van het klooster van de Portugees
Jose Saramago (*I922) een bouwmodel van de Sint-Pieter
voorkomt als kinderspeelgoed, `een miniatuur basiliek,
bestaande uit losse stukjes die in elkaar moeten worden
gezet volgens het aloude pen-en-gatprincipe'. Wel duurt
het dan nog zo'n tweehonderdvijftig bladzijden voor el-rei,
koning Joao v, daar een kopie op ware grootte van wenst.
Al veel eerder zet het Romeinse model hem aan tot megalomane bouwdromen die alle perken van de christelijke
betamelijkheid to buiten gaan.
Daarover bovenal gaat de roman van Saramago: over de
bouw van een gigantisch klooster in Mafra, dicht bij Lissabon, een gedenkwaardige en dramatische gebeurtenis
die plaatsvond in de eerste helft van de achttiende eeuw, in
hoofdzaak tussen 171i en 1732, de hoogtijdagen van de Portugese barok.
Memoriaal van het klooster is dus een historische roman.
Op verschillende plaatsen in het boek geeft Saramago on opvallend aan dat hij zich baseert op registers, vaak op miraculeuze wijze ontkomen aan branden en aardbevingen.
Elders is letterlijk sprake van een `memoriaar, van 'compendia en geschiedenisboeken' en van talloze andere schriftelijke getuigenissen. Maar helaas laten die historische
bronnen hem, zoals dat gaat, juist vaak op cruciale momenten in de steek. Dan moet hij de hulp van zijn verbeel-
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ding inroepen, bijvoorbeeld door romanpersonages als getuigen en dus als tijdelijke vertellers in te huren, of door
het achttiende-eeuwse kader kortstondig te verlaten.
Kenmerkend voor de bouwkunst van de barok is het
alomvattende karakter: de diverse artistieke en ambachtelijke disciplines zijn er geintegreerd tot een groot, samenhangend geheel, de grenzen tussen bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst zijn opgeheven. Bovendien
streefde men ernaar de materiele begrenzingen van het
bouwwerk als zodanig illusoir te maken, onder meer door
pilaren en gewelven op te lossen in een tegen het plafond
geschilderde hemel vol wervelende, in de wolken of anderszins uit het zicht verdwijnende figuren (de Venetiaan
Tiepolo geldt als de onbetwiste grootmeester van het genre), zodat men als eenvoudige gelovige of onderdaan, omhoog kijkend, het duizelingwekkende gevoel kon krijgen
opgenomen te zijn in de oneindigheid, een sensatie die de
door God geroepen vorsten natuurlijk als profetie van hun
eigen eeuwigdurende roem wensten te zien.
Ook Saramago lijkt ernaar te streven zijn zinnen stuk
voor stuk iets oneindigs te geven. Door hun vaak extreme
lengte en de abrupte wisselingen van perspectiefofvan directe en indirecte rede — niet zelden neemt hij uitgebreide
dialogen op in lange asyndetische reeksen, zonder enige
vertellersregie — worden ze als het ware uit de epische continuiteit gelicht, als complete, op zichzelfstaande universa
zonder begin en einde. Maar net als bij de grote werken uit
de barok bereikt Saramago die alomvattendheid niet door
stilistische vaagheid: zijn zinnen voegen zich weliswaar
niet naar enige gangbare, `tonale' grammatica, ze zijn niettemin altijd, hoe complex ook, tot in de details gedifferentieerd.
Toch kan men Memoriaal van het klooster daarom nog
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geen barokroman noemen. Saramago speelt met barokke
elementen, dat wel, hij drijft ze op de spits, maar tegelijkertijd `ontleedr hij ze half impliciet, half expliciet vanuit een
later perspectief. De verteller, meestal opererend in de wijvorm, permitteert zich een grenzeloze onbescheidenheid
waar het de grenzen van zijn kennis betreft. Hij kijkt vanuit wisselende historische afstanden in ieders hoofd en
verplaatst zich in een en dezelfde zin over alle mogelijke
schouwtonelen. Maar wel blijft hij zich, vaak met superieure ironie, bewust van die afstanden; een rommelige,
anachronistische brij wordt het nooit.
Zo heeft hij het over een type genot Vat we pas veel later
sadisme zullen leren noemen' en noemt hij een van de grote kampioenen van het geloof een `vijfsterrenheilige'. En
als hij via een van zijn personages vooruitloopt op luchtgevechten uit onze dagen Cheel de hemel is een her), voegt
hij daaraan toe dat `zulke dingen' zeggen 'in die tijd en op
die plaats' weliswaar onmogelijk was, maar `aangezien alles zijn verklaring heeft' het dus zaak is die verklaring te
zoeken. Zo wordt de lezer dolgedraaid. Van een alwetende
verteller kan bier hoogstens in ironische zin gesproken
worden: Saramago weet maar al te goed dat al die regisserende zinnetjes van het soort `hij dacht', `hij meende' of
thij droomde' aanmatigend zijn, maar dat gezegd zijnde
laat hij zijn verbeelding daardoor niet in het minst beteugelen.
Refererend aan de barok lijkt ook Saramago's voorkeur
voor dramatische contrasten, zoals we die kennen van de
op sterke schaduweffecten berekende reliefs aan de binnen- en buitenwanden van kerken en paleizen of van de fel
belichte scenes op de schilderijen van Caravaggio en Zurbaran.
Saramago's kijk op de historische gebeurtenissen wordt
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behalve door de officiele geschiedschrijvers, die natuurlijk
vooral oog hebben voor degenen die in het licht staan, ook
bepaald door de bevolkingsgroepen die zich in het duister
ophouden en die in de kronieken niet of hoogstens zijdelings, als collectief, figureren: de armen, de mensen die
niets te vertellen en bijna niets te eten hebben, de rechtelozen, de vervolgden, de vernederden, al diegenen kortom
over wie het christendom ooit pretendeerde zich te ontfermen. Saramago is groots in de verbeelding van die naamloze `massa's', vooral omdat die bij hem nooit, zoals in het
socialistisch realisme, uit een onverzettelijk blok beton
zijn gehouwen, zonder individuele trekken en de blik fier
en idealistisch op een glorierijke toekomst gericht.
De schrijver geeft ze hun persoonlijke geschiedenis terug, hun treurige individualiteit, hoezeer hun lot ook een
collectief karakter heeft. Extreme armoede is hun aller
deel. En dat is des te pijnlijker omdat het zo scherp contrasteert met de extreme overvloed aan de andere kant.
Deze stad — heet het over Lissabon `kent geen tussenvorm tussen brassen en slempen en een dichtgesnoerde
hals, tussen een rode en een koortsige neus, tussen dansende en uitgeteerde billen, tussen een voile buik en een
lege maag'. Van zulke tegenstellingen stikt het in het boek,
vaak in eindeloze varianten herhaald en ten slotte weer ironisch, onder supervisie van de kerk, tot een kunstmatige
eenheid aaneengesmeed in de afsluitende zin, zoals hier:
`De veertigdaagse vasten echter is, net als de zon wanneer
die opkomt, voor iedereen.'
Deze regels komen uit de beschrijving van een door de
straten van Lissabon razende vastenavondstoet, of liever:
van de boeteprocessie die daaraan voorafgaat. Het is de tijd
om voor de begane excessen te betalen, ziel en lichaam te
kastijden. Saramago verlustigt zich in de beschrijving van
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de boetelingen, die elkaar en zichzelf soms zo realistisch
geselen dat er, bij alle veinzerij, wel degelijk echt bloed
vloeit. Daarbij schreeuwen ze ook zeer ongeveinsd, zij het
niet uitsluitend vanwege de pijn maar onmiskenbaar ook
uit genot, Vat we niet zouden begrijpen als we niet wisten
dat sommigen hun geliefden bij het raam hebben staan en
niet zozeer voor hun zielenheil ter processie gaan, als wel
vanwege voorbije of beloofde lichamelijke geneugten'.
Uiteindelijk gaat het er zo buitensporig en zondig aan toe
dat Gods verwachte zegen dan wel het alibi voor deze massale orgie mag hebben geleverd, maar dat Hij met deze
epidemische ontucht zeker `niets van doen heeft'.
Aan theatrale massascenes van dit type is er in deze roman geen gebrek. Tot de indrukwekkendste behoort de
beschrijving van een stierengevecht, dat herinneringen
oproept aan de Romeinse arenagevechten. De dieren worden tot groot vermaak van iedereen met een perverse vindingrijkheid getreiterd, gepijnigd en gemarteld voor ze
eindelijk de laatste, bevrijdende adem mogen uitblazen.
Het gevecht heeft, zoals de meeste massaspektakels, een
verenigend effect: in de fanatiek en wellustig betoonde
identificatie met de held in de arena ontstaat een collectieve hysterie waarin de maatschappelijke verschillen en
hierarchieen — uiteraard tijdelijk — verdwijnen. In dat opzicht is het stierengevecht verwant met het inquisitoriale
autodafe aan het einde van het boek, een mengvorm van
straattheater en openbare executie waarbij `gevaarlijke'
buitenstaanders, ketters, duivelskinderen en heksen voor
het oog van het evenzeer gruwende als genietende yolk
naar de andere wereld worden geholpen.
Een theaterstuk van de bovenste orde betreft het leggen
van de eerste steen van het klooster to Mafra, dat de koning
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had beloofd te bouwen als zijn huwelijk zou worden gezegend met de geboorte van een kind. En die wens is verhoord.
Zeventien november 1717, de notabelen draven op om
de koning te bewonderen, het yolk vergaapt zich aan alle
pracht en praal. Aangezien het te vuil is om toegelaten te
kunnen worden tot 'het heilige interieur', stelt het zich tevreden 'met de echo's van de antifonen en het psalmengezang'. Maar de koning mag wensen en beloven wat hij wil,
daarmee staat dat gebouw er nog lang niet. De roman volgt
de bouwgeschiedenis tot in de gruwelijkste details, onthutsender nog — want minder allegorisch — dan de manier
waarop Ismael Kadare in De piramide (1993) de bouw van
de piramide van Cheops evoceert.
Dat er — naar Walter Benjamins beroemde formulering —
geen monument van cultuur is dat niet ook een monument van barbarij is, wordt hier indringend gedemonstreerd. Alles wat er in de Aziatische en Latijns-Amerikaanse kolonies wordt geroofd, is bedoeld voor het klooster
— Saramago geeft lange scheepsinventarissen van fabelachtige schatten en rijkdommen. Een hoogtepunt van
bloedstollende beschrijvingskunst betreft het transport
van een enorme marmerplaat, 'de moeder van alle stenen',
zeven meter lang, drie meter breed, meer dan een halve
meter dik, bij elkaar goed voor eenendertig ton. Voor zo'n
gevaarte — Saramago loopt in tussenzinnen al ironisch
vooruit op de propagandataal van de gids en de verrukte
toeristen van later: 'Dames en heren bezoekers, en dan lopen we nu door naar de volgende zaal, want we hebben
nog veel te goon' — moeten de transportmiddelen en -wegen speciaal worden vervaardigd, waarna een span van
niet minder dan tweehonderd ossen aan het levensgevaarlijke karwei begint, 'de hoge heren hebben geen idee van
het werk dat in dit klooster zit'.
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Laat staan dat de hoge heren verstand hebben van
kunst. Als de koning met de verontwaardiging van een verwend kind dat zijn zin niet krijgt 'net zo'n basiliek' aan zijn
hof wil als het schaalmodel van de Sint-Pieter waarmee
zijn kinderen spelen, reageert de voor die klus ontboden
verportugeeste Duitse bouwmeester dat de koning gek is,
onnozel, `als hij denkt dat er alleen door het te willen (...)
een Bramante opstaat, een Rafael, een Sangallo, een Peruzzi, een Buonarotti, een Fontana, een Della Porta, een Mademo,' waarna de koning van zijn wens afziet, maar vervolgens, bij wijze van compensatie, besluit dat het nog in
aanbouw zijnde klooster in Mafra drastisch moet worden
uitgebreid. Ook dat blijkt allerminst een sinecure.
Na enige tijd begint de koning te vrezen de voltooiing
van het gebouw, en dus ook de luisterrijke inzegening ervan, niet meer te zullen meemaken. Dan besluit hij tot een
verhevigde inspanning, zij het niet van hemzelf: alle Portugese mannen die nog niet direct of indirect bij de bouw
van het klooster betrokken zijn worden naar Mafra gecommandeerd, wat tot grootscheepse en zeer gewelddadige bevolkingsdeportaties leidt.
Dat hoofdstuk eindigt zoals wel meer hoofdstukken
waarin de lezer in duizelingwekkend lange zinnen van hot
naar her wordt geslingerd en zodoende van elke orientatiemogelijkheid beroofd — met korte, gedesillusioneerd maar
ook vermoeid klinkende slotakkoorden: 'De mannen die
vandaag zijn gearriveerd groepen bij elkaar en zoeken ergens een slaapplaats, morgen zullen ze worden geselecteerd. Net als stenen. Wanneer het om een lading stenen
gaat, blijven ze liggen als ze niet deugen en zullen ze uiteindelijk worden gebruikt voor de bouw van minder grootse projecten, er zijn genoeg lui die ze willen hebben, maar
ons mensen sturen ze weg, op een goed of een slecht tijd-
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stip, jij deugt niet, ga maar terug naar huis, en ze gaan,
over wegen die ze niet kennen, ze verdwalen, zwerven
rond en sterven langs de weg, soms roven ze, soms moorden ze, soms komen ze aan.'
De acme eerste christenen in Rome onderscheidden zich
van hun rijke heidense stadgenoten onder meer door de
aard van hun gemeenschappelijke maaltijden. In de roman Satyricon geeft Petronius, vertrouweling van Nero en
maitre des plaisirs aan diens hof, een vermoeden van de decadente zwelgpartijen die zich daar moeten hebben afgespeeld. Een feest van de puissant rijke voormalige slaaf
Trimalchio ontaardt er in een regelrecht theater van de
wreedheid, letterlijk, de gasten worden gedwongen zich
te schikken in vernederende rollen. Louter tot meerdere
eer en glorie van hun machtige gastheer moeten ze zich
door ziekmakende hoeveelheden spijs en drank, met een
Arcimboldo-achtige bedrieglijkheid opgediend, heen werken.
De sobere maaltijden van de eerste christenen, de aan
het Laatste Avondmaal van Christus herinnerende agapen,

vormen daarvan het precieze tegenbeeld: ze werden op geheime, wisselende plaatsen gehouden, maar iedereen
mocht er gelijkberechtigd aan deelnemen. Er bestond geen
verschil tussen joden en Grieken, mannen en vrouwen,
slaven en vrij en, een vorm van egalitarisme die voor de Romeinen, en zeker voor de Romeinse upper class, ronduit
schokkend moet zijn geweest. `Ofschoon absolute bewijzen ontbreken, schijnt het zo te zijn geweest dat alle gelovigen tijdens de beslissende momenten van het maal samen
aan tafel zaten althans op zijn minst tot 2 0o na Christus,
toen formele rituelen het informele gemeenschappelijke
maal vervingen,' zegt Richard Sennett. 2 9
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In de door Saramago beschreven tijd is van dat christelijke oercommunisme alleen de ideologische buitenkant
over, de tekst, de lege rituelen. De praktijk is er op de grofst
denkbare wijze mee in strijd. In Memoriaal van het klooster
gaat het om een opzichtige, natuurlijk ook voor iedereen
zichtbare en voor vrijwel iedereen onverdraaglijke tegenstelling, die door Saramago uiterst effectief in beeld wordt
gebracht.
Het is de tegenstelling tussen de vanzelfsprekende Romeinse praktijk van immoralisme, aanstootgevende overvloed en wrede slavernij aan de ene kant en de christelijke
theorie van bovenaardse gerichtheid, ascese en gelijkheid
aan de andere. In het oude Rome ging het nog om twee
elkaar beconcurrerende praktijken, hier, in de achttiende
eeuw, als het katholicisme radicaal is geformaliseerd en
veruiterlijkt, vormen ze de polen van een en dezelfde heerserspraktijk.
Zalvende citaten van christelijke gelijkheidsretoriek last
Saramago vooral in op plaatsen waar de feitelijke tegenstellingen het schrijnendst zijn. God vereffent de verschillen en houdt de balans in evenwicht, hij `compenseert evenzeer waar weinig is als dat hij wegneemt waar veel is.' Het
bizarst klinkt dat in de scenes waarin de wegen van twee
mannen met — niet voor niks — dezelfde naam elkaar kruisen: koning Joao en Joao Elvas, een bejaarde ex-soldaat, nu
behorend tot de massa sloebers in het officieuze, van het
afval levende gevolg van de koning als die op weg is naar
een huwelijksplechtigheid in Madrid. Het cynisme druipt
ervan af, bladzij den Lang.
Joao Elvas, de bedelaar, krijgt van een door Saramago
ter plekke als verteller ingehuurde `vriendelijke en goedhartige edelman' tekst en uitleg bij alles wat hij aan barokke koninklijke pracht en praal aan zijn verbijsterde oog
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ziet voorbijtrekken, van de blazers en paukenslagers aan
het begin van de stoet tot en met de sjezen met 'de barbier
van el-rei, de schenkers, de kamerdienaren, de bouwmeesters, de aalmoezeniers, de geneesheren, de apothekers, de
beambten der secretarie, de kamerheren, de kleermakers,
de wasvrouwen, de chef-kok en de tweede kok, enzovoort
enzovoort.' Waarna Saramago de edelman-commentator
laat eindigen met deze stichtelijke woorden voor Joao: Heb
je ooit een stoet als deze gezien, Joao Elvas, voeg je nu bij
die groep bedelaars, want daar hoor je thuis, en je hoeft me
niet te bedanken dat ik zo vriendelijk ben geweest je alles
uit te leggen, we zijn allemaal kinderen van dezelfde God.'
Kinderen van dezelfde God — als dit boek iets laat zien is
het de pervertering van dit christelijke beginsel. Maar ook,
als onuitgesproken contrast, dat het goed is in welke vorm
dan ook aan dat idee vast te houden. In Memoriaal van het
klooster heerst de mentaliteit van de oerchristelijke agape,
maar ook die van de grote en minder grote barokkunstenaars, van de dodendans die Magris beschrijft. In de onverschrokkenheid waarmee Saramago in de donkerste
krochten van de geschiedenis afdaalt en de empathie waarmee hij de anonieme levens in de schaduw even hel belicht
als die van de heersers, weerklinkt 'de grandeur van de barok, dat objectieve gevoel van de majesteit en de naaktheid
van al het geschapene.'
Over `hoofdpersonen', iets wat lijkt op de sterke persoonlijkheden, de onvergetelijke protagonisten van de grote
burgerlijke roman vanaf Richardson en Dickens, Balzac
en Flaubert, heb ik het nog niet gehad. En niet per ongeluk. De `individuen' in dit kolossale boek zijn (nog) geen
individuen in de moderne zin van het woord, zelfbewuste
stedelingen die hun leven naar eigen voorkeur en inzicht
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vormgeven. Daarom is er in hun schimmige bestaan ook
nog geen plaats voor de schaduwzijden daarvan, de psychische kwellingen, de verstikkende eenzaamheid en de romantische ontsnappingsfantasieen van de negentiendeeeuwse (klein)burgers.
Maar gefantaseerd over ontsnappingen wordt er in dit
boek wel degelijk, het indrukwekkendst door een jonge,
uit Brazilie afkomstige zeer geleerde pater, Bartolomeu
Lourenco, die met behulp van twee andere `hoofdpersonen', het verliefde stel Balthasar en Blimunda, een passarola (Portugees voor grote vogel) wil bouwen, een soort luchtschip, `als dat woord toen tenminste al gebruikt werd.' Het
door het hele boek verweven verhaal daarover is even fantastisch (hoewel gebaseerd op historische feiten) als hilarisch.
De pater reist onder meer naar Holland, 'het land van de
aeronauten', waar hij van de geleerden de kunst wil leren
`om de ether uit de ruimte te halen en in de sferen te stoppen.' Van de grote Hollandse geleerden in Zwolle, Ede en
Nijkerk of all places — leert hij dat ether eigenlijk uit niets
anders bestaat dan 'de willen der levenden', die met een
flesje kunnen worden opgevangen zodra ze uit het lichaam
ontsnappen in de vorm van een wolk. Blimunda gaat erop
uit die `willen' te verzamelen, vooral op plaatsen waar mensen bij bosjes sterven en dus hun laatste wil uitblazen.
Maar natuurlijk wordt dat vliegen door de autoriteiten als
menselijke hoogmoed beschouwd, en dus veroordeeld.
Voor het Heilige Officie bestaan er slechts zielen, geen willen.
Toch — ik zal niet verraden hoe die vliegpogingen verlopen — zijn het alleen die verzamelde `willen' die de arme
sloebers uiteindelijk uit hun ellende kunnen verheffen.
Als Saramago, communist tot zijn laatste snik, dit Memori-
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aal al een moraal heeft willen meegeven, is het deze aloude

communistische wijsheid. Het boek eindigt met de dood
van Balthasar, op de brandstapel van de Inquisitie. Daar
vindt Blimunda hem, na een vertwijfelde zoektocht van
negen jaar. Op het moment dat Balthasar sterft `maakte
zijn wil zich los maar steeg niet op naar de sterren, want hij
behoorde aan de aarde en aan Blimunda.'
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Kunst voor iedereen?
Pleidooi voor een beschavingsoffensiefnieuwe stijl

De woorden `burgerlijke cultuur' had ik allang niet meer
in die pejoratieve toonzetting gehoord toen ik ze tegenkwam in de inleiding van Cultuurpolitiek, een boek van de
Wiardi Beckman Stichting. 3 ° Ze klonken me weer meteen
vertrouwd in de oren, die woorden, maar tegelijk ook als
van heel ver weg. `Burgerlijke cultuur', dat was in de tijd
van de protestbeweging van de jaren zestig wel het ergste
wat de mensheid was overkomen, een schrikbeeld waar
we zo snel mogelijk vanafmoesten.
Op een meer authentieke manier herinnerden die
woorden ook aan de eerste en tevens de laatste grote dichters van de arbeidersbeweging, aithans van het socialisme,
aan Herman Gorter, aan Henriette Roland Holst, aan C. S.
Adama van Scheltema, stuk voor stuk heroische mannen
en vrouwen afkomstig uit de gegoede burgerij die in het
stralende Licht van de toekomst een nieuwe Gouden Tijd
zagen aanbreken waarin de verenigde arbeidersklasse niet
langer gebukt ging onder het juk van haar meedogenloze
uitbuiters.
Als lezer van hun werk, een halve eeuw, driekwart eeuw
later, ontkwam ik echter niet aan de indruk dat het geloof
in het socialisme die poezie — ook die van Gorter, ongetwijfeld de grootste van de drie — geen goed had gedaan. Ook
Gorter liet zich kennen als een gelovige, als de gevangene
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van clichés. Als er van zijn grote heldendichten of en toe
nog een strofe genietbaar bleek, was dat niet dankzij maar
ondanks de galmende socialistische retoriek waar de domineeszoon in zwolg. En die retoriek, het spijt me, maar
die klonk mij destijds al uitsluitend lachwekkend in de
oren.
Onbegrijpelijk vond ik het dan ook dat al die oude
clichés uit de beginjaren van de socialistische beweging
omstreeks die tijd, mijn studententijd, een glorieuze comeback vierden in oorlogszuchtige pamfletten, in het vormingstheater, in boeken over kunst, over fotografie, over
pedagogie en over wat al niet. Onbegrijpelijk vond ik dat
omdat de protagonist en de antagonist uit dat allesbeheersende drama, de klassieke kapitalist met speknek en
de van honger hologige proletarier, in geen velden of wegen meer to bekennen waren. Ze kwamen alleen nog voor
als verbleekte herinnering, als anachronisme, of geironiseerd, zoals de bolronde beer Van Riel, of later de beer Wiegel, op de weergaloos nostalgische prenten van Opland.
Ik breng deze beelden in herinnering omdat socialisten
heel lang, en misschien nog wet steeds, hoogst wantrouwig hebben gestaan tegenover kunst. Eigenlijk, als je een
oude socialist in het plichtsgetrouwe hart keek, mocht
kunst niet. Eigenlijk was kunst iets verderfelijks, iets decadents, iets wat hoorde bij de klassenvijand.
Ook in dat opzicht waren socialisten de ware erfgenamen van de calvinisten: zoals die laatsten kunst alleen acceptabel achtten als voertuig voor de verbreiding van Gods
woord onder de heidenen, zo vonden de socialisten dat
kunst, als je je er dan toch mee inliet, uitsluitend een werktuig kon zijn voor de emancipatie van de arbeidersklasse,
ofliever nog: een wapen in de klassenstrijd.
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En ook vandaag de dag, nu kapitalisten helaas nog maar
bij hoge uitzondering iets belichamen van wat aan die goede oude burgerlijke cultuur herinnert en nu proleten, evenzeer helaas, niet zelden met goud omhangen in B m w 's
rondrijden, ook vandaag de dag lijken veel socialisten nog
altijd niet goed raad te weten met kunst, nog altijd vinden
ze kunst vaak elitair en roepen ze om het hardst dat er toch
eigenlijk geen verschil is tussen hoog en laag, en dat je
popmuziek of skaten, net als de volksmuziek van vroeger,
toch eigenlijk evenzeer zou moeten subsidieren als symfonieorkesten en balletgezelschappen.
Maar kunst — laat ik duidelijk zijn — is iets principieel
anders dan volksvermaak, al of niet met emancipatorische
doeleinden. Kunst staat niet in dienst van het een of het ander, al kan ze effecten hebben op zowel het een als het ander. Kunst is luxe, al zijn er ook mensen die zich die luxe
permitteren als ze nauwelijks brood op de plank en kleren
aan hun lijf hebben. Kunst dient nergens toe — tenzij men
de diepere inzichten en de hogere genietingen waar ze ons
op trakteert als levensnoodzaak ziet.
Dat zal de reden zijn dat mensen in kommervolle tijden
vaak zoal niet afkeurend, dan toch argwanend stonden tegenover kunst. Wie niet te eten heeft, wie zich krom moet
werken om in leven te blijven, ja, zo iemand vindt het investeren van energie in een paar versregels die maar niet
goed willen lopen vermoedelijk wereldvreemd, bizar, onbegrijpelijk. 3 ' Zijn reeel bestaande misere verklaart zijn
rancune jegens de demonstratieve spilzucht van de bourgeoisie, alsook — meer in het algemeen — het anti-intellectualisme en het anti-estheticisme van de socialisten van de
oude stempel.
Die misere maakt ook begrijpelijk dat socialisten een
alibi nodig hadden om zich ondanks alle bezwaren met die
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vermaledijde kunst bezig te houden, een alibi dat ze, zoals
gezegd, vonden in de verwereldlijking van de christelijke
erfenis, die kunst als middel zag. Maar daarmee liepen ze
meteen hopeloos achter op de eigentijdse kunst, die zich
nu juist van die dienstbaarheid had geemancipeerd en die
daar haar ongelooflijke verrijking aan te danken had.
Tot de scherpzinnigste, tegelijk felste en geestigste, verdedigers van de autonomie van de kunst behoort Charlotte
Mutsaers, schrijver en beeldend kunstenaar. Op talloze
plaatsen in haar werk breekt ze een lans voor de creativiteit
als innerlijke noodzaak, ongeacht de behoeften van het publiek, de wensen van de markt of het verlangen naar glans
of prestige van wie dan ook. Geen tegenspraak duldend,
maar ook zeer overtuigend, is de °ratio pro domo in het
fragment 'Hoe dan ook' uit De markiezin, een prozaboek
uit 1988 dat zich, zoals al haar boeken, aan elke traditionele genre-indeling onttrekt en het dan ook zonder genreaanduiding moet stellen. 1k citeer het in zijn geheel.
`L'Art pour l'Art, daar begreep ik vroeger niets van, maar
toen ben ik op een ochtend opgestaan en toen was de hele
binnenkant van het slaapkamerraam dichtgegroeid met
beslag van de ijzeligheid buiten. Een spierwit ijsbos zonder mensen of dieren erin. Onder dat bos heb ik met mijn
nagel een huisje getekend. In dat huisje een raam en achter dat raam mijzelf.
"Dat vind ik werkelijk prachtigmooi wat jij daar gemaakt hebt," zei mijn vader, "maar als de zon straks komt,
dan verdwijnt het allemaal weer, dan smelt het gewoon
weg. Vind je dat niet zonde?"
Ik was niet op het idee gekomen dat dat zonde zou zijn.
"Maar als je tekening straks nou helemaal weg is?"
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"Dan maak ik morgen een nieuwe."
"Goed zo," zei hij, "dat is nu wat ik je laatst heb proberen uit to leggen over Kunst om de Kunst: je doet het H o E
DAN o o K, omdat je er plezier in hebt. Dus als Michelangelo
bij wijze van spreken op Spitsbergen had gewoond dan
had hij de hele rotzooi van ijs gemaakt, omdat hij het nu
eenmaal niet laten kon en dan was de David allang gesmolten. Nu vind je die Italianen gelukkig zelden aan de noordpool, want dat klimaat vinden ze helemaal niet prettig, dus
godzijdank heeft Michelangelo het noodgedwongen in
marmer moeten doen en dat is gebleven, waardoor wij er
nu nog naar kunnen kijken, maar een ding is zeker: had hij
aan de noordpool verkeerd en wel met precies dezelfde instelling, dan had hij alles van ijs gemaakt en er evenveel
plezier aan beleefd ondanks de ijskoude plas water waarin
ten slotte zijn hele oeuvre zou zijn veranderd."'
De emancipatie van de kunst uit de dienstbaarheid aan
praktische doelen ofreligieuze en morele codes, maakte de
concentratie op haar eigen specifieke, esthetische problemen pas goed mogelijk. In dat opzicht onderscheidt kunst
zich wezenlijk van amusement. Amusement is naar buiten gericht, komt naar de mensen toe, biedt ze afleiding,
vertier, troost, herkenning. Succes wordt in de amusementssector afgemeten aan kijkcijfers en bezoekersaantallen, mensen zijn er alleen in economische zin van belang,
voor zover ze behoren tot een zekere doelgroep die het
naar de zin gemaakt moet worden. Amusement wordt afgestemd op de wensen en verlangens van de beoogde
groep.
Kunst niet, kunst is weerbarstig en eist wat van de mensen. Kunst vormt (naast de filosofie en de wetenschap) een
van de zeldzame domeinen in onze samenleving waar par-
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ticipanten niet als lid van een groep interessant zijn, als
mensen met een bepaalde nationaliteit, een bepaalde opleiding, een bepaald bestedingspatroon, maar waar ze
worden aangesproken als individu, ongeacht herkomst,
opleiding of wat dan ook. Kunst doet niet een beroep op
herkenning, en dus op instemming en bevestiging, maar
op de hoogste creatieve en intellectuele vermogens van
mensen. 32
Alleen door alle zekerheden los te laten en al zijn mentale vermogens op het spel te zetten, kan men het kunstwerk, dat ook altijd een spel is, zij het een spel zonder
handleiding, meemaken, mee voltrekken, in dat werk verdwijnen, ja, in zekere zin een worden met dat werk. Dat is
het hoogst haalbare, beschaving in de praktijk, beschaving
als iets wat telkens opnieuw verworven moet worden. En
dat is iets wezenlijk anders dan cultuur die als statisch gegeven, als verworvenheid gecelebreerd wordt, zoals alle
volkscultuur, of als product te koop is, zoals alle commerciele massacultuur. Kunst kan iemand het inspirerende
gevoel geven dat hij niet is geboren om zich te schikken in
de treurige kringloop van produceren en consumeren, van
verbruikt worden en moeten verbruiken.
Dat geldt natuurlijk allereerst voor de kunstenaar zelf. Die

is, als maker, niet geinteresseerd in de reacties van het publiek, hij betrekt ze niet in zijn werk, zal zich er zeker niet
naar richten.33 Hij bedrijft eenrichtingverkeer, zijn werk is
een sprong in het duister, de uitkomst ongewis. Daar begint het mee. Maar hij is ook altijd de eerste beoordelaar
van zijn eigen werk. Regelmatig neemt hij afstand, de beeldende kunstenaar zelfs letterlijk, om te zien of zijn werkin-wording hem bevalt. Ook dan zal hij niet met de ogen
van een potentiele idant kijken, maar misschien wel met
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die van bewonderde collega's of van mensen die hem lief
zijn. Uiteindelijk wil ook hij begrepen en gewaardeerd
worden.
De figuur van de geharnaste avant-gardist die zich, uit
angst voor besmetting door een gecorrumpeerde maatschappij, hermetisch afschermde tegen elke vorm van
begrijpelijkheid, is langzamerhand een anachronisme geworden. We mogen veilig aannemen dat ook de excentriekste kunstenaar na gedane arbeid blij zal zijn met elke
persoonlijke reactie op zijn werk, zeker als hij merkt dat iemand zich erdoor geenthousiasmeerd en geinspireerd
weet.
Toch is daarmee nog niet alles gezegd. We zijn tegenwoordig namelijk in alle sectoren van de literatuur en de
kunsten getuige van een herleving van het oude ideaal van
kunst voor het yolk. Aileen wordt dat nu niet meer uitgedragen door socialisten die het yolk willen verheffen, maar
door zakenlui uit de creatieve sector die aan het yolk willen
verdienen. De autonomie van de kunst, die natuurlijk ook
in vroegere tijden nooit compleet was, staat op het spel.
Vooral in de beeldende kunst heeft de commercialisering
waanzinnige, vaak ook ronduit criminele vormen aangenomen. Die leiden er onder meer toe dat veel werk, als beleggingsobject, aan het publieke domein wordt onttrokken en verdwijnt in geblindeerde villa's in Londen, Dubai
of Moskou.34
Maar ook in de literaire wereld is de dwang van de commercie inmiddels zo groot dat de invloed van de gekwalificeerde, onafhankelijke wetenschap, journalistiek en kritiek tanende is. Steeds vanzelfsprekender wordt het om
commercieel succes gelijk to schakelen met kwaliteit, dus
ligt het voor de hand dat ook steeds meer auteurs zich op
dat succes richten. Cultuurministers die vinden dat het
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profijtbeginsel ook op de kunsten van toepassing moet
zijn en die dus willen bezuinigen op overheidssteun voor
de kunsten, werken die funeste ontwikkeling verder in de
hand.
In het voorgaande heb ik een enkele maal over beschaving
gesproken als to onderscheiden van cultuur. Daarbij had
het woord beschaving een duidelijk positieve connotatie,
het woord cultuur een wat onbestemde, misschien zelfs
negatieve connotatie. Nu weet ik wel dat we de woorden
beschaving en cultuur vaak door elkaar gebruiken, als synoniemen, maar het woord cultuur heeft ook een andere,
zowel veel ruimere als begrensdere gebruiksmogelijkheid. Dan zijn cultuur en beschaving in zekere zin tegengestelde begrippen, zoals onder meer in de beschavingstheorie van Norbert Elias en, actueler en uitgesprokener,
in het werk van Bazon Brock het geval is. 35
Ruimer is de betekenis van het woord cultuur dan omdat het, behalve op kunst, ook betrekking heeft op tradities,
gewoonten en denkbeelden. Beperkter omdat het om de
kunst, de tradities, gewoonten en denkbeelden van niet
meer dan een etnische of religieuze groep, een yolk gaat,
om het beeld dat die groep van zichzelf heeft en dat ze ter
wille van haar eigen homogeniteit en continuiteit cultiveert. Die cultivering heeft een insluitend maar tegelijk
een uitsluitend effect, ze bindt de leden van die groep aan
groepscodes en maakt de verschillen met andere groepen
expliciet duidelijk, zet zich tegen die andere groepen af.
Als dat nadrukkelijk gebeurt, met radicale middelen,
komt er als vanzelfeen fatale paranoide logica op gang van
discriminatie, uitsluiting en geweld, die nauwelijks anders kan eindigen dan in oorlog. Veel oorlogen, tot en met
de Tweede Wereldoorlog, de recente Balkanoorlogen en
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talloze stammenoorlogen in Afrika, zijn cultuuroorlogen,
effecten van het gewelddadige benadrukken van de zogenaamde culturele identiteit van een yolk, van het fingeren
en mythologiseren daarvan.
Zolang met alle denkbare middelen aan die culturele
identiteit wordt vastgehouden, vaak dwars tegen de demografische feiten in, zijn kunstuitingen ingebed in religieuze rituelen en sociale praktijken, en aldus gebonden aan
onveranderlijke codes. Autonome kunst is pas mogelijk
als de kunstenaar zich als individu kan manifesteren, als
hij aan de conditionering door het collectief kan ontsnappen en zich kritisch kan verhouden tegenover zijn eigen
culturele voorwaarden. In Europa is het ontluiken van die
mentaliteit verbonden met het humanisme en de Renaissance, hoewel er aan de barbaarse Europese godsdienstoorlogen pas in 1713 een eind kwam.
Pas daarna, in de achttiende eeuw, begonnen de geesten to rijpen voor het idee van een interculturele diplomatie, een voor iedereen geldende moraal en een cultuuroverschrijdende beschaving. De Encycloptdie van Diderot en
zijn kompanen en de filosofie van Kant zijn mijlpalen in
die geschiedenis. In de hoofden van steeds meer vrijgevochten burgers groeide de overtuiging dat werkelijke beschaving nooit groepsgebonden kan zijn, beschaving is
universeel en gericht op het individu, beschaving impliceert ook altijd openheid, onafheid, dynamiek, het woord
drukt een permanente activiteit uit.
Danilo kis, de grote Servische schrijver (1935-1989), was
naar eigen zeggen `geen Servische schrijver, geen joodse
schrijver, geen schrijver voor minderheden, geen schrijver
van tendensromans, geen dissidente schrijver, geen communist, geen Franse intellectueel, geen balling, geen slacht-
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offer, geen martelaar, geen homo politicus, et cetera, maar
een homo poeticus, ondanks alles, een homme de lettres, in
een woord: schrijver.'
Al die andere hoedanigheden en eigenschappen, Servier en jood, Frans intellectueel en balling, waren weliswaar óók op hem van toepassing, maar die mochten voor
zijn werk, voor de beoordeling daarvan, geen rol spelen.
Zijn werk wilde kis vrijwaren van politieke en nationalistische claims, hoeveel persoonlijke en politieke geschiedenis hij ook in boeken als Tuin, as, Zandloper, Een grafrnonument voor Boris Davidovitsj en Encyclopedie van de doden
verwerkte. kis was allergisch voor het idee dat hij iemand
of iets vertegenwoordigde, wat hij schreef was niet de uitdrukking van enigerlei volksgeest of groepscultuur, het
had universele pretenties, zoals alle literatuur, alle kunst,
alle wetenschap.
In die zin was socialistische kunst altijd een vorm van
cultuur, bedoeld voor intern gebruik, zoals carnaval tot de
cultuur van het katholieke volksdeel behoort en stierenvechten tot de cultuur van Spanj aarden en Portugezen. Die
kunst was niet zelfkritisch, ze was gericht op herkenning
en bevestiging, net zoals het zingen van de Internationale,
het ritueel refereren aan grote leiders en het citeren van
leerstukken of fundamentele geschriften. En natuurlijk
riep ze op tot de strijd tegen de klassenvijand, begrijpelijk,
in de jaren dat het uitgebuite fabrieksproletariaat niets te
verliezen had dan zijn ketens.
Maar omstreeks 197o, toen dat proletariaat heel wat
meer te verliezen had, sterker, toen het een onherkenbare
gedaanteverandering had ondergaan, klonk die militante
oproep bizar. Het onverzoenlijke anti-estheticisme van de
radicaalste `revolutionaire' groeperingen van destijds — alleen echo's van Eisenstein, Brecht en Eisler konden gena-
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de vinden — getuigde vooral van zelfoverschatting, groepsconformisme en wereldvreemdheid, een niet ongevaarlijke combinatie. Daarom is het goed dat de PvdA zich de laatste decennia van die oude strijdcultuur en haar versleten
frasen en symbolen heeft gedistantieerd — de ideologische
veren afgeschud, heet dat in partijtaal — de vraag is alleen of
wat ervoor in de plaats is gekomen een stap voorwaarts betekent in de richting van een universele beschaving.
Als socialisten het over kunst hebben, maken ze zich altijd
zorgen over de graad van deelname van 'het yolk', of in
postideologische taal: 'de mensen' of 'de burgers in het
land'. Meestal komt het er dan, zoals gezegd, op neer dat ze
van de kunst meer toegankelijkheid eisen. In het verleden
steunden ze de oprichting van een socialistisch mannenkoor in Schiedam of een socialistische klompendansvereniging in Ter Apel, tegenwoordig proberen ze allerlei bevolkingsgroepen die tot nu toe niets om kunst gaven de
musea en concertzalen in to lokken.
En dus wordt er van kunstenaars en kunstinstellingen
laagdrempeligheid geeist, men moet marktgerichter gaan
werken en meer rekening houden met de leefwereld van
jongeren en allochtonen, zoals vroeger met die van mijnwerkers en fabrieksarbeiders. Niet die laatsten moeten
zich verheffen, zoals dat vroeger heette, de kunst moet
zich aanpassen. Daarmee heeft men dan inderdaad alle
ideologische veren afgeschud, tegelijk trouwens met alles
wat er ooit progressief was aan de socialistische cultuurpolitiek. Deze socialistische cultuurpolitiek onderscheidt
zich in niets meer van een neoliberale cultuurpolitiek. Ze
komt neer op afbraak en kaalslag.
Een verantwoordelijke cultuurpolitiek ziet er anders
uit. Men zou — ten eerste, en zonder terughouding — de au-
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tonome kunsten moeten bevorderen; en men zou — ten
tweede, en evenzeer zonder terughouding — de maatschappelijke voorwaarden moeten proberen te vervullen
die deelname van zoveel mogelijk mensen, ongeacht herkomst ofleeftijd, mogelijk maken. In plaats van cultuurpolitiek zou ik trouwens liever spreken van beschavingspolitiek, en daarbinnen, als subcategorie en ten behoeve van
de hoogste vorm van beschaving, van kunstpolitiek.
Een verantwoordelijke kunstpolitiek dient allereerst gericht te zijn op behoud van alle hoogwaardige kunst in dit
land, en die is niet gering in omvang. Het bezuinigingsbeleid van de laatste jaren dient omgebogen in een stimuleringsbeleid. Nederland heeft een bloeiend kunstleven, in
Cultuurpolitiek wordt daar ook door enkelen op gewezen.
Er hoeft niet aan te worden getwijfeld dat de literatuur
in ons land op een hoog niveau staat. Voorjaar 2005 heb ik
bijna tweehonderd Nederlandstalige dichtbundels gelezen — ter geruststelling: dat is niet mijn normale dosis, ik
zat in de jury van een poezieprijs — en dat heeft me in mijn
overtuiging gesterkt dat de Nederlandse poezie niet onderdoet voor de Franse, de Britse of de Duitse. Het toenemende aantal Nederlandse auteurs dat vertaald wordt, en dan
gaat het lang niet altijd om potentiele bestsellers, geeft ook
een indicatie van dat niveau.
De Nederlandse muziekcultuur behoort tot de bloeiendste ter wereld: nergens klinkt de Matthews Passie omstreeks Goede Vrijdag uit zoveel kelen als in Nederlandse
kerken, nergens floreert de geimproviseerde muziek zoals
in Het Muziekgebouw aan 't IJ, nergens beleven zoveel op
het oog bestofte opera's een vitale wedergeboorte als in het
Muziektheater aan de Amstel.
Ik houd er niet van om mensen moraliserend toe te
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spreken dat ze trots zouden moeten zijn op verworvenheden en prestaties waar ze zelf part noch deel aan hebben,
die verplichte trots hoort bij de cultuurpolitieke intimidatie van het conservatieve, nationalistische soort, maar
zeker is wel dat we ons met zo'n gedifferentieerde en hoogwaardige muziekcultuur en, in het algemeen, zo'n bloeiend kunstleven, gelukkig kunnen prijzen. Ook dienen we
te beseffen dat wat hier door een kortzichtige cultuurpolitiek, door fusiedwang oftucht van de markt wordt kapotgemaakt, niet meer zomaar opnieuw tot leven kan worden
gewekt.
Kunst is minder dan wat ook maakbaar in politieke zin,
hoogwaardige kunst is in dat opzicht eerder te vergelijken
met rijke natuurgebieden of diersoorten die men tracht te
beschermen. Succes is er altijd pas op de lange termijn,
kunst leeft bij de gratie van lange tradities, van levenslange
toewijding van velen en doorgegeven ervaringskennis, en
die kunnen niet zomaar uit de grond gestampt worden.
Socialisten hebben afscheid genomen van het ideaal van
de maakbare samenleving — wel een beetje te voortvarend,
naar mijn gevoel — ze zouden nu in elk geval geen hand- en
spandiensten moeten verlenen aan het liberale ideaal van
de afbreekbare samenleving.
Kunst is er voor iedereen, principieel, maar niet iedereen
is er voor de kunst. En eerlijk gezegd ben ik op dat laatste
punt nogal sceptisch: ook in de beste aller werelden, vermoed ik, zal niet ineens iedereen van Stravinsky of Ligeti
houden of zijn zomervakantie reserveren voor Proust of
Nabokov. Het genot van de kunst is pas weggelegd voor
wie zich aan Naar discipline kan en wenst te onderwerpen.
En daarvoor is nogal wat vereist. Wie zich zorgen maakt
over de geringe deelname van Nederlanders aan het mo-
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derne kunstieven, dient zich te realiseren wat er dan wel
vereist is voor die deelname.
Dat zijn op zijn minst drie dingen: men dient te beschikken over geld, tijd en een behoorlijke opleiding. Als
aan een of twee van die voorwaarden niet wordt voldaan, is
men gedoemd buitenstaander te blijven. Laat ik op die
punten wat verder ingaan.
De financiele voorwaarde lijkt me evident, dus het
minst toelichting te behoeven. Een boek kost 25 euro, een
kaartje voor de Stopera 75 euro. Veel mensen hebben dat er
niet voor over, zeker niet min of meer structureel, zij kopen liever een dure auto, een kaartje voor een optreden van
Andre Rieu of een seizoenskaart voor Ajax. Daarnaast zijn
er ook nog mensen die zo weinig geld hebben dat ze ook
over die keuzemogelijkheden alleen maar kunnen dromen. Een progressieve beschavingspolitiek zou ervoor
moeten zorgen dat aan die misstand snel een eind komt:
armoede is een maatschappelijke schande die zeker voor
een socialist onduldbaar zou moeten zijn.
Geld is dus een voorwaarde, maar in de maatschappij
van overvloed waarin wij leven, begint gebrek aan geld voor
steeds minder mensen een werkelijk relevante belemmering te zijn om met enige regelmaat van kunst te genieten.
Belangrijker zijn de twee andere voorwaarden: tijd en opleiding.
Met tijd is het vreemd gesteld: we doen net of we allemaal
over het eeuwige leven beschikken, zo gemakkelijk laten
wij, moderne burgers, ons van onze kostbare levenstijd beroven. Kennelijk slagen wij er alleen maar in onze materiele welvaart te vergroten door ons kapot te werken — en dat
die welvaart moet toenemen, dat die economie moet groeien, ten koste van wat dan ook, daarvan zijn de fantasiear-
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me apologeten van de permanent boven zijn toeren draaiende markteconomie zonder meer overtuigd.3 6 Een jeugdige sollicitant die te kennen geeft dat hij, uitzonderingen
daargelaten, niet langer dan van negen tot vijf wil werken,
mag meteen rechtsomkeert maken. Weekenden zijn allang niet meer heilig, en binnenkort moet iedereen tot zijn
vijfenzestigste oflanger doorwerken.
Ik zal hier niet ingaan op de stressverschijnselen, op de
neurosen en de depressies die een onvermijdelijk en sterk
zelfdestructief effect zijn van die opgefokte arbeidsdruk,
het gaat er mij alleen om te constateren dat mensen die gedwongen zijn zich aan dat regiem te onderwerpen, eenvoudigweg geen tijd hebben om zich met kunst bezig te
houden. Letterlijk niet, het lezen van een boek van Orhan
Pamuk of Amos Oz, om slechts twee literaire grootheden
van nu te noemen, kost minstens vijftien a twintig uur per
stuk, echte uren, uren dus waarin men niet ook nog kan
strijken of tv kijken.
En dan nog: om die boeken te kunnen lezen, kunnen in
de betekenis van: voldoende gekwalificeerd, competent,
belezen zijn, moet men ook al veel, zeer veel gelezen hebben. Voor iemand die nooit verder is gekomen dan De Da
Vinci Code of soortgelijke strandlectuur, is een literair boek
eenvoudigweg veel te moeilijk. Hoeveel tijd er uiteindelijk
mee gemoeid is voor men literatuur van het hoogste niveau kan lezen, naar muziek van het hoogste niveau kan
luisteren of van beeldende kunst van het hoogste niveau
kan genieten, is moeilijk te zeggen, waarschijnlijk vereist
het een levenslange, in elk geval een regelmatige en als gevolg daarvan een vertrouwelijke omgang met die kunstuitingen, anders blijft men buitenstaander of snob.
Maar naast die letterlijke tijd — uitgedrukt in uren, dus
in kloktijd — is ook de beschikking over wat ik nu maar
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kwalitatieve vrije tijd zal noemen noodzakelijk. Kwalitatieye vrije tijd is tijd die men naar believen, dus ook aan moeilijke, veeleisende geestelijke bezigheden, kan besteden. In
de overspannen wereld waarin wij leven hebben werkende
mensen misschien of en toe nog wel wat kloktijd over,
maar dat garandeert nog geen vrije ruimte in hun hoofd.
Daar is de hoogspanning ook na het werk vaak nog lang
niet verdwenen, daar blijft het gemoed zijn dagelijkse overdosis adrenaline vereisen. En dus kan dat arme hoofd zich
niet concentreren op veeleisende kunst en 'iciest' het voor
vormen van vrijetijdsbesteding die een voortzetting zijn
van de dagelijkse stress met nauwelijks andere middelen.
Eigentijdse socialisten onderscheiden zich in hun enthousiasme voor de arbeid tout court doorgaans niet van
hun liberale tijdgenoten. Te vrezen valt dat ze hun eigen
geschiedenis niet meer kennen, dat ze meer heil zien in de
zoveelste managercursus of mediatraining dan zich eens
to verdiepen in hun eigen klassieken. Anders zouden ze
weten dat de socialistische beweging altijd heeft gestreden
voor een acceptabele arbeidsduur ter wille van een humaan bestaan, dus een bestaan met vrije tijd. In Het Kapitaal, in het bijzonder deel 1, hoofdstuk 8, paragraaf 5, 6 en
7, staan indrukwekkende teksten ter documentatie van de
strijd van het socialisme voor een verkorting van de arbeidsdag.
Beschaafde socialisten zouden zich moeten verzetten
tegen wat, ook al met een eufemisme, moderne bedrijfscultuur wordt genoemd, ze zouden behalve werkgelegenheid voor iedereen ook een aanzienlijke hoeveelheid vrije
tijd voor iedereen in hun beginselprogramma moeten opnemen. Anders zijn alle tranen die ze storten over de geringe participatie van de zogenoemde lagere volksklassen
aan de hoge kunsten krokodillentranen.
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Behalve geld en tijd heb je, om van kunst te leren genieten,
een behoorlijke opleiding nodig. Die zou ten dele kunnen
worden verzorgd door de educatieve diensten van bibliotheken, filmhuizen, musea et cetera, ware het niet dat juist
die educatieve diensten in het kader van eerdere bezuinigingsoperaties grotendeels waren vervangen door pr-bureaus, die minder in scholing zijn geinteresseerd dan in
laagdrempelig, marktgericht spektakel. Daarnaast is het
bestaan van een hoogwaardige publieke omroep die niet
door de dwang van reclame-inkomsten tot populariteit
wordt gedwongen, natuurlijk van levensbelang.
Maar de belangrijkste rol zou moeten zijn weggelegd
voor het onderwijs. Daar zouden kinderen al vroeg moeten
leren dat kunst iets anders is dan ongeleide zelfexpressie
en ook iets anders dan amusement. Dat zou allereerst
moeten gebeuren in de vakken die direct met kunst te maken hebben, in de lees- en literatuurlessen, en in alles wat
valt onder c Ky. Maar die vakken kunnen het niet alleen.
Als de culturele vorming beperkt blijft tot die paar schamele
lesuurtjes, krijgen die in de huidige extreem gebureaucratiseerde schoolse omstandigheden bijna noodzakelijkerwijs iets vrijblijvends, leerlingen mogen er zelfexpressief
stoom afblazen van de elders opgelopen spanningen en
frus traties.
Voor het kweken van een nieuwsgierige, intellectuele
habitus heb je een hele school nodig, een enthousiast samenwerkingsverband van alle vakdocenten. En daarvoor
heb je goed opgeleide, gemotiveerde docenten nodig,
mensen die op de hoogte zijn van de geheimen van hun
vak en bezeten van een pedagogisch elan. En daarvoor heb
je weer zeer goede docentenopleidingen nodig, opleidingen die voldoen aan de hoogste eisen en waar bijgevolg
streng wordt geselecteerd. Van die situatie zijn we in Ne-
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derland de laatste tien, twintig jaar dramatisch ver verwijderd geraakt. Nergens ter wereld is het onderwijs zo'n ongedisciplineerd en onverschillig zootje als bier.
Het treurige is dat we die situatie voor een fors deel te
danken hebben aan socialistische bewindvoerders vanaf
Van Kemenade. Nog voor de invoering van het Studiehuis
heb ik onder meer in artikelen in de Volkskrant en in een tvdebat met de toenmalige PvdA-minister Netelenbos gewaarschuwd voor de versnelde analfabetisering die ons te
wachten stond, maar vergeefs, zoals dat meestal gaat als
bestuurders zonder aanwijsbare kennis van zaken maar
met des te meer ambitie zich eenmaal in bun hoofd hebben gehaald dat ze geschiedenis gaan schrijven.
Ik zou ervoor willen pleiten dat niemand in de PvdA
nog zijn mond opendoet over onderwijs, tenzij hij, ter wille van zijn geloofwaardigheid en uit intellectuele hygiene,
begint met een zelfkritische terugblik op enkele decennia
onderwijsbeleid van de PvdA. Dat zou een inbreuk zijn op
de partijcultuur, maar tegelijk een daad van politieke beschaving.
Overigens, ik zei het al eerder, zal ook in de gunstigste omstandigheden niet iedereen voor de kunst gewonnen kunnen worden. Dat is helemaal niet erg. Ook zonder kunst
schijn je een gelukkig en fatsoenlijk mens te kunnen worden.
Ik ben ertegen om mensen kunst op te dringen. De ervaring leert dat iedereen die iets opgedrongen krijgt vooral
de neiging heeft zich daarvan of te keren. En bovendien:
het is niet alleen krenkend als mensen voortdurend onder
bun niveau worden aangesproken, het is minstens zo
krenkend als men voortdurend overvraagd wordt, als men
wordt geacht een roman, een muziekstuk, een film te kun-
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nen volgen en begrijpen terwijl men er geen touw aan kan
vastknopen. Dat is een belangrijke oorzaak van het rabiate
anti-intellectuele ressentiment dat in Nederland toch al in
veel kringen tot de goede toon gerekend wordt.
Aan deze drie voorwaarden — voldoende geld, voldoende vrije tijd en een behoorlijke opleiding — moet alle drie
zijn voldaan wil men aan een ietwat vertrouwelijke omgang met kunst toekomen. Met alleen geld schiet je in dit
verband niets op, met alleen geld en vrije tijd evenmin,
met uitsluitend vrije tijd nog minder.
Maar het aardige is dat een partij die zich op het realiseren van deze drie voorwaarden richt, principieel voor iedereen, niet alleen veel doet aan het toegankelijk maken
van de kunsten, maar tegelijk bezig is aan een beschavingsoffensief zonder weerga. En als progressief alternatief voor het normen en waarden-moralisme van Balkenende zou zo'n beschavingsoffensief nieuwe stijl nog zo
gek niet zijn, lijkt me.
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Een canon is niet van deze tijd
Vat op het spel staat is de leescultuur als zodanig

`Canon' is Grieks voor rietstok. De richtlat van bouw- en
timmerlieden werd canon genoemd, in de muziekleer van
Euclides wordt het monochord ermee aangeduid. Pas ten
tijde van de eerste grote expansie van het christendom,
omstreeks 350, krijgt het woord de overdrachtelijke, tot op
heden gebruikelijke betekenis van alle officieel erkende
(bijbel)boeken waarin de normatieve grondregels voor een
deugdzaam leven zijn vastgelegd. 'In het verlengde hiervan,' aldus de Toelichtingen bij de Nieuwe Bijbelvertaling,
`is met de canon bedoeld: de lijst met heilige boeken die de
kerk erkent als goddelijk geinspireerd en die de zuivere geloofsregels bevatten.'
Het lijkt me nuttig aan deze vroege geschiedenis van
het woordgebruik te herinneren nu de discussie over 'de
canon' sinds voorjaar 2005 weer volop is losgebarsten, heviger en vaak onbesuisder dan ooit, en ditmaal waarschijnlijk ook, naar valt te vrezen, met praktische gevolgen. Die
gevolgen betreffen vooral het onderwijs.
In opdracht van minister van Onderwijs Maria van der
Hoeven heeft een commissie onder leiding van de medievist Frits van Oostrom in september 2006 een plan gepresenteerd dat de verplichte onderdelen van het geschiedenisonderwij s vastlegt. Daarnaast ijveren letterkundigen
— niet in opdracht van de minister — voor de invoering van
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een literaire canon voor het middelbaar onderwijs. Daarbij
gaat het niet om belangrijk geachte hoofdstukken uit de literatuurgeschiedenis maar om boeken: welke boeken moet
een scholier in elk geval lezen voor het vak literatuur, al of
niet als onderdeel van het vak Nederlands.
Beide discussies worden vaak in een adem genoemd,
ten onrechte. De canon voor literatuur mag die naam voeren, die voor geschiedenis eigenlijk niet. Die laatste betreft
immers geen normatieve historische studies of overzichtswerken, geen pareltjes uit de geschiedwetenschap, maar
gebeurtenissen, belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis zelf, los van enige interpretatie. De historici
Piet de Rooij en Jan Bank hebben een idee gegeven van wat
we daaronder kunnen verstaan, in het Historisch Nieuwsblad werkten ze een tiental hoogtepunten uit. Maar een inventarisatie van cruciale gebeurtenissen heeft niets met
een canon te maken. Het gaat om niet meer dan een lesprogramma.
Dat ook sommige politici ineens op de bres staan voor
dat geschiedenisondervvijs is verdacht: zij hebben zelf actief of passief meegewerkt aan het om zeep helpen van de
humaniora. Over de motieven van hun historische belangstelling hoeft niet voorzichtig gespeculeerd te worden, ze
lopen er zelfmee te koop. Niet om kennis ofvorming is het
hen te doen, maar om het versterken van het nationale gevoel, ja de nationale trots. Onze kinderen zouden zich
vooral in de heldendaden van Michiel de Ruyter en Johan
Cruyff moeten verdiepen om zich weer echte Nederlander
te voelen.
Geschiedenisonderwijs als legitimatie van onze westerse superioriteit — het historische besef van Van Aartsen
cum suis reikt waarschijnlijk niet ver genoeg om te weten
dat zij hiermee de Sovjet-Russische volkspedagogiek, in
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1989 jubelend naar de mestvaalt van de geschiedenis verwezen, in een ander, neoliberaal jasje binnenhalen. Deze
politici gebruiken het woord canon terecht: ze willen geen
waardevrije, neutrale bestudering van de geschiedenis
maar een reeks normatieve visies ter bevordering van de
vaderlandsliefde. Van deze ideologisering van het onderwijs heeft de commissie-Van Oostrom zich overigens nadrukkelijk gedistantieerd. Het ware te wensen geweest dat
ze ook het begrip canon wat minder lichtzinnig zou hebben gebruikt. Liever zelfs helemaal niet.
Dat zoveel mensen weer naar een canon verlangen mag
symptomatisch zijn voor de culturele verwarring die mensen zeggen te ervaren, het is niettemin een hoogst dubieus,
want restauratief verlangen. Fen canon hoort thuis in een
gesloten, hierarchische samenleving waarin het yolk met
doctrinaire middelen wordt ingepeperd welke gedachten
het erop na moet houden en welke niet. Voor de vroege
christenen, verdeeld als ze in geografische, etnische en
Vereldbeschouwelijke' zin waren, speelde de canonisering van de voor hen belangrijk geachte geschriften een essentiele rol in de homogenisering van lokale en regionale
verschillen.
Zonder een dergelijke voor alle christenen geldende
boekenlijst, nadien handzaam aan de man gebracht in een
band, het boek, ofwel Bijbel geheten, zou het Imperium Romanum van katholieke snit zich nooit tot universele godsdienst hebben kunnen ontwikkelen, laat staan tot de godsdienst die beslissende enthousiasmerende impulsen zou
geven aan de overzeese missionaire projecten uit de vroegmoderne tijd, die als het begin van de globalisering gezien
mogen worden. Maar de Verlichting, uit naam waarvan
onze nationalistische canonpropagandisten denken te spre-
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ken, begon net met een kritiek op de bijbelse leerstelligheid.
Elk gebod creeert zijn eigen overtreders, zijn dissidenten en zijn vijanden. Het ligt daarom voor de hand dat er,
behalve een lijst met verplichte boeken, ook ooit een lijst
met verboden boeken moest komen. De Index librorum
prohibitorum is de natuurlijke bondgenoot van de canon,
zoals het politionele en militaire kerkelijke apparaat dat
verspreiders van dwaalleren in het gareel moest dwingen,
het logische verlengstuk is van de vrome, zelfbenoemde
vertegenwoordigers van God op aarde. De eerste editie is
van 1559, uit de tijd van het Concilie van Trente, waar het
offensief tegen de Reformatie pas op volle kracht werd ingezet. In de loop der eeuwen is de lijst uitgegroeid tot een
indrukwekkende verzameling briljante geschriften. Vrijwel niemand die voor de Europese cultuurgeschiedenis
van belang is geweest blijkt aan het op afwijkingen getrainde oog van de Index-bewakers te zijn ontsnapt. Er hoeven
niet veel namen of titels te worden toegevoegd of afgevoerd om over een complete canon van de Europese literatuur en filosofie te beschikken die staat als een huis.
Dat laatste is ook weer niet zo gek: waar het kwaad eenduidig is gedefinieerd, ligt het voor de hand dat vrijgeesten
ermee gaan dwepen, dat ze zich tooien met de bloemen
van het kwaad. Een ontzagwekkend domein van mogelijkheden, van reizen, studies en andere projecten, opende
zich voor de blik van hen die eenmaal de moed hadden opgebracht zich aan alle canonieke dictaten te onttrekken.
De moderne literatuur, inclusief de moderne mens- en
maatschappijwetenschappen, is ondenkbaar zonder die
stormloop op de canon. Bij velen gebeurt dat expliciet — zo
heet een dichtbundel van Lucebert apocrief en een bloemlezing uit de internationale avant-gardepoezie van Sybren
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Polet Door mij spreken verboden stemmen —, impliciet teert
elk literair of denkexperiment op een anticanonieke impuls. En nu we ook de Bijbel in gedecanoniseerde staat
kunnen lezen, dus als literatuur, blijkt pas hoe rijk, wonderlijk, wreed en raadselachtig die verhalen en gedichten
eigenlijk zijr1.37
Het modernisme is uiteindelijk niets anders dan een
kruistocht tegen alles wat een omvattende of fundamentele zin belooft, al is het op het onbewuste niveau van de
grammatica. Nietzsches `ich farchte, wir werden Gott nicht
los, weil wir noch an die Grammatik glauben,' is de meest
compacte formulering van wat de literaire en filosofische
avant-garde bezielde. Niet alleen alle verboden lagen onder
vuur, ook alle vanzelfsprekendheden moesten eraan geloven, want juist daarin huisden de subtielste en meest deprimerende verslavingen. Inmiddels is de beeldenstorm
van het modernisme geluwd en leven we in de fase van de
postmoderne ontnuchtering. Gebleken is dat we zelfs de
radicaalst antimetafysische gedachte alleen kunnen formuleren dankzij de grammatica, dus in zinnen, hoe excessief of (bewust) onwelgevormd dan ook; niettemin kunnen we niet meer terug naar de tijd waarin alle twijfels over
wat ons motiveerde, wat we hoopten en wat we vreesden,
per decreet konden worden verdonkeremaand.
Heeft het in deze context nog zin om over een canon te
spreken? Ik zou denken van niet. Niemand is in de positie
om voor te schrijven wat er gelezen of hoe er geleefd moet
worden, de figuur van de oppercriticus of oppercensor
kennen we alleen uit dictaturen. Er is ook niemand die met
een goed geweten naar die functie zou kunnen solliciteren, want wie kan er zoveel lezen dat hij de gehele literatuur, of desnoods alleen de Nederlandstalige, werkelijk
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kan overzien? En vooral: wie denkt in staat te zijn in die
ontzagwekkende hoeveelheid boeken een eenduidige, voor
alle bewoners van de republiek der letteren aanvaardbare
hierarchie aan te brengen?
Elke poging tot een nieuw canonontwerp maakt de onmogelijkheid daarvan duidelijk. Er ontstaat altijd onmiddellijk trammelant, het regent tegenontwerpen en ingezonden brieven. Waarom die wel en die niet? Te weinig
vrouwen! Waar zijn onze allochtone auteurs, waar de columnisten, waar de Vlamingen? Zoveel stemmen, zoveel
zinnen — niet verwonderlijk dat elke canondiscussie verzandt in een kakofonie van verontwaardigde geluiden waarvan ook de meest door de wol geverfde polderaar niets symfonisch kan maken.
In NRC Handelsblad van 5 maart 2005 stond een groot
artikel van drie specialisten waarin een beargumenteerde
canon van de Nederlandse literatuur wordt bepleit. Maar
alleen de titel van dit stuk volstaat om de geloofwaardigheid van deze onderneming met kracht te ondermijnen:
`Dit zijn de boeken die iedereen gelezen moet hebben'. Die
pretentie getuigt, vriendelijk gezegd, van een niet geringe
wereldvreemdheid. De afstand tussen wens — `boeken die
iedereen gelezen moet hebben' — en realiteit — het feit dat
het aantal vrijwillige lezers van het merendeel van deze
boeken in promillen van de bevolking kan worden uitgedrukt — is zo immens dat je hier gerust van een utopisch
ontwerp in de naiefste zin van het woord mag spreken.
Is het de samenstellers ontgaan dat er op de scholen,
waarvoor die lijsten toch primair bedoeld zijn, nauwelijks
meer gelezen wordt? Denken zij echt dat deze boeken die
iedereen gelezen moet hebben, ook voor iedereen toegankelijk zijn? Het zou al heel wat zijn als ze erin zouden slagen hun lijst ingevoerd en dus ook serieus getentamineerd
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te krijgen op de diverse universitaire instituten waar de
drie auteurs zelfwerkzaam zijn.
Ter voorkoming van misverstanden is een tussenopmerking wellicht noodzakelijk. Als student Neerlandistiek heb
ik indertijd vrijwel alle boeken van het historische gedeelte
van de NRC-lijst gelezen, en met genoegen. Later, als criticus en essayist, heb ik over flink wat van de gecanoniseerde boeken uit de twintigste eeuw geschreven, zonder uitzondering met instemmend enthousiasme. Met onvrede
over de geprefereerde titels hebben deze kritische kanttekeningen dus niets te maken, mijn bezwaren zijn van
principiele aard.
Ook voor de indrukwekkendste lijst geldt dat het toeval
regeert. Voor vrijwel alle genoemde boeken van na de
Tweede Wereldoorlog kan ik een trits andere titels noemen
van soortgelijk belang. Rachels rokje (Mutsaers) is me weliswaar lief, maar waarom niet, uit dezelfde, min of meer
experimentele categorie, Het boek alfa (Michiels), Mannekino (Polet), Weerwerk (Schierbeek), Het verkoolde alfabet
(De Wispelaere), De Poolse vlecht (Ritzerfeld), Ranonkel
(Hamelink), De beren van Churchill (Ten Berge), Eerste indrukken (Schippers), Boy (Bernlef), De dood als meisje van
acht (Vogelaar), Gesloten huis (Matsier) of De Gele rivier is
bevrozen (Pleysier)? Die vraag is in mijn eigen hoofd niet
eens ondubbelzinnig beantwoordbaar, laat staan dat daar
onder de verzamelde vakgenoten consensus over te bereiken zou zijn. Over een en hetzelfde `belangrijke' boek oordelen ook critici, toch de meest gespecialiseerde lezers, nu
eenmaal vaak zeer uiteenlopend. Het vaststellen van een
canon voor de eigentijdse literatuur is onbegonnen werk,
de discussie erover zou eindeloos zijn.
Nu is dat ook precies waar het Maarten Doorman, een
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van de belangrijkste pleitbezorgers van een literaire canon,
om begonnen lijkt.3 8 Daarom lanceert hij het begrip 'open
canon', een canon die de stand van een discussie op een bepaald moment weergeeft. Maar een open canon is een
monstrum, zoiets als een pacifistische generaal. Een echte
canon — zie de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel — is nu
net bedoeld om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, definitief, dit zijn de boeken die iedereen gelezen
moet hebben en waar men zich aan te houden heeft.
Dat de discussie moet doorgaan, spreekt vanzelf, maar
dat gebeurt sowieso. En dat er grote, in elk geval tegenover
vakgenoten beredeneerbare kwaliteitsverschillen bestaan
tussen boeken, is ook evident, maar wat zou het een saaie
boel worden als iedereen alleen nog maar de boeken ging
lezen 'die iedereen gelezen zou moeten hebben'. Hoeveel
minder ambitieuze, kleinere, gekkere, qua genre moeilijk
te categoriseren maar daarom niet minder aangename of
interessante boeken zouden er ongelezen blijven. Doodjammer zou het zijn als niemand meer naar De aaibaarheidsfactor of Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam
van Rudy Kousbroek zou talen, of naar Zwart als inkt van
Wim Hofman, dat eigenlijk een kinderboek is, of naar de
gedichten van Willem Wilmink, die misschien wel tot de
smartlappen gerekend moeten worden. Nee, zulke lijsten
die de argeloze lezer naar een paar klaarliggende stapeltjes
boeken op een pronktafel lokken zijn er al meer dan genoeg. Weg ermee dus.
De canoncommissie van Van Oostrom wordt gemotiveerd
door zorg om het niveau van het geschiedenisonderwijs.
Die zorg is terecht. Maar als men vindt dat alle leerlingen
een minimum aan historische kennis zouden moeten opdoen (en niet het kwart van hen dat nu geschiedenis in het

176

pakket heeft), zijn heel andere maatregelen vereist. Het
zou mooi zijn als Dokkum, Dorestad en Den Briel de juiste
vaderlandslievende reflexen zouden uitlokken, maar het
probleem ligt dieper en is van fundamenteler aard.
Het probleem is dat scholen niet langer centra van vorming en ontwikkeling zijn. Scholen staan onder een permanente stress om cijfers of te leveren, bij voorkeur voor
`presentaties' en andere glanzende collages van doorzichtig internetjatwerk. Computers te over, bibliotheken verstoffen in hoog tempo. Op de meeste scholen heerst een
anti-intellectualistisch klimaat, de leescultuur is er de facto afgeschaft. Het probleem is niet zozeer dat het gros van
de leerlingen liever Giphart leest dan W.F. Hermans, het
probleem is dat ze liever helemaal niets lezen. En dat kun
je ze nauwelijks kwalijk nemen, de leraren lezen ook niet.
Zelfs jonge docenten hebben er vaak een uitgesproken hekel aan. Buitenstaanders hebben er geen idee van hoezeer
het analfabetisme binnen de scholen is opgerukt, de mensen die het kunnen weten houden wijselijk hun mond.
Met de invoering van een lijst verplichte boeken is nog
niets gewonnen. Als die boeken van enig kaliber zijn, zullen scholen de hand lichten met de verplichting, zoals er
nu al op grote schaal bedrog gepleegd wordt met de vakken
waarvoor nu eenmaal flunk gelezen moet worden. 39 Boeken zijn al gauw te moeilijk, en zoals bekend voedt het onvermogen de weerzin. En omgekeerd. Dus passen de
scholen zich aan, onvoldoendes voor zulke in wezen nutteloze vakken kunnen zij zich met het oog op de concurrentie niet permitteren.
Alleen als scholen hun vormende taak weer serieus
(moeten) gaan nemen, en dus alles op alles zullen zetten
om weer zoiets als een leescultuur in het leven te roepen —
niet speciaal en zelfs niet in de eerste plaats voor literatuur,
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kinderen moeten de smaak van het lezen als zodanig to
pakken krijgen, of nog liever en algemener: hun nieuwsgierigheid moet gevoed! — alleen dan kan het tij misschien
nog ooit, heel langzaam, gekeerd worden. Maar daarvoor
is een langetermijnvisie op het hele onderwijs noodzakelijk. Wat in al die jaren is afgebroken kan niet zomaar hersteld worden, dat kost vele jaren. Er zullen veel zwaardere
eisen gesteld moeten worden aan de lerarenopleidingen,
alles staat of valt met het niveau van de docenten. Het invoeren van een canon is ridicuul als daarin boeken opgenomen zijn waarvan een groot deel van de literatuurdocenten nog nooit gehoord heeft.
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Geruchten over poezie
Thomas Vaessens ontdekt de nieuwe lezer

te makkelijk aan boeken komt, laat ze ongelezen. Zo
raakt de overdracht van kennis en cultuur gestremd. Een
krantenwijk aannemen... sparen voor een boek. Zo deden
wij dat vroeger. En dan begon het pas: de verovering van de
inhoud. Blij was je, als die zich niet meteen gewonnen gaf.
(...) Ik geloof nog steeds in de renaissancemens. Iemand
die bereid is de schrijver tot in alle uithoeken van zijn
schepping te volgen. Niet als volgzaam lezer. Als bondgenoot. (...) Vergelijk dat eens met de huidige mens... die wil
als lezer veroverd worden. En door wat? Hij wil dat een
boek zijn wereld weerspiegelt. Maar zijn wereld is leeg...
dus moet ook het boek leeg zijn. Leegte als spiegel van
leegte. Zo komt de aftreksom van onze beschaving toch
nog mooi op nul uit.'
A. F .Th., Het schervengericht

In het voorjaar van 2006 veroorzaakte Thomas Vaessens,
hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, deining onder poezieliefhebbers. In een artikel in N RC Handelsblad beschuldigde hij
`de poeziekritiek' van zelfgenoegzaamheid: ze zou al een
tijdlang allerlei ontwikkelingen buiten het 'officiele circuit'
hebben gemist; ze zou, in het bijzonder, geen boodschap
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hebben aan de `nieuwe lezers', die derhalve op hun beurt
geen boodschap hebben aan de kritiek.
Er kwamen pittige reacties van onder meer Maarten
Doorman, Kees Fens, Michael Zeeman en vooral Carel
Peeters. In essentie kwamen die overeen: Vaessens constateert een minimale belezenheid bij zijn studenten, maar
in plaats van de alarmklok te luiden verklaart hij dat literaire minimalisme tot esthetische en didactische norm. Dat
liet de hoogleraar niet op zich zitten; hij reageerde gepikeerd, de critici maakten een karikatuur van zijn opvattingen.
Is dat zo? Zijn de standpunten en opvattingen van Vaessens genuanceerder dan zijn critici voorgeven? En huldigen die laatste, wereldvreemd als zij zijn, inderdaad elitaire opvattingen die door 'de radicale democratisering' van
`de huidige poezie', wat dat ook moge betekenen, allang
anachronistisch zijn geworden?
Wie zich daarover een oordeel wil vormen kan nu terecht in Ongerijmd succes. Het voorlaatste artikel in deze
bundel is het geruchtmakende N R c -stuk, aangevuld met
wat afsluitend commentaar. Vaessens gelooft van zichzelf
dat hij, als een van de weinigen in het land der letteren, bij
de tijd is, en hij beschouwt dat als een onmiskenbaar voordeel. Hij vindt, hoe dan ook, dat kritiek en onderwijs zich
meer op de `nieuwe lezers' moeten richten, niet zozeer om
hen te leren lezen, zoals dat in het tijdperk voorafgaand
aan de `radicale democratisering van de poezie' het geval
was, maar om van die nieuwe lezers te leren dater nog heel
andere manieren van lezen zijn dan de gebruikelijke.
Vaessens is daarin niet consistent, je kunt ook zeggen:
hij is opportunistisch, een tikje laf zelfs. Hoewel hij voortdurend met nauwelijks verholen spot schrijft over het
`nude' lezen, van het eerste tot het laatste woord, liefst in
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alle rust en stilte, doet hij op andere momenten toch net
alsof hij het belang van 'het klassieke soort tekstbenadering' ook heus wel begrijpt. Hij zegt als docent niet minder
van zijn studenten te eisen, maar juist meer. Zijn aandacht
voor de populaire cultuur, voor podium- en internetdichters, zou niet ten koste gaan van de grote dichters uit de elitaire traditie. Niemand hoeft zich zorgen te maken, de literaire canon maakt gewoon deel uit van het curriculum.
Maar dat klinkt ongeloofwaardig, alsof hij schrikt van
zijn eigen stoere taal en bang is zijn universitaire broodheren daarmee op de kast te jagen. Want weliswaar zegt Vaessens meer dan eens 'de kloof tussen de literaire beleving
van letterenstudenten en de literaire traditie te (willen)
dichten', de vraag blijft hoe hij zich dat voorstelt als hij tegelijkertijd en niet zonder genoegen vaststelt dat de nieuwe lezers `vooral rommelige' lezers zijn, `zonder geduld'.
En `rommelig' is bij hem nadrukkelijk een positieve kwalificatie. Lezen,' vervolgt Vaessens, 'is voor hen vaak onderdeel van een meervoudig, hierarchieloos en niet-lineair
proces waarin meerdere teksten en tekstsoorten tegelijk
tot zich genomen worden. (sic) Dit betekent dat jonge lezers vooral fragmenten lezen. Fragmenten die ze vervolgens verbinden tot een eigen tekst; al knippend en plakkend uit veel verschillende (soorten) bronnen zijn ze graag
zelf de auteur van de tekst die ze lezen. Ik zie dit vooral met
bewondering aan: mijn studenten zijn meesters van de
compilatie, meesters van de dialogische tekst.'
De term zappen, die Carel Peeters niet geimponeerd door
het academische geweld van deze definitie — daarvoor gebruikte, is precies in de roos. Als constatering van een feitelijke gang van zaken mag Vaessens er niet ver naast zitten,
met lezen heeft dat knip- en plakwerk van zijn studenten
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niets te maken. Lezen van literatuur veronderstelt een geconcentreerde gerichtheid op de tekst als een geheel, hoe
discontinu, fragmentarisch en onaf die eventueel ook is;
lezen was en is de poging zich van elk detail van een gedicht of roman, het verschil is gradueel, rekenschap te geyen. Zeker, iedereen die weleens door een winkelstraat
loopt of in een tijdschrift bladert, weet wat rommelig en
hierarchieloos lezen is, maar een literaire tekst, desnoods
volgestopt met citaten uit die winkelstraat of dat tijdschrift,
is hoe dan ook een afgebakend en — zolang het tegendeel
niet is gebleken — doordacht geheel. En dat dient de houding van de lezer te bepalen.
Met behulp van welke `offensieve strategie' de willekeurige vraatzucht van de nieuwe lezer verbonden kan worden
met het nauwkeurige `romantische lezen' blijft raadselachtig. Vaessens beweert, insinueert, veroordeelt, generaliseert — maar over zijn literatuurlessen, toch bij uitstek het
domein waarop hij geacht wordt gespecialiseerd te zijn,
geen woord. Dat is een ernstige tekortkoming van dit boek.
Wie zo hoog van de toren blaast, wie zijn collega-literatuurdocenten en -critici gemakshalve collectief tot fossielen uit
een elitair tijdperk verklaart, laadt de plicht op zich te demonstreren hoe het eigentijdse alternatief emit ziet. Niet
in algemene zin, maar precies, via exemplarische lessen
en analyses.
Maar het is ook een begrijpelijke tekortkoming: er is
geen verbinding tussen rommelig lezen en nauwkeurig lezen. Wie iets wil begrijpen van literatuur moet eenvoudigweg alle rommeligheid laten varen. Laat die studenten niet
knippen en plakken, maar maak ze vertrouwd met het werk
van de grote lezers, met A. L. Sätemann en W. Bronzwaer,
met Paul Rodenko en Paul de Wispelaere, met J. J. Oversteegen en Kees Fens, met Paul Claes en jacq Vogelaar.
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Ongerijmd succes gaat volgens de ondertitel over `poezie in

een onpoetische tijd'. Maar scherp afgebakend wordt die
tijd allesbehalve. Nu eens lijkt Vaessens het over de laatste
vijftig jaar to hebben, dan weer over de laatste twee eeuwen. Ook een nadere aanduiding van dat `onpoetische'
ontbreekt. Wat zijn de kenmerken van die onpoetische
tijd? Welke gebeurtenissen of ontwikkelingen hebben daartoe geleid? Waren er ooit poetische tijden? Moeten we naar
de terugkeer daarvan verlangen?
Vaessens geeft zelfs geen begin van een antwoord op
die vragen. Dat we in een onpoetische tijd leven maakt hij
niettemin even ongewild als drastisch duidelijk: zijn gortdroge proza verraadt geen enkele liefde voor de poezie.
Het boek wemelt van de storende herhalingen, kreupele
zinnen en aftandse formuleringen afkomstig uit de snelle
wereld van de reclame en het management, mogelijk ter
illustratie van zijn stelling dat de `economie, ook in de cultuur, het uitgangspunt van ieder denken (is) geworden.'
Zo wordt er voortdurend op iets `gefocust' , wordt er regelmatig iets `gegenereerd' en is er om de pagina sprake van
`claims'.
Het boek gaat ook niet over poezie, hoogstens over geruchten over poezie, het is een samenvatting van een stapel
andere samenvattingen, rommelig in alle opzichten. Hysterisch gevlij van zijn studenten (`meesters van de compilatie, meesters van de dialogische tekst') gaat kennelijk gemakkelijk samen met minachting van de lezer. Sinds de
vroege jaren zeventig, de hoogtijdagen van de op Bourdieu
geente academische literatuursociologie en de op Chomsky
gebaseerde teksttheorie, heb ik uit de hoek van de literatuurwetenschap nooit meer iets gelezen waarin het pathos
van de voortrekkersrol zo ongegeneerd samenging met
een gebrek aan literaire sensibiliteit als hier.
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Hoe weinig subtiel Vaessens te werk gaat, moge blijken uit
zijn versie van de literatuurgeschiedenis. Sinds tweehonderd jaar, meent hij, hebben we te maken met de traditie
van de breuk, iedere dichter begint met een vadermoord.
Het gaat telkens opnieuw om revoluties, omwentelingen,
doorbraken en afrekeningen, al zet hij die woorden soms
voorzichtigheidshalve tussen aanhalingstekens. 'De opeenvolging van naar een centrale positie in het literaire
veld strevende avant-gardes bepaalt de voortgang van het
verhaal, waarin dan ook noties van oorspronkelijkheid,
vernieuwing en (r)evolutie veelvuldig voorkomen. What's
new? Dat is de vraag die we onszelf steeds weer stellen, gefocust als we zijn op vernieuwing en avant-gardisme.'
Komisch, zulke zinnen: met terugwerkende kracht worden onze brave negentiende-eeuwse domineedichters ineens gevaarlijke nieuwlichters en zien we Beets, Piet Paaltjen en De Schoolmeester slinks `naar een centrale positie
in het literaire veld streven'. Als iedere nieuwkomer tot de
avant-garde behoort, verliest dat woord elke onderscheidende betekenis en kan het beter worden opgedoekt. Curieus
is ook het misverstand dat die 'avant-gardisten' allemaal
lonkten naar het centrum van de literaire macht. Het tegendeel is eerder waar: experimentele dichters, kunstenaars en denkers, prefereerden de marge, zij wisten maar
al te goed dat er in het centrum geen ruimte was voor experimented.
Het historische schematisme van Vaessens leidt tot
meer absurditeiten. Hij begint zijn verhaal van de nimmer
eindigende vadermoord bij de Romantiek, van toen of zouden vernieuwing en oorspronkelijkheid verplicht zijn.
Maar wie van de poezie zelf uitgaat en niet van het verhaal
erover, zal die breuk tussen de achttiende en de negentiende eeuw in onze literatuurgeschiedenis nauwelijks waar-
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nemen. En voor zover daar al sprake van is, is die veel ambivalenter en complexer dan Vaessens doet voorkomen. Romantische dichters als Da Costa, met zijn hang naar de reformatorische orthodoxie, en Potgieter, met zijn nostalgie
naar de Gouden Eeuw, zijn alleen in een speciale betekenis
van het woord vernieuwers, van `een romantische afwij zing
van de navolging', zoals Vaessens' schema voorschrijft, is
bij hen geen sprake.
In de Romantiek, zegt Vaessens, neemt 'de gewone man'
(ja, weer tussen aanhalingstekens) de pen op, daarvOOr
was literatuur een elitaire aangelegenheid. Toch zou die
gewone man, paradoxaal genoeg, naar oorspronkelijkheid
en ontoegankelijkheid streven, waarmee bij implicatie
wordt beweerd dat de literatuur voor die tijd niet oorspronkelijk maar gelukkig wel toegankelijk was.
Ook dat, zou ik denken, is vatbaar voor nuancering. In
onze zeventiende eeuw waren vrijwel alle dichters van burgerlijke origine, Vondel had een kousenwinkel, Bredero
was de zoon van een schoenmaker, Hooft van een koopman, zij het een welgestelde. Gewoner kan het haast niet
in het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Niet dat het er veel
toe doet, want het gaat om hun werk, en dat is, afgezien
van de boertige en amoureuze liederen van Bredero, ronduit moeilijk, voor beginnende lezers zelfs volkomen onbegrijpelijk. Om over de manieristische, soms zonder meer
duistere speelzucht in de epigrammen, sonnetten en grote
gedichten van Huygens nog maar te zwij gen. Er is, Vaessens' schema ten spijt, geen negentiende-eeuwse dichter
die zozeer een beroep doet op vanzelfsprekende kennis
van de cultuur en de literatuur uit de Oudheid en de eigen
tijd als juist deze dichters.
Anderzijds kost het weinig moeite tritsen dichters op te
noemen uit de romantische `traditie van de breuk' die
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zwolgen in de vaderlandslievende clichés en nooit op enige barricade te vinden waren. Keurige burgers waren het,
onze negentiende-eeuwers, geen van hen was zo donquichotterig, militant of bij ziend om zijn pen voor een wapen
aan te zien. Het schema van Vaessens zou de realiteit dichter benaderen als hij de zeventiende en de negentiende
eeuw zou verwisselen. Weerbarstige dichters zien we pas
tegen het einde van de eeuw; op hen, op Perk, Kloos en
vooral Gorter is de term avant-garde misschien en met de
nodige reserves van toepassing. Maar de veronderstelling
dat zij zich conformeerden aan 'de specifieke spelregels
van de incrowd van specialisten en kenners' is een onnozele suggestie. Van die `specifieke spelregels' hebben zij de
poezie nu juist bevrijd. Zij hadden ruimte nodig die tot
dan niet bestond, speelruimte, zij wilden experimenteren
met mogelijkheden die bij 'de incrowd' als onpoetisch golden.
Maar ook zij bedreven geen poeziepolitiek, zoals Vaessens
voortdurend suggereert, ze waren er niet op uit hun collega-dichters te schofferen teneinde zelf `sleutelposities' in
te nemen in 'het literaire veld'. Vaessens verwisselt effect
met intentie: de behoudende literaire gemeenschap toonde zich gepikeerd door de vrijzinnigheid van de heterodoxe vernieuwers, zoals uit de beledigde en agressieve reacties op Gorters sensitieve Verzen of driekwart eeuw later
op het optreden van de Vijftigers moge blijken. Dat werk
zelf getuigt bovenal van bevrijding, van een tot dan ongekende creativiteit en gulheid, niet van lange tenen, rancune ofmachtswellust.
Niettemin is het wel duidelijk waar Vaessens heen wil:
de avant-garde is op een dood spoor beland, de eeuwige
zucht tot vernieuwen heeft de poezie in een heilloos isole-
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ment gemanoeuvreerd. Dat is niet helemaal onwaar, maar
het is ook allerminst origineel. Sterker, ik zou sinds de jaren zeventig geen serieus te nemen dichter meer weten
die zichzelf in alle ernst avant-gardist noemt. Maar Vaessens denkt aan zijn studenten, die weliswaar met gemak
allerlei teksten en tekstsoorten tegelijk kunnen lezen maar
algauw blijken te capituleren als ze een gedicht moeten lezen.
Daarom is hij geinteresseerd in zondags- en podiumdichters die geen weet hebben van enige avant-garde en
die tenminste onmiddellijk toegankelijke poezie schrijven.
Afgaande op de hooggeleerde aandacht die hij hun schenkt,
moeten trendgevoelige minor poets als Ruben van Gogh en
Serge van Duijnhoven tot de nieuwe helden behoren met
wie zijn studenten graag knippend en plakkend aan de
slag gaan. Absurd dat de kritiek dit soort poezie negeert!
Dat het niveau van podium- en internetdichters, zoals
Vaessens elders toegeeft, 'nog vreselijk divers en over de
hele linie niet indrukwekkend is', moet dientengevolge
ook, zij het 'in zekere zin', de kritiek worden aangewreven.
Maar als die poezie zonder meer toegankelijk is, zou ik
denken, zijn kritiek en bestudering volmaakt overbodig.
Net als andere producten van de massacultuur horen ze
thuis op de uitgaanspagina of in het shownieuws: de poeziecriticus en de literatuurwetenschapper hebben wel wat beters te doen.
In dit boek over `poezie in een onpoetische tijd' komt de
poezie er bekaaid van af. De Inellende vragen die de literatuurhistoricus (...) ten overstaan van nieuwe lezers moet
beantwoorden', luiden volgens Vaessens: Vat zegt literatuur over mijn wereld en waarmee brengt literatuur mij in
contact?' Maar dat zijn nu juist de banale vragen uit de zeer
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oude doos, uit de tijd dat menige literatuurbeschouwer er
geen benul van had dat elk literair werk allereerst een taalkunstwerk is. Als er iets onpoetisch is, is het wel de veronderstelling dat poezie `mir iets moet zeggen over `mijn wereld'. Poezie maakt, als alle kunst, zeker alle moderne, de
wereld eerder vreemd en onbegrijpelijk dan inzichtelijk —
het inzicht, als daar al sprake van is, volgt op de vervreemding, het onbegrip dat door de taal is bewerkstelligd.
Op zijn laatst sinds Baudelaire en Rimbaud, Gorter en
Van Ostaijen streeft elke eigentijdse dichter naar het bijzondere, het specifieke, het individuele, het onherhaalbare.
Zijn werk is de poging een nominalistische droom waar te
maken. Maar het behoort tot de ervaringen van de avantgarde dat die droom al werkend uiteen spat — onherroepelijk: aan de middelen van de taal, aan idioom en grammatica,
kleeft altijd iets algemeens. Bovendien begon de willekeur,
die inherent is aan het absolute, van alle maatschappelijke
smetten bevrijde kunstwerk, menige dichter (en menige
lezer) te irriteren, zodat vrijwel alle dichters naar een meer
evenwichtige en productieve verhouding tegenover de traditie zochten. 4 ° Dat zou bestudeerd kunnen worden aan
de hand van Gerrit Kouwenaar of H.C. ten Berge, Hans
Tentije of Huub Beurskens. (Op het gebied van het proza
heeft zich een soortgelijke ontwikkeling voorgedaan, zie
No Michiels, Jacq Vogelaar, Stefan Hertmans.)4I
Overigens maakt juist de mislukking van het absolute
taalkunstwerk interpretatie mogelijk en noodzakelijk. Niet
in die zin — zoals Vaessens niet moe wordt te overdrijven —
dat er naar een waarheid, een essentie of wat dan ook achter het kunstwerk wordt gezocht, alsof het erom zou gaan
een sleutel te vinden, of `specifieke spelregels' die 'de incrowd' angstvallig geheim houdt, maar om zoveel mogelijk elementen van het werk recht te doen. Lezen is dan een
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vorm van uitvoeren, vergelijkbaar met de uitvoering van
een muziekstuk door een musicus, een vorm van mee voltrekken.
En elke uitvoering heeft per definitie het karakter van
een voorstel. Iedere musicus, iedere lezer weet dat er andere mogelijkheden zijn, die misschien vanuit een andere
achtergrond, misschien ook pas heel veel later aan het licht
komen. Dat het niveau van een interpretatie afhankelijk is
van kennis en scherpzinnigheid, die beide alleen door oefening, door leeservaring ontwikkeld kunnen worden, lijkt
me vanzelfsprekend. Daar valt niets to democratiseren —
behalve de toegang tot de plekken waar men die ervaring
kan opdoen.
En dat is de laatste decennia in hoge mate gebeurd, al moet
daar meteen aan worden toegevoegd dat er voor literatuur
in het algemeen en poezie in het bijzonder na de laatste
grote koersveranderingen in het Nederlandse middelbare
onderwijs nauwelijks nog ruimte is overgebleven. Of dat
van invloed is op de maatschappelijke positie van de poezie is de vraag, ondenkbaar is het niet. Hoe dan ook staat
vast dat er nog nauwelijks poezie gelezen wordt, en niet alleen in het Nederlandse taalgebied. De oplagecijfers van
poeziebundels zijn dramatisch laag; politiek, economisch
en sociaal is serieuze poezie van geen enkel belang.
Historisch relatiefnieuw is de lage status van poezie bij
de maatschappelijke elite, maar dat lot deelt ze met alle
kunsten, met filosofie, sociologie, archeologie en alle niet
direct nuttige ofgemaldcelijk romantiseerbare wetenschappen. De kunstkritiek treft daarvoor nauwelijks blaam, het
onderwijs hoogstens indirect; dat er in leidinggevende
kringen niet meer gelezen wordt is een gevolg van de teloorgang van het burgerlijke Bildungs-ideaal, die op zijn
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beurt een gevolg is van onomkeerbare economische en
technologische ontwikkelingen.
Tegenover de marginalisering van de poezie als kunst
staat een grote populariteit van de poezie als vorm van geconditioneerde zelfexpressie of, meer nog, als vehikel van
geritualiseerde communicatie. Enorm veel mensen schrijven weleens gedichten, voor zichzelf of met Sinterklaas,
uit liefde voor hun vriendin of ter ere van een voetbalheld.
Maar die mensen lezen doorgaans geen serieuze poezie en
hebben ook geen idee wat dat is. Om nu vooral aan die grote aantallen gelegenheidsdichters de conclusie te verbinden dat het tOch goed gaat met de poezie, zoals Vaessens
doet, gaat wel wat ver. Dan kun je al die mensen die met
hun autoradio de hits van Andre Hazes of Frans Bauer
meebrullen net zo goed als indicatie zien voor een forerende zang- en muziekcultuur.
Bovendien valt het te betwijfelen of die amateuristische
poeziebeoefening de laatste jaren wel zo'n vlucht heeft genomen, eerder lijkt me die iets van alle tijden. Het verschil
is vooral dat die poetische ontboezemingen vroeger beperkt bleven tot de intieme correspondentie via het poesiealbum (eerder te associeren met poezelig dan met poezie)
of de feestelijke voordracht tussen de schuifdeuren, terwiji
die nu, dankzij de cultuurindustrie en vooral het internet,
de grenzen van de privesfeer mateloos te buiten gaan.
In potentie is dat wereldomspannende elektronische
netwerk een wonder en een zegening, zeker, ook voor het
onderwijs: nooit eerder was informatie over wat dan ook
zo snel en gemakkelijk te verspreiden en zo snel en gemakkelijk toegankelijk. 42 Toch is er geen enkele reden te
veronderstellen dat er ook maar iemand dankzij het internet beter is gaan lezen of schrijven. Het tegenovergestelde
is eerder te verwachten: dat de enorme hoeveelheden slor-
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dig geformuleerde, ongeverifieerde, ongestructureerde,
contextloze en veelal ongeadresseerde teksten die een gemiddelde internetjunk in hoog tempo te verhapstukken
krijgt, een aanslag plegen op zijn vermogen stil te zitten,
het zonder flakkerende beelden of stampende herrie in
zijn omgeving uit te houden, en dus op zijn vermogen zich
langdurig te concentreren, de fundamentele voorwaarde
van elke geestelijke, elke intellectuele activiteit. Dat lijkt
me minder een ongerijmd dan een ongewenst succes.
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Droom van de poezie
Hans Tentije — het modernisme voorbij

De meeste Nederlandse dichters komen zo eens in de drie,
vier of vijfjaar met een nieuwe bundel, met een gemiddelde omvang, na aftrek van al het wit, van zo'n dertig bladzijden poezie. Dat waren, tot een jaar of zes, zeven geleden
ook het ritme en de productie van Hans Tentije.
Maar toen moet er iets zijn gebeurd, ik heb geen idee
wat, waardoor de poezie van Tentije op drift is geraakt.
Daarvoor hoeven we alleen maar naar de verschijningsfrequentie van zijn laatste bundels to kijken. Na Van lente en
steifte (1994) duurde het vijf jaar voor Wisselsporen verscheen. Dat was dus in '99. Twee jaar later verscheen Verloren speelgoed (2001), weer twee jaar later Wat het licht doer
(2003), en niet meer dan een jaar later Deze oogopslag.
Dat zijn vier bundels in zes jaar tijd. En geen dunne
bundels, geen introverte odes aan het wit, maar volle, overvolle bundels vol rijk vloeiende volzinnen. Hans Tentije is,
bij na ongemerkt, een van de productiefste dichters van
Nederland geworden.
Op zich is dat nog geen reden tot buitensporig enthousiasme. Kwantiteit als zodanig zegt weinig tot niets, zeker
niet als het over poezie gaat, die immers bestaat bij de gratie van concentratie en compactheid. Maar in dit geval is
dat anders. Bij Hans Tentije bestaat er naar mijn gevoel
een verband tussen zijn sterk toegenomen productiviteit
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en de aard van zijn werk. Zijn poezie van de laatste jaren
maakt een bevrijde indruk. En ze heeft ook, even belangrijk, een bevrijdend effect op de lezer.
Hier is een dichter aan het woord die geen behoefte
meer heeft aan artistiekerige kunstjes of puberaal vuurwerk, maar iemand die heeft geleerd zich volledig over te
geven aan — en dus ook volledig te vertrouwen op zijn zintuigen. En die zintuigen zijn altijd denkende, talige zintuigen, zintuigen op zoek naar deugdelijke zinnen die zijn
ongewone waarnemingen ook voor anderen toegankelijk
maken.
Hans Tentije is niet alleen een van de productiefste dichters van Nederland, hij is zeker ook een van de beste.
Wat het Licht doet — die titel heeft net niet de vorm van een
vraag, maar ook net niet de vorm van een constatering. Hij
blijft zweven tussen Wat doet het licht?' en 'clat doet het
licht', hij vraagt om een aanvulling in de trant van: wat het
licht doet, kun je te weten komen als je deze gedichten
leest. Hij is een uitnodiging tot kijken, geformuleerd in de
minst dwingende vorm. En de dichter geeft die uitnodiging ook meteen een reele, want visuele grond: de titel
prijkt in bescheiden belettering op een fascinerende, door
hemzelf gemaakte foto, die het voor- en achterplat van
deze bundel volledig bedekt.
Het betreft een afbeelding van een processie waarbij,
boven de nog net zichtbare hoofden van de gelovigen, een
beeld van Saint Etienne wordt rondgedragen door de nauwe straten van een Provencaals stadje. Maar meer dan de
donkere, van achteren waargenomen heiligenfiguur valt
het diffuse, nevelige licht op, dat de afbladderende, van
luiken voorziene gevels een wonderlijk aanzien geeft
— het lijkt alsof dat licht van de heilige komt, zoals gelovi-
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gen dat in vroeger tijden ook werkelijk ervaren moeten
hebben.
Wat het licht doet kun je hier onmiddellijk zien. Maar
dat is nog iets anders dan kunnen zeggen wat je ziet. Het
laatste is moeilijker, aangezien het gebruik van woorden
nooit louter beschrijvend is, een weergave van de onmiddellijke, extatische ervaring, maar noodzakelijkerwijs iets
van duiding, interpretatie, subjectiviteit met zich meebrengt. En het is de vraag ofTentije dat wil. Zeker is wel dat
hij een uitzonderlijk precieze waarnemer is van licht in
alle verschijningsvormen. En ook dat hij een duidelijke
voorkeur heeft voor het nevelige, wattige, dempende licht,
het licht dat contrasten verzacht, zoals op de processiefoto
van het omsiag.
Al direct in het openingsgedicht, veelzeggend genoeg 'In
ogenschouw' geheten, is er sprake van `een lichtspoor dat
door het natte asfalt trekt', veroorzaakt door een auto die
—is de suggestie — een haas heeft aangereden, dodelijk.
Een ik-figuur, die de `zo vlug al verstijvende haas' in zijn armen houdt, meent het dier 'het leger van gejaagd langstrekkende beelden / te moeten verklaren'. Maar dat is niet
eenvoudig, want die beelden worden — inderdaad `gejaagd'
—zonder chronologische of causale verbindingen gemonteerd, als in een film, op basis van visuele associaties.
Het blijkt ook om filmbeelden te gaan. Om herinnerde
filmbeelden van het wereldnieuws van lang geleden en om
beelden van bioscoopbezoekers in het heden die, vermoedelijk bij een feestelijke premiere, in afwachting zijn van
de voorstelling.
De blik richt zich naar buiten, we zien 'hoe onder motorescorte enkele zwarte limousines / de oprijlaan indraaien'.
Dan draait de blik weer naar binnen: we kijken via het oog
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van de zwenkende camera en zien in een chique Tuschinskiachtige ruimte het licht langzaam cloven. Vooral om het
schemergebied tussen licht en donker lijkt het de dichter
te gaan. VOOr de eigenlijke filmbeelden beginnen en 'het
grote licht ons verblindt' — de dichter spreekt de haas aan,
hij identificeert zich met het dier dat tussen de koplampen
van een auto de dood vond — verschijnen er gedurende
twee strofen droombeelden in zijn hoofd.
De reele schemering in de bioscoop — 'de schemering
die als stuifkalk zo fijn nu rond de plafonnieres / zweeft en
straks op tafelkleden, op canapes neerdaalt', een tastbaar,
meervoudig gematerialiseerd soort licht — wordt in de aansluitende droomstrofen tweemaal gevarieerd. We zien een
zwaan die `zich doodvliegt / tegen de hoogspanningskabels
en het veren laat sneeuwen,' en we zien valschermen die
zich "s nachts aan de oorlogshemel' stil ontvouwen, meteen gevolgd door een erotische jongensfantasie: `goed voor
hoeveel / zijden kousen wel niet, voor dat tergende, bedwelmende / ter hoogte van de jarretels.'
Wat het licht doet wordt intussen op een plek in het gedicht in beschouwende taal gezegd: het `begenadigt (ons)
omdat er voor even geen tijd / meer lijkt te bestaan, de pijn
al voor het afscheid nemen / verzacht heeft (...)'. Het woord
`begenadigf heeft natuurlijk een religieuze oorsprong,
Tentije camoufleert dat niet, maar een religieus dichter is
hij allerminst, misschien wel een dichter die van de religieuze erfenis probeert te redden wat er van te redden valt.
Dat betekent bovenal dat hij de dood niet het laatste
woord gunt. In de droom van de poezie is het mogelijk de
tijd te achterhalen. In de slotstrofen probeert de ik-figuur
de aangereden haas strelend tot leven te wekken, 'in de
hoop dat je' — het staat er in de vorm van een aanmoediging —
`een heenkomen zoekt, het voorjaar weet te halen', en nog
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eens, paradoxaal, in de laatste regels: `ga nu en blijf // de tijd
met sprongen voor voortaan, de wereld / is onweidelijk genoeg.'
Tentije behoort niet tot de dichters die hun werk volstoppen met citaten of allusies, ook van nadrukkelijke invloeden lijkt — zeker in het latere werk — geen sprake. Verwantschappen zijn er eerder met beeldende kunstenaars, van
wie in het bijzonder de in de buurt van Den Helder woonachtige schilder, graficus en tekenaar Peter Bes genoemd
moet worden. Meer dan eens werkten Tentije en Bes samen aan gemeenschappelijke projecten; ook schreef Tentije een voorwoord bij het boek Getekend licht (1998) van
Bes.
Daarin toont Bes zich een grootmeester in het met
schaarse figuratieve middelen oproepen van geheimzinnige, dreigende locaties, die niet zelden geinspireerd lijken
door Amerikaanse films uit de jaren veertig en vijftig — invloed van Edward Hopper is evident. Opvallend is vooral
de manier waarop ook hij met licht en schaduw werkt, licht
is bij Bes vaak licht in de duisternis, maanlicht, schemerlicht, kunstlicht, licht van koplampen. Het licht van Tentije
is verwant aan dat van Bes. Diverse gedichten, waaronder
`In ogenschouw', zouden zeer wel geschreven kunnen zijn
met tekeningen of etsen van Bes binnen oogbereik. Maar
het omgekeerde is evengoed mogelijk: dat Bes zich heeft
laten inspireren door de poezie van Tentije.
Voor in Deze oogopslag staat een gedicht dat ons meevoert naar Montalcino, een plaats waar een oude vesting
herinnert aan een veldslag tussen Siena en Florence, en
daarmee aan de bloedige keerzijde van een historisch tijdperk dat we gewend zijn in superlatieven to bezingen. In
Montalcino is het nacht, vrijwel alles is er destijds vernie-
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tigd, 'de doden (waren) amper te tellen', 'en nu' — indrukwekkender maar ook vrediger beeld van een dodenakker is
nauwelijks voorstelbaar —
`en nu, vlak voor zonsopgang, is het dal
in een binnenzee van nevel veranderd, waarover
een eenzame kraai kalm aangeroeid komt'
Wat het licht doet is niet eenduidig. Het lijkt — bij Tentije en
bij Bes — liefst twee dingen tegelijk te moeten doen: zichtbaar maken en beschutten, in zekere zin dus ook het tegendeel van zichtbaar maken: onzichtbaar houden. Tentije
zoekt de geheimen van het bestaan in de zintuiglijk ervaarbare wereld, hij probeert in het binnenste ervan door te
dringen. Maar niet omdat hij daar een oerbegin, een Borges-achtige aleph, een alles verklarende essentie verwacht
aan te treffen. Hij wil het geheim zo dicht mogelijk benaderen — en intact laten.
Dat is ook de enige manier om het geweldloos in de eigen binnenwereld op te nemen en bij gelegenheid in 'de
innerlijke bioscoop' (zo heet een bundel compacte prozastukken van Tentije uit 199o) of te draaien. Heimwee is
van dat verlangen naar poetische inlijving en projectie de
motor, heimwee is immers niets anders dan 'het verlangen naar het later nooit meer zo dichtbije'.
Tentije concentreert zich op wat poezie van alle tijden
heeft gemotiveerd: de vergankelijkheid en de ondoorgrondelijkheid van het leven; het verlangen naar liefde die alle
ontbinding, aftakeling en doodgaan even kan tegenhouden, het verlangen naar reddingsboeien, of de illusie daarvan, die het leven draaglijk kunnen maken.
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De dwingende kracht van deze poezie schuilt in zijn superieure, op het eerste gezicht soms bijna prozaische volzinnen. Ze zijn lang en van een grote elegantie, ze lopen in
een doorgaans rustig ritme, zich vertakkend over vele versregels naar een onvoorspelbare bestemming. De vele bijzinnen en tussenzinnen, de omkeringen en opsommingen dwingen tot een vertraagde lectuur.
Soms komen die zinnen even tot rust in een gedachtestreep, maar dan worden ze weer voortgestuwd, over de gedachtestreep heen, door nauwgezette, gefaseerde waarnemingen, want deze poezie is zintuiglijk als geen andere. Er
moet lang geschaafd zijn aan die zinnen, uitsluitend met
het oog op een grotere zintuiglijke rijkdom en een van alle
bedompte studeerkamerlucht bevrijde, opnieuw natuurlijke, lange, vitale adem — alsof er voortdurend een frisse
zeewind door de regels waait.
Tentije is een begenadigde waarnemer, een meester in
het discrete, analytische kijken, in het tastbaar maken van
bijna onwaarneembare veranderingen en bewegingen in
complexe verschijnselen. Waarnemen, met alle zintuigen
op scherp, is tot leven wekken, in meer dan alleen zintuiglijke zin, de woorden die precies getroffen zijn hebben bij
Tentije de opwekkende kracht van een liefdevolle blik.
Ik citeer een stuk uit `Reiger, boomgaard, vrouw' (uit
Wisselsporen, maar blijkens de slotregel al preluderend op
Deze oogopslag), waarin sprake is van een vrouw 'die er niet
meer is' maar aan wie de dichter via een foto herinnerd
wordt:
`en hier is zij nu, om to blijven
waar het moment haar achterliet, geknield
in de oude, voorgoed daarna van bloei
verstoken boomgaard
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met een hand
omklemt zij de poten van een jonge
blauwe reiger, met de andere
knijpt ze zijn lange dolkscherpe snavel, tot het eind aan toe
gestreeld misschien, haast vertederd dicht
om niet zijn rauwe
kreet te hoeven horen —
laat het bestaan zoals het bestaan heeft
in gras dat wacht op het haren
van de zeis, in een waas van dons, hun beider
jeugdkleed toch
niets is inwisselbaar
en teruggetild worden naar het nest, de hoogste toppen
uitgesloten — het meest eigene
vouwt zijn vleugels, of spreidt ze, tussen dauw
en eeuwigheid, in dit met elke vrees
vertrouwde, godverlaten
paradijs
zou hij, toen zij hem eenmaal losliet
en hij wankel, onbeholpen op de wieken kwam
nog naar haar geschreeuwd hebben
terwijl zij, ook later, altijd zo gesloten was?
zijn trage, diep doorbuigende
amechtige vleugelslag, zijn puilende hals gebogener
dan een zwanenhals, en hoe zijn tenen
hem in de vlucht steeds dreigen
te ontglippen, maar dat dat beetje visserslood
in zijn poten genoeg is om neer te strijken
aan de slootkant, straks —
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zij had de lichtste, lichtendste
oogopslag die ik ooit zag'

Vergeleken met de poezie van veel tijdgenoten is die van
Tentije zeer toegankelijk. Hij heeft zich ver verwijderd van
het heroische modernisme, voor zover dat poeticaal gedefinieerd kan worden als zelfreferentieel, agrammaticaal en
hermetisch. Misschien mag van deze poezie gezegd worden dat ze, hoewel wortelend in de traditie van het modernisme, laat zien wat er aan dat modernisme modieus is geworden, alleen of hoofdzakelijk provocerend en daarom al
gauw bedacht, sleets, passé. Geen verongelijktheid, geen
rancune, geen geldingsdrang, geen ostentatieve afkeer van
de wereld of het kleinburgerlijke bestaan, geen loflied op
de eigen exclusiviteit en geen demonstratie van dwarsheid.
Tentije heeft alle oorlogszuchtige bedoelingen, elke interesse in de literaire pikorde en alle zelfverliefdheid achter
zich gelaten. En met wat voor weldadig effect!
Ook zonder gewilde duisternis is deze poezie trouwens
nog duister genoeg. Juist wie, als Tentije, goed kijkt, stuit
onvermijdelijk op de ondoorzichtigheid van al het waarneembare, op de glanzende opaciteit van nog de kleinste
scherven en splinters — en daarmee op de uiteindelijke
menselijke eenzaamheid.
Het werk is geconcentreerd op wat ongrijpbaar, verdwenen ofverloren is, natuurlijk met de intentie het weer even
aanwezig to laten zijn. En dan kan het evengoed gaan om
speelgoedsoldaatjes of doden, gesneuveld in haast vergeten oorlogen. Heel mooi is het slot van Verloren speelgoed.
Net als het openingsgedicht van deze bundel speelt het in
de Noord-Hollandse duinen van Tentijes kinderjaren, in
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de buurt van een bunker waar hij als jongen gevechten fantaseerde, hutten bouwde, keek en luisterde en zijn `gedachten intussen ver afdwalen liet'. Dan keert hij zijn zakken binnenstebuiten, alles was er nog, het mes met het parelmoeren heft, kastanjes, de kauwgumplaatjes van filmdiva's, maar
`toch miste ik jets, zonder to kunnen zeggen wat
er op mijn lippen lag, jets dat heimelijk stem
verleende aan al het onbestemde, onweerstaanbare
en alle raadselen, alle misschiens'
gevolgd door vijf strofen die dat 'jets' glashelder concretiseren, in telkens zeer verschillende, nauwelijks waarneembare, vervliegende of in niet meer dan een glimp oplichtende maar altijd opwindende, de kinderlijke en de volwassen
verbeelding tartende vormen, waarna het gedicht eindigt
met een gelukkige thuiskomst:
`ik begroefwat dingen, apart van elkaar, midden in
dit nest en wiste nauwgezet mijn sporen uit
vlak voor donker was ik thuis'
Maar zeker zo vaak is niet van thuiskomst maar van wanhoop sprake, of van beide vrijwel tegelijk. In Tentijes poezie gaat het zelden om eenduidige emoties: liefde en geweld, geluk en vernietiging, leven en dood liggen altijd
zeer dicht bij elkaar. In Van lente en steifte (1994) staat een
indrukwekkend liefdesgedicht, Torenzetti' geheten, naar
de Sienese schilder en geinspireerd onder meer door diens
kleine en verhoudingsgewijs lege paneeltje Aan de oever
van een meer, waarop een op het strand getrokken roeiboot-
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je is te zien, geen mensen. Maar juist die leegte prikkelt zijn
verbeelding:
`met mijn rug naar de voorplecht
gekeerd, keek ik uit
over alles wat ik verliet, en zag dat ik dat bij iedere slag
wel leek te willen omhelzen
zo lag het verdwijnende voor, het komende
achter mij
De gelijktijdigheid van het komen en gaan, het naderen en
zich verwijderen zit al in de titel van de bundel en wordt nu
voortdurend bevestigd, uiteindelijk lijkt er geen verschil
tussen `heimwee en verlangen'. Ze drijven de ik-figuur eendrachtig voort naar de geliefde, ergens op een ver strand,
j a, ook om jou, om de troost / en bescherming die je biedt,
en omdat ik vanaf je transen / de stilte in mij sluiten wil
van deze zo serene / landen —
Maar dat is hem niet gegund, daarvoor heeft hij te veel
wreedheid en ellende gezien, gevolgen van `oorlog, schaarste, pest', en al slaagt hij erin het ergste althans voor haar te
verzwijgen, hemzelf achtervolgen die kwellende beelden
en geluiden voortdurend, vooral 's nachts — de weggerotte
oogsten; de dode lichamen meegevoerd door de Arno; de
gebrandschatte boerenhoeven, de opgehangen boer, de
gruwelijk verminkte boerin; het jonge, met opengesperde
kaken in een greppel aangetroffen paard, waarvan hij tenslotte niets ziet dan 'het zwart besterde firmament van zijn
verhemelte — ' een aan Guernica herinnerend beeld van
een van God verlaten wereld, waaraan nauwelijks anders
te ontkomen lijkt dan in de vergetelheid van de begeerte en
de liefde, misschien ook pas in het niet langer trouweloze,
eeuwige heden van de dood.
'.
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Meer nog dan in voorgaande bundels zijn individuele
emoties in Wat het licht doet en Deze oogopslag verbonden
met een meeromvattend en algemener cultuurhistorisch
perspectief. Wat niet wil zeggen dat Tentije zijn kennis
breeduit etaleert, hij is er niet op uit de geschiedenis nog
eens over te doen in dichterlijke termen, nog minder om
morele of politieke lessen te trekken uit het verleden. Wel
stelt die kennis hem in staat ook in een onbetekenende of
een ogenschijnlijk vredige omgeving, zoals op het paneeltje van Lorenzetti, sporen van menselijk drama te zien dat
nergens een plaats heeft gekregen in de collectieve herinnering.
De dichter leidt ons kriskras door Europa, het oude Europa vooral. Een voorkeur heeft hij voor Italiaanse en Centraal-Europese locaties, voor Ferrara, Sansepolcro, Mantua,
Orvieto, Perugia, Chiusi, Val d'Arno, Cortona, voor Praag
en Boedapest, Dresden en Rtigen. Ook doen we diverse
minder bekende plaatsen in Frankrijk aan, en halverwege
Deze oogopslag een aantal Nederlandse plaatsen, waaronder het Noord-Hollandse Schoorl, Bergen, Santpoort en
Petten, kustplaatsen in of tegen de duinen die behoren tot
het thuisgebied van de dichter.
Eerder dan naar architectonische monumenten of beroemde stadsgezichten is Tentije op zoek naar afgelegen
plekken, anonieme straten of pleinen, desolate uithoeken
vaak ook, achterafstraatjes, parkeerterreinen, verlaten oorden, naar plekken kortom die te raden overlaten. Daarbij
toont hij over een groot gevoel voor suspense te beschikken. In een schijnbaar neutrale beschrijving van een alledaagse plek weet hij een onbestemd gevoel voor drama op
te roepen, een sfeer van dreiging of melancholie. Niet zelden is er het vermoeden van oorlog of andersoortig geweld,
maar het blijft bij een aanduiding, een beeld dat in een
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oogopslag gezien kan worden en dan weer even plots verdwenen is. Tot uitleg laat de dichter zich niet verleiden.
Het openingsgedicht van Deze oogopslag geeft daarvan
een mooi voorbeeld. We bevinden ons, blijkens de titel, in
Berlijn — Ansbacher Strasse'. We betreden een chique etagewoning (ik zeg 'we' omdat het gedicht begint met `Dit is
de sleutel in je hand', de lezer mag zich aangesproken voelen), er is sprake van een 'brede trapopgang', een `pluchen
loper' en statige verdiepingen',
`geen roede ligt er scheef, het duister
kruipt uit de lambrizering op en in de kille aderen
van het marmer stremt, vermoeid, het bloed
de lichte scheuren dateren van die keren
dat de luchters vervaarlijk zwaaiden en zich leegschudden
boven tafelkleden en parket, toen het alarm
afging en het laatste kristal versplinterde
—'

Waarna de dichter die herinneringen aan oorlogsgeweld
en vervolging (zou dat `kristar niet ook heel even, als met
een vluchtige oogwenk, verwijzen naar de beruchte Kristallnacht van november'?) probeert to bezweren met het zinnetje: `korn, sluit de deur achter je,' waarmee de geuren en
geluiden van toen, symptomen van wantrouwen en conspiratie, overigens nog geenszins zijn buitengesloten.
Deze gedichten vragen om aandacht voor het afwezige,
het perifere, voor de nauwelijks waarneembare sporen van
verdwenen levens of vergeten gebeurtenissen. Als zodanig zijn het ook ingehouden uitingen van, en impliciete
uitnodigingen tot, mededogen.
Onvergetelijk in dat opzicht is een ander gedicht over
Berlijn, Nollendorfplatz', waarin de dichter een bedelen-
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de, oude vrouw in een invalidenwagentje volgt. Tegen sluitingstijd van de winkels verschijnt er een man ten tonele,
haar zoon, die zich over haar ontfermt. Ze strijken neer op
een terras, deze verlopen en verloren figuren, waar ze rokend en drinkend toch nog heel wat te lachen hebben.
Maar, vraagt de dichter zich dan af, `wie zal wie, verkleefd
als ze zijn, ten slotte / ten grave dragen, de ander overlatend / aan, god nee, waaraan —'; daar stokt zijn stem, over
die absolute grens waagt hij het niet te denken. Waarna hij
het tweetal nog vier strofen lang volgt, tot ze verdwijnen in
het nachtelijke duister van de stad.
Er zit veel verdriet, veel melancholie, veel rouw in deze gedichten. Maar zonder troost en hoop zijn ze niet. Af en toe
zijn er krachtige herinneringsbeelden die ook het leven nu
lijken op te laden met nieuwe energie en verwachting.
Soms is er het vermoeden van een beginnende liefdesgeschiedenis, zoals op een ondergrondse roltrap in Perugia, soms is er het vertrouwen in de revitaliserende vermogens van de natuur, zoals in de slotregels van het gedicht
over Schoorl, die als volgt luiden:
`voorzie, zee, in het onvoorzienbare
en laat het voor vermoeide trekvogels een roestplek zijn
waar ondanks alle rotzooi en stookolieresten
zout en leven, leven is'
En helemaal aan het eind van Deze oogopslag, als een schitterend slotakkoord, is er temidden van alle Oost-Europese
treurnis, nog heel even een ander beeld, hoe bedrieglijk
dan ook. We bevinden ons in Leipzig, in de vroegere D D R.
Het toneel is dat van een paardenrenbaan
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Waar de paarden ten slotte niet meer terugkeerden
naar hun stallen, maar naar slachthuis
of front werden afgevoerd, naar de cavalerie in de bossen
van Voor-Pommeren, van de Harz misschien
om er de handzaamste, minst hardbittige verder
te beteugelen, in te tomen
Het gaat dus om een evocatie van oorlogsvoorbereidingen,
mogelijk in 1939. De Duitsers, stel ik me voor, staan op het
punt Polen binnen te vallen, ze prepareren al het beschikbare `materied, mensen en paarden, voor zover bruikbaar, op de komende strijd. Aan de dravers en aan hen die
de sulky's menden / werden de zware Ziindapps met zijspan toevertrouwd'. Intussen wordt op het middenterrein
de collectieve discipline ook in fysieke zin strafter hand genomen. Er is onder `hogere regie' sprake van massa-turnen. In de slotregels zien we
(...) nog enkele meisjes
op de rug, hun frele schouderbladen, het licht dat donzig
hun vlechten omzweeft, als in een wereld ongerept'
Die ongerepte wereld is in het licht van de ophanden zijnde mobilisatie, van het synchroon afstemmen van alle bewegingen van de meisjes op de komende oorlog, wel erg
cynisch. Maar toch, tegelijkertijd en desalniettemin, laten
die slotregels misschien ook een moment lang een andere
lezing toe.
Ze staan geisoleerd van de rest, heel even kan de lezer
ze los van de oorlogscontext zien. Dan ziet hij een glimp
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van donzig licht, van lente — een beeld waarin nog geen
sprake is van sterfte, waarin de kinderlijke geluksverwachting nog niet is bedrogen maar is teruggebracht tot haar
minst ingevulde maar meest tastbare gedaante.
Misschien wordt met die ambiguiteit de kern van deze
poezie geraakt. Zeker vanuit de gedesillusioneerde optiek
van bijna zeventig jaar later is het beeld van de ongerepte
meisjes onmogelijk en pijnlijk. Maar in de droom van de
poezie wordt het uit de wreedheid van de onverbiddelijke
tijd gelicht en daardoor desondanks heel even mogelijk.

207

De indiscrete charmes van echte rotzooi
Hoe Saatchi kunstenaars maakt en breekt

Charles Saatchi weet hoe je iets aan de man brengt. Hij is,
samen met zijn broer Maurice, de oprichter van 's werelds
grootste reclamebureau, Saatchi & Saatchi, later omgedoopt tot M & C Saatchi. Het kantoor heeft 143 vestingen in
84 landen. Zijn belangrijkste bijdrage aan de modernisering van de wereld bestaat emit dat hij niet alleen producten 'in de markt zet', maar ook ideeen, concepten, reputaties, programma's, personen. Tot zijn indrukwekkendste
wapenfeiten rekent hij de campagne (` Labour doesn't work')
waarmee hij de Conservatieve Partij van Margaret Thatcher
vanaf 1979 aan drie achtereenvolgende verkiezingsoverwinningen heeft geholpen.
Daarmee is niet gezegd dat Saatchi rechts is. In zijn
universum zijn begrippen als links en rechts of goed en
kwaad achterhaald, alle morele en politieke onderscheidingen zijn er opgelost in het teken van het pond. Voor
Amnesty International ontwierp hij een serie postzegels
gericht tegen diverse lugubere despoten. Een andere, nauwelijks minder lugubere despoot, Boris Jeltsin, hielp hij
ondanks diens dronkenmanstronie aan het eerste democratische presidentschap van Rusland.
Als we er tegenwoordig van overtuigd zijn dat de wereld
een grote markt is, dat alles, zonder uitzondering, is voorbestemd daar als product to verschijnen, dan danken we
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die overtuiging aan het visionaire genie van Saatchi, de geboren conceptkunstenaar. Daarom kon het niet uitblijven
dat hij zich ooit op de kunst zou storten. Je kunt ook zeggen: de kunst was rijp voor een Saatchi. In het spoor van
Duchamp en Dali had Andy Warhol in de jaren zestig en
zeventig al het nodige voorwerk verricht en de ernstig verstoorde relatie tussen kunst en markt hersteld. Daarmee
was de kunstkritiek op een zij spoor gezet. Saatchi begreep
dat het voortaan niet meer ging om de vermeende kwaliteit
van het werk, ja, dat kwaliteit als effect van bluf en slogans
objectiefmeetbaar was in handelswaarde.
Wel duurde het even voor hij als kunsthandelaar zijn
draai vond. In 1985 opende hij een galerie in Londen, zijn
thuisbasis, waar hij werk van Twombly en Serra, van LeWitt en Koons verkocht. Maar Saatchi wist natuurlijk dat
hij met onbekende namen veel sensationeler kon uitpakken. Snakte het publiek immers niet naar iets nieuws?
Was het niet uitgekeken op die eeuwige zeefdrukken van.
Warhol en dat afgezaagde minimalisme van Judd? Eind jaren tachtig deed hij vrijwel zijn hele collectie gevestigde
Amerikanen van de hand. Vervolgens kocht hij, uiteraard
voor een appel en een ei, het complete oeuvre van een
groep jonge Britse kunstenaars, door een van hen, Damien Hirst ("1965), in 1988 bijeengebracht in een expositie getiteld Freeze. Een merknaam was gauw gevonden:
Young British Artists, ofwel YBA 'S. De verzamelnaam voor
hun werk: BritArt.
De eerste grote groepstentoonstelling vond plaats in 1992.
Het pronkstuk was een installatie van Hirst, die sindsdien
als een soort symbool van BritArt zou fungeren: een zes
meter lange tijgerhaai op sterk water, getiteld The Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Opge-

2 09

zette dieren in een aseptische vitrine of op sterk water bleken algauw een specialiteit van Hirst. Een schaap — Away
from the flock — bezorgde hem opnieuw publiciteit en roem,
vooral dankzij de actie van een bezoeker die een fles inkt in
de conserveringssoep van het schaap gooide, een daad die
toch ook gemakkelijk als kunstwerk betiteld had kunnen
worden.
Saatchi doet zijn heilzame werk uiteraard niet pro Deo.
De tijgerhaai had hij voor een paar duizend pond gekocht;
toen hij hem in 2004 van de hand deed ving hij zesenhalf
miljoen pond voor het beest, hoewel dat zijn schrikaanjagendheid allang verloren had. Vanaf dat moment was
Hirst, na Jasper johns, de duurste contemporaine kunstenaar. Toen Hirst onlangs de garantie gafdat zijn handtekening op een waardeloos rommelmarktschilderijtje van
Josef Stalin met een door hem rood geverfde neus echt was,
betaalde een bewonderaar bij het gerenommeerde Sotheby's grif 140 . 000 pond voor het werkstuk.
Behalve Hirst heeft vooral Tracey Emin (*1963) Saatchi
geen windeieren gelegd. Zij maakt deel uit van de groep
sinds de geruchtmakende tentoonstelling Sensations, die
Saatchi in 1997 organiseerde in de Royal Academy. Emin
was inderdaad een sensatie. Niet alleen verscheen ze dronken en scheldend op tv, ze was ook bereid haar intieme leven te delen met de toeschouwers. Vooral My bed trok veel
aandacht. Het ging dan ook om het bed van Tracey zelf, in
authentieke staat kort na het bedrijven van de liefde. De
door elkaar gewoelde dekens, een panty, vuil ondergoed,
gebruikte en ongebruikte condooms, dat alles was ruimschoots voldoende om het publiek actief speculerend bij
het kunstwerk te betrekken.
Ooit wilden kunstenaars volledig verdwijnen in de
anonimiteit, autobiografische gegevens waren voor het be-

210

grip van hun werk irrelevant. Tracey Emin rekent of met
die traditie. Zij heeft het onderscheid tussen kunst en leven opgeheven, haar werk is alleen kunst dankzij de galerie
of het museum waarin het wordt getoond. In feite gaat het
om het verhaal dat bij het werk hoort. Daarom was het alleen maar consequent dat zij in 2005 een autobiografisch
boek publiceerde, Strangeland (in het Nederlands Traceyland), waarin zij de triest stemmende geschiedenis van
haar jeugd, compleet met de onvermijdelijke verkrachtingen omstreeks haar dertiende, uit de doeken doet.
Het boek vertoont een raadselachtige omissie: over kunst
komt de lezer niets to weten. Met wie, waar en hoe Tracey
geneukt heeft, doet ze onscrupuleus uit de doeken, compleet met waarderingscijfer, maar over haar vroegste esthetische rillingen laat ze de lezer volledig in het duister
tasten. Dat geldt trouwens ook voor haar eerste stappen in
de wereld van de kunst. De beer Saatchi heeft in Traceyland
geen sporen nagelaten.
Leerzaam is derhalve het overzicht in Works 1963 / 2oo6
(Rizolli, New York), om diverse redenen, maar toch vooral
vanwege de afsluitende bijdrage van Rudi Fuchs. In zijn
essay plaatst Fuchs het werk van Emin in een even onverwachte als geruststellende kunst- en cultuurhistorische
context, waarin naast Munch, Schiele en Nauman zelfs
Matisse, Rosetti, Constable, Wordsworth, William Blake
en Caravaggio figureren. Of die invloeden of verwantschappen in Tracey's onhandige bibbertekeningetjes ook
zonder de kunstmetafysische helderziendheid van Fuchs
waarneembaar zijn, blijft de vraag.
Wel ziet ook Fuchs dat zij eigenlijk, vergeleken met 'de
nu algemeen bewonderde tekeningen van David Hockney'
niet kan tekenen, maar ach, het is een kniesoor die daarop
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let, dat gebrek wordt immers ruimschoots gecompenseerd door haar woede en sentimentaliteit. 'Haar eerlijkheid en het vertrouwen in haar eigen gevoelens hebben
haar ervan weerhouden prachtige tekeningen te maken,'
legt Fuchs uit. Maar ook Fuchs, die bereid is in het toevalligste krasje van de tekenpen de hele glorie van de Europese kunstgeschiedenis te zien oplichten, heeft geen oog
voor de evidente kunsthistorische betekenis van de heer
Charles Saatchi voor dit oeuvre.
Tracey Emin bewijst het publiek, dat in de jungle van de
eigentijdse kunst allang de weg kwijt is, een grote dienst.
Ze komt tegemoet aan een diep gekoesterd verlangen naar
echtheid. Want als er iets is waar wij, kunstliefhebbers,
blasé van de namaak en de gevonden voorwerpen, van de
ironie en de citaatkunst, telkens opnieuw naar verlangen
is het naar iets authentieks. En groot is onze teleurstelling
als we, ook elk seizoen opnieuw, worden afgescheept met
nieuwe bergen rotzooi. Ons rest dan nog maar een hoop:
dat het dan in elk geval om echte rotzooi gaat.
Helaas kan dat van het werk van Gavin Turk niet worden gezegd. Ook Turk (*1967) is een YBA, dus gaan ook
voor hem alle museumdeuren open. In het voorjaar van
2007 exposeerde hij in het Haagse GEM. Een muurtekst
leerde ons dat Turk vooral geinteresseerd is in kwesties als
de authenticiteit, originaliteit en context van het kunstwerk, alsook in de positie van de kunstenaar. Dat blijkt in
de praktijk neer te komen op een speelse obsessie voor zijn
eigen handtekening.
Die heeft hij in uiteenlopende afmetingen en materialen uitgevoerd, soms flauw, soms vindingrijk, altijd smetteloos. Zeker niet onaardig is een groot werkstuk van 1234
in carrevorm tegen elkaar geplakte eieren: in de uitsparingen van op het eerste gezicht willekeurig kapotgemaakte
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eieren is op het tweede gezicht zijn handtekening te zien.
Fraai is ook de reusachtige, elf meter lange wandhandtekening in metaal, versierd met een flink aantal sponzen gedrenkt in Yves Klein-blauw. De letters hangen vermoeid
voorover en zijn alleen vanuit een specifieke hoek te lezen,
een aardigheidje dat Turk moet hebben afgekeken van
Hans Holbein, die op het eerbiedwaardige, in de National
Gallery te bewonderen dubbelportret The Ambassadors uit
1533 een doodshoofd als anamorfose heeft geschilderd.
Niets is wat het lijkt.
En echt is noch het opgebaarde lijk van Che, noch de afgebrande lucifer, het afgekloven appeltje of het opengeklapte eierdoosje, al is het duidelijk de bedoeling dat we
ons dat als bezoeker afvragen. Het gaat om wassen beelden of beschilderd brons, precies een keer was dat min of
meer verrassend: een slaapzak met daarin een opgerolde
zwerver, in een hoek van het trappenhuis van het museum. Maar schokkend? Het blijft salonkunst, speels, er
staat niets op het spel. De trompe-l'oeil was ook in vroeger
eeuwen al bedoeld als sophisticated vermaak.
Of Turk over tien jaar nog zo gemakkelijk in het museum
komt, is twijfelachtig. Als geen ander weet Saatchi dat een
merknaam, hoe sterk dan ook, na een jaar of tien is uitgewerkt. Dus verhuisde hij in 2003 naar een onverwacht
chique onderkomen, County Hall, het voormalige parlementsgebouw aan de Theems, vlakbij de Tate Modern. Of
Saatchi's schokkende kunstwerken in deze klassieke omgeving van zuilen, donkere vertrekken, marmeren vloeren, gelambriseerde wanden en open haarden tot hun
recht zouden komen, was de vraag, maar daarover schenen de duizend genodigden bij de inzegening zich geen
zorgen te maken. Zij deden zich te goed aan de champag-
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ne en de kaviaar en genoten van een `naakthappening', onder regie van de befaamde massa-naaktfotograafen -scenarist Spencer Tunick uitgevoerd door tweehonderd paradijselijke mannen en vrouwen. Saatchi zelf schitterde door
afwezigheid, als de God van de deisten die weet dat zijn
schepping zo perfect in elkaar zit dat ze ook zonder zijn feitelijke bemoeienis naar wens draait.
De verhuizing naar County Hall bleek het voorspel van
een radicale wending in Saatchi's almachtige kunstbeleid.
In 2 0 05 verkocht hij van de ene dag op de andere zijn hele
BritArt-collectie, voor zover die niet kort daarvoor al bij een
pakhuisbrand in vlammen was opgegaan. Tot ieders verrassing verkondigde Saatchi nu The Triumph of Painting.
Andermaal concentreerde hij zich op gevestigde namen:
Jorg Immendorff, Marlene Dumas, Luc Tuymans, Martin
Kippenberger. Opmerkelijk was dat Saatchi's loflied op het
pure schilderen vervat was in vrijwel dezelfde bewoordingen waarmee een groep schilders, genaamd de Stuckists,
zich een paar jaar eerder per manifest tegen het conceptualisme, het hedonisme en de ego-cult van BritArt had gekeerd. Saatchi (*1943) wordt een jaartje ouder, misschien
is dat de verklaring.
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OVERZEE

Vreemde gasten
Missioneringsdrift met ongewenste gevolgen

Winnetou zal de grote, goede Manitou der blanken, de
zoon van de schepper, die aan het kruis is gestorven, en de
maagd die in de hemel woont en het gezang van de settlers
hoort, niet vergeten. Het geloof der roodhuiden leert haat
en dood. Het geloof der blanken leert liefde en leven. Winnetou heeft daar al jarenlang over nagedacht. Ik dank mijn
broeder. Howgh!'
Karl May, De dood van Winnetou

Geen boek was in het achttiende-eeuwse Engeland zo populair als Daniel Defoe's Robinson Crusoe (1719), het ver-

haal van de schipbreukeling op een onbewoond eiland in
de monding van de Orinoco. Meer dan andere achttiendeeeuwse Europese bestsellers — La Nouvelle Helolse, Die Leiden des jungen Werthers — verwierf het boek een klassieke
status die, voorzover dat begrip nog iets betekent, tot op de
dag van vandaag voortduurt. 4 3
Dat is opmerkelijk, aangezien er vanuit een modern literair oogpunt van alles op het boek van Defoe valt aan to
merken. Robinson Crusoe is onverdraaglijk moraliserend,
het stikt van de stereotypen, het is langdradig en compositorisch is het een rommeltje — duidelijk een boek dat in een
paar weken in elkaar is geflanst en het nog zonder behoor-
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lijke redactie heeft moeten stellen. (Mogelijk moet een
deel van de mankementen verklaard worden uit het feit dat
het verhaal eerst als feuilleton is gepubliceerd.) Het verwondert niet dat de Engelse literaire elite het boek links liet
liggen; populair was het in kringen van de gealfabetiseerde
middenklasse, die zich niet stoorde aan een cliché meer of
minder, zolang het verhaal — mag je aannemen — de lezer
maar bevestigde in zijn kijk op de wereld en zijn verlangen
naar avontuur.
Want daarin, veel meer dan in zijn literaire kwaliteiten,
moet de oorzaak van Robinsons populariteit worden gezocht. Robinson zegt vooral iets over het zelfbeeld van de
vroegmoderne Europeaan, sterker: het boek moet aan dat
zelfbeeld ook het nodige hebben bijgedragen.
Robinson mocht dan voor de liefhebbers van Swift en
Pope weinig te bieden hebben, het verhaal van zijn solitaire strijd om het bestaan was in het collectieve Europese bewustzijn zo prominent aanwezig dat talloze auteurs van
diepgravende boeken uit de hoogste regionen van de wereldliteratuur zonder veel uitleg aan hem konden refereren. Het eerste belangwekkende boek waarin Robinsons
pioniersgeest op een exemplarisch niveau werd getild, is
Emile (1762), Rousseau's onvoltooid gebleven boek over de
opvoeding, dat in zekere zin als parallelboek, als de theoretische pendant van Robinson Crusoe mag worden gezien.
Rousseau prijst het boek van Defoe nadrukkelijk aan:
het is het eerste boek dat hij, de pedagoog, aan zijn hypothetische leerling Emile te lezen wil geven. En vooral niet
op zeer jeugdige leeftijd! Want Rousseau is geen vroege
propagandist van het lezen, integendeel. Hij behoort tot de
auteurs die — van Montaigne via Lichtenberg tot Schopenhauer en Nietzsche — regelmatig waarschuwen tegen de
gevaren van het vele en vroegtijdige lezen, niet omdat zij
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kinderen die ontwikkeling van de fantasie niet gunnen
maar, integendeel, juist omdat ze vrezen dat het vele lezen
de kinderlijke zelfstandigheid, hun vrijheid, hun vermogen tot het opdoen van veelzijdige ervaringen zal schaden.
Daarin ziet Rousseau het voorbeeldige belang van Robinson: de schipbreukeling leert — 'tilt de praktijk en niet
uit de boeken' — hoe in moeilijke omstandigheden zonder
hulp zijn boontjes te doppen, hij is de gedroomde individualist die zich door geen tegenslag uit het veld laat slaan.
Rousseau is niet de overbezorgde wekeling voor wie hij in
deze tijd nogal eens wordt gehouden, in hem schuilt eerder een spartaan dan een kinderjuffrouw. Het kind moet
in zijn ogen leren `als volwassene zichzelf in leven te houden, de slagen van het lot te verduren, weelde en nood te
doorstaan, evengoed te kunnen leven in het ijzige IJsland
als op de verzengende rots van Malta.'
Achtentwintig jaar leefde Robinson op zijn eiland, Emile moet vijfentwintig jaar op het zijne blijven: pas dan is hij
voldoende immuun voor elke ziekelijke besmetting door
de cultuur, pas dan heeft hij voldoende weerstand opgebouwd om het kwaad van de wereld te kunnen herkennen
zonder er het slachtoffer van te worden. Maar Rousseau's
droom van zijn kameleontische aanpassingsvermogen
mag niet worden verward met de postmoderne droom van
de eindeloos flexibele mens; Emile moet juist zoveel zelfbewustzijn krij gen dat hij voorgoed ongeschikt is voor het
gemechaniseerde, zelfontkennende rollenspel dat bij die
laatste hoort.
Intussen is het hoogst opmerkelijk dat Rousseau, fervent tegenstander van alle soorten horigheid en slavernij,
in Emile met geen woord rept over Robinsons heerszuchtige trekken. Toch zou het me niet verbazen als juist in diens
vanzelfsprekende superioriteit tegenover al het vreemde
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de eigenlijke verklaring voor zijn immense populariteit
moet worden gezocht. Weliswaar bevat het boek hier en
daar een passage die als antikoloniaal kan worden gezien
— zo heeft de schrijver het ergens over `alle barbaarsheden
die de Spanjaarden in Amerika hadden begaan, waar ze
miljoenen mensen uitmoordden die [...] de Spanjaarden
zelf niets hadden gedaan' — maar dat neemt niet weg dat
Robinson zich, inderdaad volstrekt natuurlijk, als modelkoloniaal gedraagt.
Uit geen formulering in het boek blijkt dat slavernij
weleens iets bedenkelijks kan zijn. In de jaren voor de fatale schipbreuk is Robinson zelf enige tijd slaaf van een
Moorse koning geweest; later, als hij in Brazilie een plantage beheert waar hij tabak verbouwt voor de export naar Lissabon, wordt hij door geen enkele ethische twijfel geremd
als hij met een schip `vol speelgoed voor de negers' naar
Guinee vaart om daar slaven to kopen voor het werk op zijn
plantages. Geen vuiltje aan de lucht.
Nog typerender is het dat Robinson zich, eenmaal op
zijn eiland, geen moment als gast gedraagt. Gestuurd en
beschermd als hij zich weet door de Goddelijke Voorzienigheid, beschouwt hij zich van meet of aan `als koning en
heer van dit land', hij acht zich `onschendbaar'en heeft 'het
recht van bezit', al heeft hij nog geen benul waar hij is terecht gekomen. Mogelijke bewoners van het land dat hij
heel in de verte ziet, kunnen niet anders dan `kannibalen
of menseneters zijn die elk menselijk lichaam dat in hun
handen valt, vermoorden en verslinden'.
Defoe ziet de inlander dus a priori als woesteling, als
`clegeneratie van de menselijke natuur'. Interessant is de
eerste feitelijke confrontatie met zo'n wilde, na een quarantaine van vijfentwintig jaar. Het gaat om een jongen
`met een volmaakt figuur', die door Robinson uit handen
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van een dertigtal op `zijn' eiland gelande wilden wordt gered en tot slaafgemaakt. Net als de conquistadores voor hem
beschouwt Robinson alles wat hem voor de voeten komt,
het land en zijn bewoners, als tabula rasa, die bij wijze van
spreken in zijn pre-adamitische staat ligt te wachten op
een soevereine naamgever. Dus noemt hij de slaaf Vrijdag,
en voortvarend begint hij aan zijn heilzame beschavingswerk. Binnen de kortste keren gedraagt de inlander zich
als voorbeeldige, dankbare christen, alleen het spraakgebrek is met zijn doop niet verdwenen: U leren wilde mannen goede, tamme mannen zijn.'
Veel eigentijdse globaliseringstheorieen lijden aan kortzichtigheid. Doordat de auteurs ervan zich concentreren
op de revolutionering van de informatie- en communicatietechnologie van de laatste decennia beschrijven ze de
globalisering in termen als `onbeheersbaarheid', `nieuwe
chaos', `centrumloosheid', dus in formuleringen van een
postmoderne filosofie die al bij voorbaat een testimonium
paupertatis afgeeft als het erom gaat iets samenhangends
te beweren over de stand van zaken in de wereld.
Maar de globalisering is niet van vandaag of gisteren.
Natuurlijk, het valt niet te ontkennen dat ze een nieuwe
fase is ingegaan, dat de ongekende versnelling en intensivering van globale communicatieprocessen ook een dynamisering van de transnationale economie en de mobiliteit
heeft veroorzaakt, maar de eenzijdige concentratie daarop
maakt blind voor de voorgeschiedenis, die op zijn minst
een half millennium eerder begon.
Vooral het negeren of bagatelliseren van de historische
fase van de feitelijke, geografische globalisering heeft ernstige consequenties: als vanzelfverdwijnen alle machtsaspecten uit de wereldwijde `communicatie'. Iedereen kan
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immers in principe altijd en overal in een fractie van een
seconde een bericht versturen naar ieder ander, waar ook
ter wereld, zoals hij omgekeerd de — meestal ongewilde —
adressant is van ontelbare, vooral ook economisch gemotiveerde boodschappen van anderen. Hierarchieloosheid,
chaos en anarchie lijken troef, zeker, maar de effecten van
al die boodschappen in de reele wereld zijn zeer ongelijk.
Een Braziliaanse sojaboer kan een vloedgolf van alarmerende berichten de wereld insturen om zijn onhoudbare leefomstandigheden te beklagen, maar veel zal dat niet
helpen als blijkt dat zijn afnemers in de Europese en Amerikaanse bio-industrie hun psychologische spamfilters zo
hebben laten afstemmen dat ze die berichten nooit in hun
bedrijfsstrategie hoeven te betrekken. En die asymmetrie
— in het algemeen: machtsongelijkheid in de globale economie — gaat terug op de fase van de feitelijke globalisering.
Die globalisering was aanvankelijk een volstrekt eenzijdig
proces.44 Ze ging uit van een paar havensteden op het Iberische schiereiland, Belem (bij Lissabon) en het Spaanse
Cadiz. De eerste reis om de wereld — door Magalhdes en
Del Cano — werd in 1522 voltooid. Eenzijdig was die maritieme globalisering vooral omdat de Europeanen elk land
waar ze voet aan wal zetten, ook onmiddellijk als hun eigendom beschouwden. Dat gold in eerste instantie vooral
voor Zuid-Amerika.
Uit recente studies blijkt weliswaar dat de precolumbiaanse culturen hoogontwikkeld waren en in de meeste opzichten nauwelijks of niet onderdeden voor de Europese,
toch was aan het eind van de zestiende eeuw het merendeel van de autochtone bevolking uitgeroeid, Of als slachtoffer van epidemische ziekten waar de Europeanen im-

222

muun voor waren (pokken), of omdat ze zodanig waren
verzwakt dat ze gemakkelijk met militaire middelen overwonnen konden worden. 45 In de daarop volgende eeuwen
verliep ook de kolonisatie van Noord-Amerika niet volgens
de democratische regels van de `machtsvrije communicatie', maar, integendeel, volgens de strikte asymmetrie die
inherent is aan de effectiviteit van de diverse wapens, pijl
en boog versus geweer.
Toen Columbus op 12 oktober 1492 voet aan land zette
op Guanahani, een van de kleine Bahama-eilanden, noemde hij dat zonder aarzelen San Salvador, zoals de verovering van het vasteland in de eeuw die volgde ook gepaard
ging met een grootscheepse omdoping in christelijke zin.
Zo stelde men de verovering van het land voor als redding
en een daad van beschaving, precies zoals beschreven door
Defoe.
Eeuwenlang, en in Amerikaanse schoolboeken tot op
de dag van vandaag, werd die mythe gevoed: tot de komst
van de Europeanen was Amerika een leeg, wild en ongecultiveerd gebied, pas vanafdat moment ging het land deel
uitmaken van de geschiedenis. Daarmee verdwenen de
onvoorstelbare verwoestingen, de moordpartijen en de
plunderingen, uit beeld; tegelijkertijd kreeg het Europese
zelfbeeld van de blanke, christelijke, superieure man de
zelfverzekerde contouren die het vooral in grote delen van
neoconservatief Amerika nog steeds heeft.4 6
Maar die superioriteit is niets anders dan cultureel zelfbedrog, in werkelijkheid is ze gebaseerd op politieke, militaire en economische machtsmiddelen. De Europese modernisering — in het kielzog van de industriele revolutie in
Engeland — had zonder de rijkdommen en de grondstoffen
uit Amerika helemaal niet kunnen plaatsvinden. Er kan
geen twijfel over bestaan dat de voor- en de nadelen van de
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globalisering van meet af aan zeer ongelijk verdeeld waren. Of liever: dat de voordelen vrijwel uitsluitend aan de
ene kant — Europa, inclusief de vs, ofwel 'het Noorden' —, de
nadelen vrijwel uitsluitend aan de andere kant — de derde
wereld, 'het Zuiden' — moesten worden bijgeschreven. En
dat is zo tot op de dag van vandaag, nog altijd wordt de ontzagwekkende rijkdom van het Noorden betaald met de beschamende armoede van het Zuiden, en nog altijd wordt
dat goedgepraat met redeneringen die niets anders zijn
dan varianten van de Goddelijke Voorzienigheid.
En dus zijn er door regeringen van de rijke landen ook
nog nauwelijks serieuze pogingen gedaan iets aan die
schrijnende ongelijkheid to doen, begrijpelijk, zij werden
zelden geplaagd door schuldgevoelens. Per slot van rekening speelden moord en doodslag zich ver van huis af, van
de slachtoffers kregen zij alleen een eurocentrisch verwrongen beeld uit de verhalen van soldaten, handelaren
en professionele vertellers als Defoe — zolang al die vreemdelingen niet bekeerd waren tot het christendom, waren
het woeste kannibalen.

Robinson Crusoe is prototypisch voor de vanzelfsprekende
alliantie van christendom en kolonialisme, die de aandrijfmotor vormde van de overzeese Europese expansie vanaf
de late vijftiende eeuw. Die expansie is in feite zelfs ondenkbaar zonder de universalistische pretenties van het
monotheistische katholicisme. De annexatie van vreemde
landen ging gepaard met een ongekende missioneringsgolf, die de heidenen duidelijk maakte dat absolute onderdanigheid en gehoorzaamheid voortaan geboden waren
op straffe van helse pijnen.
Het wereldhistorische belang daarvan is slechts vergelijkbaar met de grote evangelisatiereizen van Paulus in het
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Romeinse Rijk, zonder welke het christendom het nooit
verder zou hebben geschopt dan een lokale sekte. Het verschil blijft niettemin essentieel: terwijl het christendom
van jezus en Paulus machtskritisch en anti-imperiaal van
karakter was, begrepen de christenen van de vroegmoderne tijd heel goed dat een verdere effectuering van hun universele blijde boodschap alleen mogelijk was via een pact
met de machthebbers. Zij motiveerden en legitimeerden
hun repressie in eigen huis evenzeer als hun overzeese
veroveringstochten.
Peter Sloterdijk herinnert eraan dat Columbus nog geen
drie weken terug was van zijn eerste grote ontdekkingstocht of paus Alexander vi vaardigde de bul Inter cetera uit,
waarin hij de Spanjaarden en de Portugezen het bezitsrecht van de nieuw ontdekte werelden in het Westen toewees — een onbeschaamdheid die tot in de twintigste eeuw
haar volgelingen en verdedigers heeft gekend. Politiek filosoof Carl Schmitt, omstreden onder meer vanwege zijn
nazi-sympathieen, heeft de soevereiniteitsaanspraken van
de machtigste partij altijd iets vanzelfsprekends gevonden: de `geestelijke en historische suprematie' van de Europeanen zou hun eenvoudigweg het recht hebben gegeven hun ontdekkingen in te palmen.
Ietwat ironisch is het wel dat de christelijke missioneringsdrift zijn grootste successen behaalde in de achttiende eeuw, toen het leergezag van de katholieke kerk in Europa sterk onder druk kwam te staan en de ontkerkelijking,
aanvankelijk vooral in intellectuele kring, haar onstuitbare
opmars begon. Het oude Europa heeft, zelfs al vanaf de katharen en de humanisten, een traditie van zelfkritiek ontwikkeld die het ons mogelijk maakt niet alleen met de
ogen van de veroveraar en de heerser, maar ook met die
van het slachtoffer en de overwonnene te kijken. In het
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koor van stemmen die het manische expansionisme van
Europese veroveraars de goddelijke zege gaven, klonken
ook altijd dissidente geluiden van empathische getuigen,
al of niet op afstand, van voetvolk, missionarissen en filosofen die in geen enkele feitelijke suprematie een legitimatie zagen voor onmenselijkheid. Maar zij vormden ook
altijd -- van Bartolome de las Casas tot Claude Levi-Strauss
en van Denis Diderot tot Eduardo Galeano — een betrekkelijk machteloze minderheid. 47
Hoe diep en vanzelfsprekend het westerse superioriteitsgevoel verankerd was, blijkt misschien nog het meest uit
de racistische stereotypen in boeken die het nadrukkelijk
voor de slachtoffers van het kolonialisme opnemen. In
Uncle Tom's Cabin (1852), dat zo'n grote invloed op de Amerikaanse lezers had dat het volgens Abraham Lincoln de
Amerikaanse Burgeroorlog ontketende, bestaat 'het zwarte ras' voornamelijk uit onderdanige mensen die zich zonder spoortje van protest laten vernederen. Ook Harriet
Beecher Stowe kan zich de bevrijding en de emancipatie
van de slaven niet anders voorstellen dan door hen te modelleren naar het beeld van de blanke overheerser. Ooit,
zegt ze, zullen de zwarten `een verlichte en christelijke gemeenschap' vormen, die 'op de kusten van Afrika wetten,
taal en literatuur zal kennen, afgeleid van de onze.'
Het zwarte ras mag op zijn best nog zwart zijn, voor het
overige moet het als twee druppels water op zijn blanke
weldoener gaan lijken. De voorstelling van een etnische en
culturele diversiteit die gekoesterd zou moeten worden,
zoals nog bij Montesquieu, is in het discours over de
emancipatie van de zwarten meestal ver te zoeken. Emancipatie betekent assimilatie, talige en culturele zelfverloochening, exact volgens het model van Crusoe en Vrijdag;
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de integratie-ideeen van populistische Europese politici
van nu hebben een lange voorgeschiedenis. In literaire
boeken met koloniale thema's worden indianen en zwarten meestal halfweg dat proces voorgesteld. Ze doen met
aandoenlijke ijver hun best zich de vreemde taal en zeden
eigen to maken maar blijven met grote hardnekkigheid telkens dezelfde brabbeltaal spreken. Daarmee wordt hun
diepgewortelde intellectuele inferioriteit nog eens zwart
op wit bevestigd.
Dat de blanke Europeanen niet geinteresseerd waren in
het zelfbeeld van de zwarten, wordt op exemplarische wijze gethematiseerd door J. M. Coetzee in een roman die als
commentaar op Defoes Robinson Crusoe moet worden gezien. In Foe (1986) wordt het verhaal van Cruso en Vrijdag
nog eens verteld, nu vanuit het perspectief van een op het
eiland aangespoelde vrouw, Mrs. Barton. Zij constateert
dat Vrijdag niet kan spreken omdat zijn tong uit zijn mond
is gesneden — door wie blijft in het midden — en hij het verhaal van zijn gevangenneming en zijn slavernij dus niet
meer zelf kan vertellen. Ook vandaag de dag is van dat gruwelijke verhaal nog vrijwel niets verteld, zeker is wel dat
voor de gekoloniseerde volkeren het beeld van de Europeaan alleen maar een schrikbeeld kan zijn geweest. Dat is
door niemand zo trefzeker vastgelegd als door Lichtenberg, de grootmeester van de omkering: 'De Amerikaan
die als eerste Columbus ontdekte, deed een rampzalige
ontdekking.'
De versnelde globalisering van de laatste decennia heeft
ertoe geleid dat ook de aanjagers van de globalisering zijn
geschrokken van de gevolgen voor de eigen identiteit. Altijd waren we doodgemoedereerd Hollander of Vlaming,
Italiaan of Griek geweest, nu we behalve het vererende be-
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zoek van onze rijke soortgenoten uit de vs of japan ook ongewenst bezoek krijgen uit de armste gebieden van Azie
en Afrika, schieten we in een angstige, zelfverdedigende
reflex en willen we weten wie wij zijn.
Nog afgezien van de absurde generalisaties die daarbij
worden gedebiteerd — wij zouden Grieks-Romeins en joodschristelijk zijn, alsof we te maken hebben met het product
van een eeuwenoude, zuivere en volmaakt vreedzame synthese van die bronnen — is het opvallend hoezeer men geneigd is die identiteit als een papieren constructie te zien.
Uitgebreid gaan we te rade bij denkers en dichters, zelden
of nooit richten we het vizier op de catastrofes en de bloedbaden die we hebben aangericht. Het Europese mensbeeld
zoeken we in de rustig argumenterende geschriften van
de humanisten, niet in de megalomane fantasieen van de
machthebbers. Te gemakkelijk gaan we ervan uit dat de
grote geesten hun stempel hebben gedrukt op onze geschiedenis, en dus op wie wij zijn.
Maar het is lang geleden dat die grote geesten de centra
van de macht frequenteerden — Erasmus was raadsheer
van de jonge vorst Karel v en schreefals zodanig, in het Latijn, het pedagogisch-ethische traktaat De opvoeding van de
christenvorst (1516), Diderot werkte vergaande plannen uit
voor een grootscheepse landbouwhervorming en de afschaffing van de lijfeigenschap in het feodale Rusland van
tsarina Catharina de Grote. Maar zelfs het glanzende en
evenwichtige traktaat van Erasmus heeft in de politieke
controversen van zijn tijd geen rol gespeeld, wel — getuige
de vele herdrukken en vertalingen in alle belangrijke Europese talen — in de geschiedenis van het humanisme, dus in
de geesteswetenschappen; om over de praktische effecten
van Diderot's optimistische interventies maar helemaal
te zwijgen. Marx' veelgeciteerde verzuchting — in de elfde
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these over Feuerbach — dat de filosofen de wereld alleen
verschillend hebben geinterpreteerd maar dat 'het erop
aan komt haar te veranderen', komt niet uit de lucht vallen.
In onze mijmeringen over ons 'Europese zelfbeeld'
spelen sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw humanistische en verlichte noties een hoofdrol, meer dan
christelijke. Dat is logisch, we wilden uiteraard niet meer
te kijk staan als dogmatische drammers en intolerante gezagsaanbidders, we wilden ons duidelijk onderscheiden
van alle `nieuwe Nederlanders'. Merkwaardig overigens
hoe vergeetachtig we daarbij zijn, hoe gretig we onze kakelverse `libertijnse' mentaliteit terugprojecteren tot in tij den waarin er al moed voor nodig was de woorden `homoseksueel' of `atheistisch' hardop uit te spreken.
Liever zien we onszelf als oeroude stamvaders en kampioenen van de vrijheid, de matigheid, de terughoudendheid, het rechtvaardigheidsgevoel, de scepsis, de wederkerigheid, de ironie — al die eigenschappen, kortom, die ons,
als we ze werkelijk in beslissende mate hadden bezeten,
volkomen ongeschikt zouden hebben gemaakt voor de wereldomvattende missionaire projecten die we in het kielzog van Columbus hebben uitgevoerd.
Die humanistische waarden — en alles wat in het verlengde daarvan als modernistische houding, cultuur, wereldbeschouwing mag worden bestempeld — zijn in elk geval niet beslissend geweest voor de daadkrachtige carrieres
van onze politieke en economische machthebbers. Realistischer is het vermoeden dat die waarden in al die eeuwen
alleen in betrekkelijk kleine, ontwikkelde en bevoorrechte
kringen gemeengoed zijn geweest, zoals ook de toegang
tot wetenschap en kunst het privilege van een gecultiveerde elite was. Te vrezen valt dat 'het Europese mensbeeld'
een abstractie is, het geidealiseerde product van een Euro-
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pese studeerkamergeschiedenis, een geschiedenis zonder
belangentegenstellingen, conflicten en oorlogen.
Waarschijnlijk is er maar een perspectief van waaruit
dat abstracte beeld tevens het meest concrete is: dat van de
Afrikanen, Aziaten en Amerikanen die al die eigengereide
Spanjaarden, Hollanders, Britten en Fransen op bezoek
kregen. In hun hardvochtige suprematie vormden die blanke, behaarde gasten een Europese Unie avant la lettre, die
geen moment inspireerde tot filosofisch gemijmer over intern-Europese mentaliteitsverschillen. Vandaag de dag is
dat niet heel anders: zoals bekend kost het de `geciviliseerde' Britse en zelfs de aanvankelijk nagenoeg ongewapende
Nederlandse soldaten in Afghanistan de grootste moeite
door de bevolking niet voor Rambo-achtige Amerikanen te
worden versleten.
De 'Europeanen' zijn winnaars. Sinds een half millennium hebben zij de rest van de wereld, hetzij vanuit het oude
Europa, hetzij vanuit Europees geinspireerde, vooral in de
vs opgezette transnationale projecten, in steeds sterkere
mate hun wil opgelegd.
In de 'Europese' levensstijl is de economie, zeker sinds
1989, allesoverheersend geworden. De globalisering dwingt
tot groei, en de negatieve gevolgen daarvan beginnen ook
in de `thuislanden' steeds duidelijker te worden. Levensgebieden die tot voor kort aan de gemeenschappelijke zorg
van de staat werden toevertrouwd, of die tot het autonome
domein van kleinere gemeenschappen of het individu
werden gerekend, zijn in hoog tempo gekoloniseerd door
nagenoeg ongecontroleerd opererende kapitalistische ondernemingen, zodat we ons nauwelijks nog kunnen bewegen zonder de een of andere opdringerige 'markt' te betreden. Steeds meer activiteiten, bezigheden en diensten zijn
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onder onze ogen maar ongevraagd veranderd in een 'product', dus in iets waartegenover we een zakelijke, berekenende houding moeten aannemen. Verkocht wordt dat als
verruiming van onze keuzemogelijkheden, ervaren wordt
het maar al to vaak als kleinerende, beperkende bemoeizucht, als verarming en verharding van het bestaan.
Dat heeft tot sociale ontwrichting geleid, en dus tot onzekerheid en stress op grote schaal. Talloze gebieden van
het leven zijn veranderd in een rusteloos slagveld dat de
mensen dwingt tot competitie en strijd en hen dus ook verdeelt in winnaars en verliezers. Zeker, rijken en armen,
machtigen en machtelozen zijn er altijd geweest, maar
vroeger, in premoderne tijden, werden die verschillen
meestal geaccepteerd. Ter wille van het organische geheel
had God immers iedereen al bij zijn geboorte zijn gerespecteerde plaats toegewezen en dus ook van een gerespecteerde taak voorzien. Hoe aanstootgevend die verschillen
voor ons vaak ook mogen lijken, voor een verschil in termen van winnaars en verliezers was er in dat `mystieke lichaam', in dat iedereen omvattende verbond, geen plaats.
Daar is nu vrijwel niets meer van over. Niemand heeft
meer een vaste plaats en een vaste taak, van een hogere verbondenheid is niet langer sprake. Meer dan ooit wordt de
verdeling van de mensen in winnaars en verliezers benadrukt, openbaargemaakt, geexpliciteerd en gedifferentieerd. Discrete solidariteit heeft plaatsgemaakt voor publieke verachting. Naarmate de staat zich ter wille van de
economische expansie verder terugtrekt uit het publieke
leven en zijn beschermende, verzorgende en culturele taken decimeert, wordt elk individu verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van wereldwijde ontwikkelingen
waarop hij geen enkele invloed heeft. En voorlopig wijst alles erop dat dit desastreuze patroon op Europees niveau
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herhaald wordt. Wie arm en machteloos is, is niet meer alleen arm en machteloos, hij is ook nog eens zelfschuld aan
zijn armoede en zijn machteloosheid. Op de diverse markten van het leven heeft hij zich onvoldoende doen gelden,
hij is een verliezer; en buiten hemzelf is er niemand meer
die zich voor zijn verlies verantwoordelijk voelt.
Hoe gevaarlijk het bestaan van grote collectieven verliezers in een geseculariseerde samenleving is, moge blijken
uit de twintigste-eeuwse volksbewegingen, van de fascisten en de nazi's tot de bendes op de Balkan en elders, die de
gefrustreerde verliezers organiseerden onder het mythische principe van ras, natie of religie en hun daarmee de gelegenheid boden hun moorddadige agressie of to reageren
op alle `elementen' die de zuiverheid van dat ras, die natie of
die religie bedreigden. Dat vooral in Aziatische miljoenensteden zeer rijk en zeer arm nog grotendeels `vreedzaam'
naast elkaar schijnen te leven, moet waarschijnlijk ook
worden toegeschreven aan de daar nog altijd overheersende rol van een ouder overkoepelend principe, dat van de religie, die mensen leert zich te schikken in hun lot.
Wat de huidige situatie tamelijk drastisch doet verschillen van die van enkele decennia geleden is het feit dat de
potentiele verliezers in de rijke landen niet meer alleen te
vinden zijn in de traditionele onderlagen van de samenleving, maar in toenemende mate ook in de goedopgeleide,
stedelijke middenklasse. Als gevolg van de deregulering
en flexibilisering van de economie is het aantal min of
meer vaste arbeidsplaatsen op alle niveaus geslonken.
Vooral jonge mensen moeten er rekening mee houden dat
ze alleen nog maar voor tijdelijk, slecht betaald werk in
aanmerking komen; de aanstormende concurrentie uit
China en India zou dat onvermijdelijk maken. In Frankrijk, waar de situatie uitzichtlozer lijkt dan in Nederland,
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verscheen al in 2001, dus jaren voor de massale jongerenprotesten in Parijs en elders, het pamflet Les intellos preCaires (door Anne en Marine Rambach), waarin het treurige
beeld wordt geschetst van een intelligentsia met een relatief hoge maatschappelijke status maar werkend onder
buitengewoon belabberde arbeidsomstandigheden.
Toch is het evident dat de echte verliezers van de economische globalisering zich niet in deze lagen van de bevolking
bevinden, hoe weinig benijdenswaardig hun positie ook is.
De echte verliezers bevinden zich in de verpauperde achterstandswijken van de grote steden, en vooral in de derde
wereld, in delen van Oost-Europa, in Afrika, in Azie, in
Zuid-Amerika, al lopen de scheidslijnen vaak dwars door
die landen heen.4 8 Ook in de global cities van de arme landen is er meestal een steenrijke, vaak criminele bovenlaag;
omgekeerd neemt het aantal armen in de rijke landen
schrikbarend toe.
Hoe dramatisch de situatie in veel arme landen is, kunnen we met grote regelmaat via de media vernemen: groepen berooide vluchtelingen op zoek naar een plek waar ze
misschien iets meer overlevingskansen hebben. Zelden
wordt erbij gezegd dat die mensen op de vlucht zijn — direct of indirect — omdat hun traditionele gemeenschapsleven is vernietigd door de komst van grote concerns uit de
rijke landen, dat ze van hun levensmiddelen zijn beroofd,
van hun land, van hun toegang tot natuurlijke hulpbronnen.49 Meestal krijgen de grillen van de natuur de schuld,
alsof die niet allang door menselijke activiteiten beinvloed
worden: ook de woestijnvorming, de uitputting van landbouwgrond, het droogvallen van rivieren en meren, het
verdwijnen van wouden, de erosie, de algehele verstoring
van het ecologische evenwicht en het ontstaan van epide-
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mische ziekten zijn op zijn minst voor een deel het gevolg
van grootschalige economische activiteiten waarom de autochtone bevolkingen nooit gevraagd hebben en waarvan
de baten naar de profiteurs van de globalisering vloeien.5°
Vrijwel elk T-shirt en elke spijkerbroek, elke hamburger en elke biefstuk, elke auto en elke computer, kortom,
vrijwel alles wat wij in de rijke landen in zo schaamteloze
hoeveelheden consumeren en verbruiken, draagt het stempel van het onrecht dat de armen in de derde wereld wordt
aangedaan. Het is op goede gronden dat wij het oude
marxistische aanklachtenrepertoire hebben gereviseerd
en ten slotte opgedoekt — uitgebuite proletariers zijn immers al minstens een halve eeuw onvindbaar — maar de
mensonterende arbeidsomstandigheden van een a twee
eeuwen geleden waar dat repertoire naar verwees treffen
we nu aan in de rechteloze fabriekshallen in China, India
en Brazilie, waar wij onze spullen vrijwel voor niets laten
maken.
Emigratie is van alle tijden, en vrijwel altijd ging het om
gedwongen emigratie. Mensen moeten een sterk motief
hebben om al het vertrouwde achter zich te laten en in een
vreemde omgeving opnieuw te beginnen. Emigratiegolven zijn altijd het gevolg van een ernstige aantasting van
de bestaanszekerheid van grote groepen mensen. In Europa heeft de economische modernisering vooral in de negentiende eeuw voor een massale uittocht gezorgd. Grote
delen van de bevolking raakten ook bier op drift, nadat ze
met geweld uit de beschermende banden van het familieen gemeenschapsleven waren gescheurd. Als gevolg van
een catastrofale hongersnood emigreerde alleen al in Ierland tussen 185o en 19 o o ruim zeventig procent van de bevolking (ofwel ongeveer 6 miljoen mensen), vooral naar
Noord-Amerika. In de eeuw tussen 182o en 192o vestig-

234

den zich in totaal 35 miljoen Europeanen elders in de wereld.
Maar de Europeanen die economisch — en dus in algemene zin — overtollig werden, hadden in vergelijking met
hun latere lotgenoten in `ontwikkelingslanden' (een gruwelijker eufemisme is zelden bedacht) een groot voordeel:
er waren nog genoeg 'lege' en onontgonnen plekken op de
wereld waar ze heen konden. En als ze niet `leeg' maar bewoond waren, kon men dat dankzij de militaire en technologische suprematie van het thuisland eenvoudigweg negeren — eventueel verzet van de inlandse bevolking werd
met geweld de kop ingedrukt. Volgens recente schattingen
werd in de periode tussen de eerste kolonisatie en het begin van de twintigste eeuw niet minder dan tachtig procent
van de totale bevolking van premoderne landen uitgeroeid,
hetzij door moord, door geimporteerde ziektes of `vanzelf ,
nadat men was beroofd van zijn eeuwenoude traditionele
levenswij ze.
Op die manier betaalden vreemde volkeren de tol voor
Europese moderniseringsproblemen. De Europese emigranten waren — in de precieze zin van het woord wat we
nu `economische vluchtelingen' noemen, een etiket dat
voldoet om geen enkel pardon te hebben met het terugsturen van Afrikanen of Aziaten die een poging doen in de rijke wereld aan de slag te komen. Fort Europa is een feit, fort
Amerika eveneens. Maar de rijke landen zitten met het
probleem dat ze zich toch ook niet hermetisch van de omringende wereld kunnen afsluiten. Ten behoeve van de eigen economie zijn ze immers steeds sterker aangewezen
op goedkope arbeidskrachten uit het arme buitenland.
Dat leidt tot een hoogst paradoxale situatie, die misschien
nog het best kan worden geillustreerd aan de hand van de
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grens die de v s van Mexico scheidt. Die grens heeft een
lengte van 320 o kilometer, waarvan tot voor kort nauwelijks meer dan 13o kilometer door een muur was beveiligd.
Dat betrof vooral het uiterste westen, tussen San Diego en
Tijuana, waar de Eerste van de Derde Wereld wordt gescheiden door een drievoudige metalen muur van vierenhalve meter hoogte en, ter voorkoming van ondertunneling, een diepe verankering in de bodem. In 20 o 6 heeft
het Huis van Afgevaardigden besloten die muur over een
lengte van 1125 kilometer uit te breiden. Op die manier
moeten de Amerikanen die de komst van de Mexicanen
vrezen het gevoel krijgen dat ook de Amerikaanse regering
haar best doet de instroom van illegale arbeidskrachten
een halt toe te roepen.
Maar juist dat is schijn. Want de grote ondernemingen
hebben de goedkope arbeidskrachten uit het zuiden nodig, ook omdat ze op die manier de lonen laag kunnen
houden. De grens, zo blijkt, is precies zo doorlaatbaar als
de Amerikaanse economie vereist. De bouw van de muur
in El Paso (`Operation Hold the Line') en in San Diego
( `Operation Gatekeeper') ging in 1992, respectievelijk 1993
van start met veel propagandistische tamtam, toen er vanwege de economische recessie van die jaren even geen behoefte was aan Mexicaanse zwartwerkers. In bedrijven aan
de westkust, waar veel latino's werkten, hield de politie regelmatig razzia's. Maar eind jaren negentig, toen de economie sterk aantrok, verflauwde de controle onmiddellijk,
zodat het aantal emigranten zonder verblijfsvergunning
in korte tijd enorm steeg.
Onder president George W. Bush wordt de grensbewaking weer verscherpt, vooral om tegemoet te komen aan de
xenofobe sentimenten van de blanke Amerikanen. Voor
een deel is dat politiek theater, want Bush weet maar al te
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goed dat de Mexicanen onmisbaar zijn als rechteloze
loonslaven voor McDonalds en Wal Mart, maar ook, als
kokkin en kindermeisje, voor de instandhouding van een
postkoloniale levensstijl van de rijke republikeinen.
Zo lijkt de mexicanisering van de zuidelijke staten van
Amerika onstuitbaar, een proces dat als een wel zeer ironische wending van de geschiedenis kan worden geduid.
Door armoede gedreven `heroverf de autochtone Amerikaanse bevolking het land waarvan ze ooit door de blanke
Europese kolonisatoren werd verdreven. Het aantal illegale latino's wordt momenteel geschat op 12 a 20 miljoen,
het aantal legale op 35 miljoen. In Los Angeles wonen meer
indianen dan blanken, in grote delen van California en andere zuidelijke staten is Spaans de eerste taal. Maar ook in
economisch opzicht krijgt het rijkste en machtigste land
ter wereld trekken van een derdewereldland: de tegenstellingen tussen rijk en arm nemen schrikbarende vormen
aan, de middenklasse lijkt te verdwijnen.
De situatie aan de Mexicaans-Amerikaanse grens lijkt
op die aan de Europese buitengrenzen, allereerst wat de
emigranten betreft die het niet halen. Volgens schattingen
van het American Friends Service Committee, een hulporganisatie van de Quakers, zijn er de laatste tien jaar tussen de
drie- en de vijfduizend mensen van honger en dorst omgekomen in het onherbergzame grensgebied of vermoord
door de vrijwillige Amerikaanse burgerwacht.
Schattingen van het aantal Afrikaanse bootvluchtelingen dat de afgelopen jaren is omgekomen op de Atlantische Oceaan of de Middellandse Zee, anoniem, zonder
een ander spoor na te laten dan de afscheidsverhalen van
de verslagen thuisblijvers, lopen sterk uiteen, zeker is dat
het om een veelvoud gaat van de omgekomen Mexicaanse
emigranten. In de schipbreukstatistieken komen ze niet
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voor. In de geschiedenis van de globalisering vormen ze
hooguit een voetnoot. Vast staat dat er alleen al in 2 o o 6,
volgens cijfers van het Rode Kruis, 31.2 oo bootvluchtelingen zijn aangekomen op de Canarische Eilanden, meestal
in erbarmelijke omstandigheden. Op grond van een overeenkomst met de Afrikaanse herkomstlanden heeft Spanje de meesten van hen eenvoudig teruggestuurd.
We moeten er rekening mee houden dat de globale mobilisering nog maar pas begonnen is. Bij voortdurende existentiele nood zijn de vreemde gasten, vluchtelingen en
emigranten, niet tegen te houden, zeker ook gezien de op
korte termijn te verwachten explosieve bevolkingstoename in de armste landen.
De samenstelling van de wereldbevolking is de laatste
eeuw dramatisch veranderd en zal dat ook de komende decennia blijven doen. 5 ' In 19 o o telde Europa 46o miljoen
inwoners, ofwel een kwart van de wereldbevolking. In
2000 was dat aantal gestegen tot 6 oo miljoen. Dat is een
zeer geringe stijging, zeker in vergelijking met grote delen
van Afrika en met de islamitische wereld, waar de groei het
grootst was. In de islamitische wereld is het inwonertal in
diezelfde periode gestegen van 15o tot 1200 miljoen, een
verachtvoudiging, de grootste bevolkingstoename van een
precies afgebakende (geloofs)gemeenschap uit de geschiedenis van de mensheid.
Als we ons zorgen moeten maken over de toestand in
de wereld, dan misschien wel allereerst over deze explosieve bevolkingsgroei, aangezien die, anders dan in het negentiende-eeuwse Europa, geen gelijke tred houdt met de
economische, sociale en culturele ontwikkeling — om het
vriendelijk te zeggen. Minder vriendelijk geformuleerd: er
is voor al die mensen, in het bijzonder voor het dispropor-
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tioneel grote aandeel jongeren, veel te weinig emplooi, er
zijn te weinig kansen, te weinig banen, te weinig posities
om hun een zinvol bestaan in het vooruitzicht te kunnen
stellen. En de geschiedenis leert dat die wanverhouding
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot massaal bloedvergieten leidt. De recente onderlinge oorlogen
in onder meer Congo, Oeganda, Darfur, Tsjaad en Somalie, in Palestina, Libanon, Irak, Afghanistan en Kasjmir laten dat onomwonden zien.
Nog een paar globale cijfers. In 2003 groeiden er in de
zogeheten ontwikkelingslanden (zonder China, waarvan
geen betrouwbare gegevens bekend zijn) moo miljoen kinderen op onder de vijftien jaar. Van hen moeten de daaropvolgende vijftien jaar Goo miljoen het huis uit. Naar schatting tien procent, ofwel Go miljoen jonge mensen, zullen
in Amerika en Europa nodig zijn ter compensatie van de
onvermijdelijke vergrij zing. Blijven over: 540 miljoen j onge mensen zonder vooruitzichten.
Waar dat toe zal leiden is niet moeilijk te voorspellen.
Europa zal zijn buitengrenzen wel op een flinke kier moeten zetten, niet uit altruisme, maar uit sociaal-economisch
eigenbelang. Zonder hooggekwalificeerde technici en chirurgen uit Afrika, maar ook zonder laaggekwalificeerd personeel voor de industriele en de dienstensector, zullen we
het niet redden. Zeker is bovendien dat de youth bulge in de
islamitische wereld en in vrijwel heel zwart Afrika hoe dan
ook, en nog los van de spanningen waarmee de onvermijdelijke modernisering gepaard zal gaan, nog tientallen jaren voor ernstige spanningen en conflicten zal zorgen. Te
vrezen valt dat een fors deel van de overtollige jongemannen zal worden verbruikt in genocidale oorlogen met buurlanden en buurstammen, in burgeroorlogen en in religieus, vooral islamitisch geetiketteerde terreur. En die laatste
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zal ongetwijfeld ook tegen het economisch, militair en cultureel even superieure als gehate rijke Westen gericht zijn.
Dat alles zal ertoe leiden dat binnen de rijke landen steeds
meer zwaar bewaakte eilandjes van zeer rijken zullen ontstaan. Vooral in de achterstandswijken van de grote steden
waar de diverse onderklassen bijeen worden gedreven,
zullen de spanningen hoog oplopen. Die spanningen zullen, zoals het er nu naar uitziet, vooral bezworen worden
met repressie en criminalisering, en niet met het enige dat
op den duur helpt: sociale en economische programma's
die uitzicht bieden op een algehele lotsverbetering, en zodoende op maatschappelijke integratie.
Een paar jaar geleden voorzag publicist H.J.A. Hofland
een mogelijke fascistoisering van onze samenleving op
korte termijn. Erg serieus werd dat waarschuwende geluid
door collega-publicisten niet genomen. Toch is een dergelijke ontwikkeling op iets langere termijn niet uitgesloten.
Nu al zien we dat de bestaansonzekerheid en de daarmee
gepaard gaande stressverschijnselen in de rijke landen zo
groot zijn geworden, dat grote delen van de bevolking lijken to snakken naar een populistische leider die hun frustraties aanscherpt in de richting van een geloofwaardige
zondebok.
Een apocalyptisch scenario is gemakkelijk geschetst.
Als we in een langdurige economische depressie zouden
raken, bijvoorbeeld als gevolg van een energie- of grondstoffencrisis (die bij slinkende voorraden en toenemende
vraag onvermijdelijk lijkt), kan de collectieve frustratie gevaarlijke epidemische vormen aannemen. Niet het Arische
ras maar een variant daarop, de Europese cultuur, de Leitkultur, de dominante cultuur of hoe die exclusieve cultuur
ook genoemd mag worden, zou ditmaal weleens het prin-
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cipe kunnen zijn waaronder de angstige frustraten alter
landen zich zullen verenigen in hun gemeenschappelijke
agressie tegen de veronderstelde bedreigers van die cultuur: de allochtonen, de moslims, de Marokkanen, de profiteurs van onze economie.
Of die Europese cultuur meer is dan een hetzeparool, of
ze deel uitmaakt van onze ethische en esthetische sensibiliteit, of ze in brede lagen van de bevolking diep genoeg geworteld is om de rancune en de agressie binnen de perken
van een minderheidspartij te houden en zodoende bijtijds
een halt toe te roepen, dat alles valt te bezien. Reden tot ongerustheid is er zeker.
Er is niet een Europees zelfbeeld, gelukkig. Er zijn er op
zijn minst twee, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Het
ene is dat van de machtigen die, vroeger gesteund door
God, nu door de Wereldbank, uit zijn op nog meer macht.
Dat beeld komen we vooral tegen bij de geestelijke erfgenamen van Robinson Crusoe, dus in kringen van mensen
die zich superieur achten zonder zich of to vragen ten koste waarvan en van wie die superioriteit verworven is. Op
mondiale schaal is dat het beeld dat wij van 'de' Amerikaan
hebben, dat van iemand die, hoewel opmerkelijk wereldvreemd, bezeten is door een gevaarlijk mengsel van religieuze en politieke missioneringsdrift.
Het tweede beeld is dat van de sceptici. Zij hebben enig
inzicht in de genealogie van het huidige economische scenario en de destructieve en uiteindelijk ook zelfdestructieye effecten daarvan. Zij zouden een belangrijke rot op het
wereldtoneel kunnen spelen door het van oorsprong Europese echter nu vooral door Amerikanen gepraktiseerde
`idealisme met de kracht van hun sceptische argumenten
te ondermijnen. Het hart van die argumentatie zou niet uit
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een alternatief idealisme moeten bestaan maar uit een
eenvoudig rechtvaardigheidsbeginsel: iedereen heeft evenveel recht op een leven in vrijheid als ieder ander, zoals geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens. De consequenties van een leven volgens dat
beginsel zouden duizelingwekkend zijn.
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Noten

De overtuigendste mij bekende multidisciplinaire studie naar
de mondiale verbanden tussen economie, ecologie en rechtvaardigheid is die van het Wuppertal Institut fur Klima, Umwelt,
Energie (onder leiding van Wolfgang Sachs en Tilman Santarius)
getiteld Fair Future. Begrenzte Ressourcen and globale Gerechtigkeit
(2005) .

In The Corrosion of Character (i998 , in het Nederlands vertaald
als De flexibele mens) onderzoekt Richard Sennett collectieve karakterveranderingen als gevolg van de organisatie van de arbeid
in moderne, gecomputeriseerde samenlevingen. In een vervolg
daarop, Respect. The Formation of Character in an Age of Inequality
(2o o3 , Respect in een wereld van ongelijkheid) gaat het over de vraag
of wederzijds respect mogelijk is in ongelijke situaties die ook altijd ongelijk zullen blijven, bijvoorbeeld omdat ze met een verschil
in talent of capaciteiten to maken hebben.
2

3 Zie Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Vertinderung der Zeitstrukturen in der Moderne (2o o5)

4 Zie onder meer Alain Corbin, Het verlangen naar de kust (1989).
5 Zie onder meer Fik Meijer, Gladiatoren, Volksvermaak in het
Colosseum (2o o3)
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6 Er bestaan diverse heruitgaven van dit boek, de meest recente
is Le Naufrage de la Meduse; par deux rescapes (2.305); zie ook: Der
Schifibruch der Fregatte Medusa (2005).

7 Dat het schip de naam van deze Griekse gorgonendochter
kreeg, is geen toeval. Naam en beeld van Medusa op een schip
moesten een afschrikwekkend, verstenend effect hebben op de
vijand, conform de oude mythe. Niettemin is het een wat curieuze naam voor een trots en imponerend schip, aangezien meduse
ook het Franse woord voor kwal is, een mysterieus, slecht aangeschreven wezen zonder ogen dat min of meer weerloos en stuurloos is overgeleverd aan de stromingen onder water. Misschien is
dat laatste de reden voor zijn slechte reputatie. Betere, niet door
mythe of volksgeloof bevangen waarnemers zingen de lof van
zijn schoonheid, zoals Charlotte Mutsaers in Zeepijn (1999) en
Rudy Kousbroek in Het raadsel der herkenning (2007).
8 Cellini is een van de vele kunstenaars — onder wie verder Caravaggio, Leonardo da Vinci en Rembrandt — die zich door de onthoofding van Medusa hebben laten inspireren. Zijn Perseus, nog
altijd to bewonderen in de Loggia van Florence, geldt als hoogtepunt van de beeldhouwkunst van de Renaissance. Maar Cellini
was ook als geen ander uit eigen ervaring op de hoogte met dit
soort bloedige geweld. Uit zijn sprankelende, bizarre, aan een
leerling gedicteerde autobiografie — Het Leven van Benvenuto Cellini (pas in 1728 voor het eerst gedrukt, maar waarschijnlijk in 1559
en volgende jaren geschreven) — blijkt dat hij op voet van gelijkheid omging met vorsten en pausen maar ook betrokken was bij
talloze misdaden. Minstens drie moorden heeft hij op zijn geweten — hoewel dat geweten noch dat van zijn beschermheren daardoor ook maar het in het minst werd bezwaard. Het plegen van
een moord lijkt hetzelfde type ambachtelijke, snel uitgevoerde
precisiewerk als het maken van een beeld. Over de eerste moord,
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in 153o, vertelt hij als volgt: 'Heel behoedzaam sloop ik naderbij
met een tweesnijdende dolk en juist was ik van plan met een
snelle haal zijn hoofd van de romp te scheiden toen hij zich plotseling omdraaide, zodat mijn stoot op zijn linkerschouder neerkwam en het bot versplinterde; hij richtte zich op, liet razend van
pijn zijn degen vallen en rende weg. Ik erachteraan, en in vier
stappen had ik hem ingehaald. Mijn dolk was boven zijn hoofd
toen hij juist bukte, zodat mijn wapen zijn halsbeen middendoor
sneed tot halverwege de hals; het drong er zover in dat ik het er
niet meer uit kon krij gen, hoeveel moeite ik ook deed.'
9 Een interessant commentaar op Kant geeft Hans Blumenberg
in Die Sorge geht fiber den Fluss (1987). Onder het opschrift Nen
scherpte casuistiek van het noodgeval op zee' stelt Blumenberg
vast dat Kant het noodrecht (Ius necessitates) heeft verduidelijkt
aan de hand van de schipbreukeling. Naar Kants inzicht kan het
principe `nood kent geen gebod' (necessitas non habet legem)
niet van toepassing zijn op de drenkeling die een andere drenkeling met geweld van een reddende plank berooft teneinde zichzelf te redden, niet omdat diens gewelddaad te verontschuldigen
zou zijn maar omdat de wetgever in dit geval moet capituleren.
Want 'de bedreiging met een kwaad dat nog onzeker is (de dood
door de rechterlijke uitspraak) kan niet zwaarder wegen dan de
angst voor het kwaad dat vast staat (het verdrinken)' . Die gewelddaad is veroordeeld tot straffeloosheid, het schuldgevoel is een
persoonlijke aangelegenheid van degene die zich weet te redden.
Kant benadrukt wel dat die straffeloosheid alleen bestaat in het
geval mensen in dezelfde mate in levensgevaar verkeren: twee
schipbreukelingen die zich aan een reddende plank vastklampen
die maar stevig genoeg is om een man te redden, wat een van hen
ertoe brengt de ander in zee te duwen. Anders ligt de zaak, aldus
Blumenberg, als een drenkeling zonder reddende plank (en die
dus zeker zou verdrinken) een drenkeling met zo'n plank (die
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nog een kans had het er levend van of to brengen) van zijn plank
berooft en in zee stoot. In dat geval is het levensgevaar van beide
mannen aanvankelijk namelijk niet even groot en is de gewelddaad van de tweede man dus ook wettelijk niet te verontschuldigen. Deze redenering lijkt me ook van toepassing op een groot
deel van het onderlinge geweld van de schipbreukelingen op het
vlot van de Medusa.
10 Geciteerd uit Poe's Alle verhalen (2007), vertaald door Paul
Syrier.
II Vergelijk: Guido Ceronetti, De stilte van het lichaam (Il silenzio
del corpo, 1979): 'De overlevende passagiers van een boven de Andes vermist vliegtuig hebben zich gevoed met hun dode metgezellen. Een grote Boeing, maximale veiligheid, twaalfduizend
meter vlieghoogte, in een paar uur van het ene halfrond naar het
andere, synthetisch bereide maaltijden, televisie, film aan boord,
maar op het eind de ware mens, de natuurmens, de door honger
gedreven menseneter, de nameloze verschrikking, de straf voor
dat absurde comfort. Einde van de illusie.'
12 In zijn grote, driedelige roman De esthetica van het verzet (Die
Asthetik des Widerstands, 1975-1981) doet Peter Weiss dezelfde ob-

servatie, maar trekt daaruit als gevolg van een autobiografisch
parti-pris geheel andere werkingsesthetische conclusies: 'De kijker, zo had de schilder het gewild, moest, al keurde niemand van
de gedoemden hem een blik waardig, toch het gevoel hebben
vlak bij het vlot te zijn, hij moest denken dat hij, met verkrampte
handen, aan een van de uitstekende planken hing, te uitgeput al
om zijn redding nog mee te maken. Wat zich hoog boven zijn
hoofd ontwikkelde, ging hem niet meer aan. jullie die daar staan
te kijken voor dit schilderij, zo wilde de kunstenaar zeggen, jullie
zijn degenen die niets meer hoeven te verwachten, hoop is er alleen nog voor hen die door jullie in de steek zijn gelaten.'
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13 Van de schoonheid en de troost is de titel van een programmaserie van de VP RO (uitgezonden in 2000, herhaald in 2003 en tegenwoordig integraal verkrijgbaar op video en cd) waarin Wim
Kayzer uitgebreid sprak met grootheden uit de wereld van de
kunst en de wetenschap, zoals de genoemde Steiner, Yehudi
Menuhin, Germaine Greer, Richard Rorty, J.M. Coetzee, Simon
Schama, Stephen Jay Gould, Dubravka Ugresic en Jane Goodall.

4 Onania leidt een spookbestaan. Blijkens haar catalogus beschikt zelfs de KB in Den Haag niet over een exemplaar. Overigens stamt ook de meest recente uitgave van De betoverde wereld
waarschijnlijk al van 1739. Mijn kennis van Onania komt uit Die
Vernichtung der weisen Frauen (1985) van de historische demografen Gunnar Heinsohn en Otto Steiger. Dat boek maakt aannemelijk dat de grote Europese heksenvervolgingen vanaf 136 o in direct verband staan met de snelle bevolkingsgroei vanaf die tijd en,
indirect, met de bevolkingsexplosie in de tweede helft van de
achttiende eeuw. Heks waren in alle premoderne samenlevingen
primair alle vroedvrouwen (in uitzonderingsgevallen ook mannen), ofwel de vrouwen die bij de bevalling assisteerden maar die
ook over de kennis beschikten om zwangerschap to voorkomen
of to onderbreken. Hun systematische uitroeiing, verordonneerd
door de katholieke kerk, die geboortebeperking al sinds Augustinus als werk van de duivel beschouwde, begon in een periode dat
de Europese bevolking als gevolg van de grote pestepidemieen
was gedecimeerd en er grote behoefte bestond aan landarbeiders.

15 Zie vooral John Gray, Vats ochtendlicht. De keerzijde van de globalisering (20 o4) .

16 Zie voor een fundamentele kritiek op Elias: Hans Peter Duerr,
Der Mythos vom Zivilisationsprozess (5 delen, i988-2oo2).
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17 Zo biedt Thika Travel exclusieve reizen aan naar Ethiopie voor
mensen die eens werkelijk iets spannends willen. Een advertentietekst, geplukt uit een glossy voor nieuwe rijken, begint met de
vertrouwd klinkende mededeling dat Ethiopie `een smeltkroes'
van culturen is. Natuurlijk is de natuur adembenemend en de
cultuur eeuwenoud. Maar ook speculeert de organisatie op een
ongekend cynisme bij Naar potentiele avonturiers waar het de
verhouding tussen de rijke en de arme wereld betreft. Nergens,
vervolgt de advertentie, heeft men `zo direct contact met de Afrikaanse bevolking als hier. (...) Onderweg wordt overnacht in luxe
tented camps en overal en nergens wordt aangelegd om prachtig
uitgedoste en met kalashnikovs behangen lokale bevolkingsgroepen als de Mursi-, Karo- en Kwegustammen te ontmoeten.'
18 Van het magnum opus van Smith, The Wealth of Nations
(1776), bestaat curieus genoeg geen integrale Nederlandse vertaling. Enkele belangrijke hoofdstukken zijn vertaald in mijn becommentarieerde bloemlezing Het Licht der rede. De Verlichting in
brieven, essays en verhalen

(2000).

19 Vergelijk bijvoorbeeld wat Jacq Vogelaar schrijft over Henri
Michaux: Noeilijkheden — zo heet niet toevallig een serie in Plume [boek over polymorf personage in prozaschetsen van_ Michaux, 193o en later, c .o . ] — worden uitgelokt, ze dienen om het
denken onder druk te zetten, het te concentreren en het te prikkelen tot improvisaties of te dwingen tot omwegen; dat alles om
te bereiken dat het normale denken (...) een ander denken doorlaat dat autonomer en sneller werkt, zonder bindingen met de
gebruikelijke preoccupaties van de persoon in kwestie.' (zie: Uit
het oog. Beeldverhalen, 1997).
20

Amartya Sen, Identity and Violence. The Illusion of Destiny

(2006).
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21

Zie Peter Sloterdijk, Woede en tijd (Zorn and Zeit, 2006) en

Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen (2007).
22 Behalve het door roof en plundering verworven bezit vormde de gift een wezenlijk element in de oorspronkelijke accumulatie van het kerkkapitaal. Schuld kon alleen worden vereffend
met geld, ook ten opzichte van God. En dat geld was niet bedoeld
voor de armen, `alle offergaven waarmee de woede van God kon
worden gestild, gingen naar de kerken. (...) leder gaf uit zijn bezit: edelstenen uit zijn schat of, wat veel vaker het geval was,
grond, de ware en enige rijkdom. Men gaf bij elke gelegenheid,
om alle zonden uit te wissen, zo snel mogelijk nadat ze waren
begaan. Maar haar volle kracht kreeg de aalmoes toch pas op de
drempel van de dood. (...) De ononderbroken stroom van vrome
giften vormde de krachtigste economische beweging van die tijd
(...). Naast de verdeling van goederen onder erfgenamen was dit
de enige vorm van bezitsoverdracht die die tijd kende. De aalmoezen verarmde de lekenaristocratie ten gunste van de kerkelijke aristocratie. Zij wogen ruimschoots op tegen alle plunderingen waaraan de ridders zich schuldig maakten, en versterkten gaandeweg, ten koste van de gevers zelf, de kerkelijke
machtsbasis.' Deze citaten komen uit De kathedralenbouwers (Le
Temps des Cathedrates, 1976) van Georges Duby. Ze hebben vooral betrekking op de tiende en de elfde eeuw. In de twaalfde eeuw
verrijkte de kerk zich verder door belasting te heffen van de burgers. En andermaal: gangs de weg van de aalmoezen. Want de
handelaren hadden een slecht geweten. (...) In de twaalfde eeuw
werd het maken van winst in de handel in Frankrijk nog steeds
als een doodzonde beschouwd. En de ouder wordende zakenman, die zich zorgen maakte om zijn zielenheil, wilde zich maar
al te graag door middel van een forse gift van zijn zonden vrijkopen.'

24 9

23 Recentelijk heeft de Spaanse filosoof Fernando Savater een
poging gedaan de actualiteit van de tien geboden te onderzoeken
in De tien geboden. Handleiding voor de 21 e eeuw (Los diez mandamientos en el sigloxxr, 2004). Maar helaas lijdt Savater aan een euvel dat in de zingevingsbranche vrij algemeen is: de gedachte dat
het plechtig stellen van immense vragen op zich al een verdienste is, dat wij, nederige schepsels, te klein zijn voor zelfs maar
een begin van een antwoord. In sterk contrast daarmee staan de
nodige krasse uitspraken. Wat te denken van de bewering dat de
discussie over abortus een `moderne discussie' is? Kennelijk is
hij niet op de hoogte van het eeuwenoude verbod van de katholieke kerk op geboorteregeling en abortus, klassiek geformuleerd
in de beruchte heksenbul van paus Innocentius v De Bulla
Apostolica Adversus Haeresim Maleficarum (1484) gaf het startschot voor de grote Europese heksenvervolging, die circa honderdduizend `wij ze vrouwen' (wijs omdat ze op de hoogte waren
van geboorteregeling en abortus) de dood in joeg. Van een commentaar op de tien geboden verwacht je gedegen kennis op het
gebied van de godsdienst-, ideeen- en mentaliteitsgeschiedenis,
maar juist op dat gebied stelt Savater het sterkst teleur. Over de
kruistochten merkt hij op dat de oproep daartoe van paus Urbanus II in 1095 behalve door geloofsijver werd gemotiveerd door
politieke en economische belangen. Urbanus wilde het pauselijke gezag over de gehele christelijke wereld herstellen, maar niet
door 'in de eerste plaats Constantinopel te veroveren', zoals Savater stelt, maar door Jeruzalem te heroveren op de moslims. Savater slaat de plank mis als hij beweert dat `alleen een machtshongerige paus en zijn handlangers' de kruistocht wilden. Want dan
blijft de vraag onbeantwoord hoe het komt dat honderdduizend
mannen bereid waren gehoor te geven aan zijn oproep, terwijl zij
toch konden weten welke onvoorstelbare ontberingen hun te
wachten stonden. Savater heeft een volstrekt onvoldoende opvatting van de kracht van het middeleeuwse geloof. De kruisvaar-
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ders werden niet in de eerste plaats gedreven door zucht naar
avontuur of door het verlangen to mogen plunderen en moorden, hoewel de paus hun dat laatste nadrukkelijk als heilige
plicht had voorgeschreven. Zij werden — men leze De eerste kruistocht van Thomas Asbridge (200 6) — bezield door een intens geloof, of liever: door een zeer onmetaforische angst voor het eeuwige hellevuur. Urbanus sanctioneerde niet alleen bij voorbaat
de onvoorstelbare wreedheden die ze jegens de ongelovigen zouden begaan, hij beloofde hun tevens dat ze juist daardoor hun
ziel zouden reinigen van alle zonden. Dat zijn geluiden die ons
anno 2007 opnieuw bekend in de oren klinken. In Savaters vrome handleiding voor de eenentwintigste eeuw blijven ze onvermeld.
24 Jacques Le Goff, La Naissance du Purgatoire (1981).
25 Zie voor een heldere uiteenzetting over het zogenoemde letsisme' en `nietsisme' het opstel 'De verbreiding van het neonietsisme' in: Tijs Goldschmidt, Beschouwingen over de natuurlijkheid

van cultuur (2007).
26 Harold Bloom, The American Religion. The Emergence of the
Post-Christian Nation (1992).
27 Het betreft de dialoog Julius buiten de hemelpoort (1517), waarvan Erasmus het auteurschap altijd heeft ontkend. Schandelijk
en goddeloos vond hij het indertijd in intellectuele kring bij zonder populaire geschrift, maar dat moet camouflage zijn geweest;
zijn vrienden en de meeste latere deskundigen zijn er op stilistische en inhoudelijke gronden van overtuigd dat hij er wel degelijk de auteur van is. Petrus blokkeert Julius de weg naar de hemel. Hij noemt de paus een monster en een onmens, iemand die
je nog niet voor je beesten zou laten zorgen. Julius, op zijn beurt,
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doet niet zijn best zijn motieven en opvattingen te verbloemen.
Hij gaat tekeer tegen de boeven van het concilie die de 'enorme
overvloed aan macht en rijkdommen' van de kerk willen terugbrengen naar de 'armzalige toestand en treurige soberheid van
vroeger' ( Verzameld werk, deel 2 (2004).
28 Claudio Magris, Microcosmi (1998).
29 Richard Sennett, Flesh and Stone (1994).
3o Dit is de bewerkte tekst van een lezing die ik op uitnodiging
van de Wiardi Beckman Stichting heb gehouden bij de presentatie van het ws s jaarboek 2005 Cultuurpolitiek (red. Frans Becker
en Wim Hennekeler) in het Museum Jan Cunen in Oss op 14 december 20 05.
31 Zoals er ook mensen zijn die juist in de ellendigste omstandigheden kracht putten uit literatuur en kunst. Klassiek is het
voorbeeld van Primo Levi in Is dit een mens (oorspr. 1958). De ikfiguur leert een kampgenoot in Auschwitz Italiaans aan de hand
van De goddelijke komedie, waarvan hij grote delen uit het hoofd
kent. Als zijn geheugen hem even in de steek laat schrijft hij: 'Ik
zou de soep van vandaag ervoor geven om te weten wat er komt
tussen "non ne avevo alcuna" en het eind. Ik doe mijn uiterste
best het aan de hand van de rijmen te reconstrueren, knijp mijn
ogen dicht, bijt op mijn vingers: maar het helpt niet, de rest is stilte.'
32 Vergelijk het inleidende essay, 'Het Grote Luisteren', dat Elmer SchOnberger schreef voor Het gebroken oor (2005), een selectie van honderd artikelen over klassieke muziek die hij tussen
1992 en 2oo4 voor Vrij Nederland schreef. Dat essay is 'A Defence of Music', een briljant, met beheerste hartstocht geschreven
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pleidooi voor de Muziek Zonder Meer, de autonome klassieke
muziek die weliswaar bloeit in Nederland maar maatschappelijk
gezien van niet meer dan perifeer belang is geworden. In vergelijking met de commerciele amusementsmuziek is klassieke
muziek `ernstige' muziek, muziek als kunst, eenvoudig nonexistent. `Denk pop- en amusementsmuziek weg en de wereld
verandert onherkenbaar. Het wordt stil op straat, radiozenders
doen er het zwijgen toe, er vallen gaten in gesprekken, er verschijnen witte bladzijden in de moderne literatuur, het collectieve geheugen wordt gemutileerd, de economie stort half in. Denk
Couperin, Chausson en Cage weg en de wereld is nog precies
even luidruchtig.'
33 In zekere zin moet er op deze regel een uitzondering gemaakt worden voor dadaistische en andersoortige publieksprovocaties als de politieke fotomontages van John Heartfield (189119 68) en Klaus Staeck (*1938) en een toneelstuk als Publikumsbeschimpfung (1966) van Peter Handke. In zekere zin, want in deze
gevallen is het genietende conformisme van het publiek doelwit,
juist geen creatieve norm voor de kunstenaar.
34 Vergelijk Luc Tuymans in een interview in Vrij Nederland
van 19 mei 2007: 'Het is echt waanzin wat er gebeurt. De prijzen
die in de grote veilinghuizen worden betaald voor hedendaagse
kunst zijn buiten elke proportie. (...) Eerst heeft de Russische
maffia zijn kapitalen witgewassen met kunst, nu zijn de nieuwe
rijken uit India en China aan de beurt, de concurrentie wordt alleen maar groter, de speculanten gaan gouden tijden tegemoet.
(...) Vroeger, niet eens zo lang geleden, moest je als kunstenaar
vechten tegen de musea en de grote instituen. Nu moeten we ze
verdedigen, want door de escalatie van de prijzen verkeren ze in
acute nood. Als we de publieke fora niet in stand kunnen houden, dreigt de totale privatisering van de kunst. Dan verdwijnt
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ons werk in de villa's en de bankkluizen van de superrijken en de
mvesteringsmaatschappijen.'
35 Zie Bazon Brock, Der Barbar als Kulturheld. Gesammelte
Schriften 1991-2oo2 (2004).

36 Nederlanders willen wel korter werken, maar dat wordt hun
vaak onmogelijk gemaakt. Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank, uitgevoerd in januari 2008, blijkt dat 7o% van de
werkzoekende Nederlanders geen fulltime baan wil, 5o% wil
maximaal 32 uur per week werken en 20% 24 uur of minder. Die
wensen staan in schril contrast met die van de werkgevers, die in
91% van de gevallen op zoek zijn naar mensen die 4o uur of
meer willen werken.
37 Zie: Nicolaas Matsier, De bijbel volgens Nicolaas Matsier (2o o3).
38 Maarten Doorman, Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over
de canon (2004).

39 Zie onder meer Cyrille Offermans, Ten diploma als gecertificeerd presentiebewijs', in vak Taal, tijdschrift van de landelijke
vereniging van Neerlandici, nr. 2/3 2004.
4o Interessant is in dit verband een essay van Ron Elshout (in
Yang 20o 6, 3) over het uiterst weerbarstige werk van Tonnus Oosterhoff, en vooral ook over het gebrek aan argumenten waarmee
vrijwel alle Nederlandse poeziecritici diens werk als zeer belangrijk prijzen. `Tamelijk ongegeneerde bewondering voor wat grotendeels onbegrepen blijft, dus.' Elshout maakt aannemelijk dat
Oosterhoffs ontregelende taalexperimenten, ook door Vaessens
geprezen, angstig dicht in de buurt komen van de nieuwe kleren
van de keizer uit het sprookje van Hans Christian Andersen.
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41 Al eerder, in het Nieuw Wereldtijdschrift (mei 2000), heb ik
erop gewezen dat Jacques Hamelink een tegenovergestelde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Na zijn eerste poezie- en verhalenbundels uit de jaren zestig en zeventig, die tot het beste behoren
wat de Nederlandstalige literatuur in die tijd heeft opgeleverd, is
zijn werk in de loop van de daaropvolgende decennia steeds ontoegankelijker geworden. Weliswaar smeulen er tussen alle onbegrijpelijke regels van zijn latere werk resten genialiteit, maar
ze ontvlammen niet meet Het ontbreekt aan brandbaar materiaal in de omgeving. Misschien ook aan zuurstof bij de lezer. Wat
is er gebeurd? Is Hamelinks poezie minder geworden? Ofligt het
aan mij? Is mijn bereidheid de nodige duisternis voor lief te nemen afgenomen? Recentelijk stelde Piet Gerbrandy soortgelijke
vragen m.b.t. de poezie van Hamelink. Ook hij is een bewonderaar die zich afvraagt of Hamelink zich niet isoleert in een priveuniversum vol cryptische verwijzingen. In een doorwrochte beschouwing, `Aan de voet van de Indigoberg' (Revisor, 1-2, 2007),
heeft Gerbrandy geprobeerd alle verwijzingen naar Chinese literatuur in Hamelinks bundel Zilverzonnige en onneembare maan
(2001) te traceren. Hij komt tot deze conclusie: Na maanden intensieve filologische arbeid ben ik erin geslaagd een groot aantal
van Hamelinks bronnen op te sporen. Dat is een inspanning die
vrijwel niemand overheeft voor een bundel van nog geen zestig
korte gedichten.' Hamelinks zelfgekozen isolement heeft, kortom, geleid tot iets wat zeer dicht in de buurt van de (literaire) zelfvernietiging komt.
42 Een zeer kritische kijk op het internet geeft Andrew Keen,
The Cult of the Amateur. How Today's Internet is Killing our Culture
and Assaulting our Economy (2007). Keen ziet weinig heil in de de-

mocratisering van de media; de ondermijning van het gezag van
de expert (op welk gebied dan ook) beoordeelt hij als rampzalig.
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43 Robinson Crusoe is waarschijnlijk het meest voorbeeldige
boek in de Europese literatuurgeschiedenis. Het eerste en tevens
belangrijkste vervolgboek is van Duitse origine: Robinson der Jangere (1779), geschreven door de humanistische pedagoog Joachim Heinrich Campe, die in Berlijn de tutor was van de broers
Alexander en Wilhelm Humboldt; het staat wel vast dat de beroemde ontdekkingsreizen van Alexander naar Zuid-Amerika
(zie daarvoor ook de even instructieve als geestige roman van Daniel Kehlmann, Het meten van de wereld, 200 6) mede zijn geinspireerd door het Robinson-boek van Campe. Anders dan het voorbeeld van Defoe was het nadrukkelijk bedoeld voor jongeren,
sterker: het is de eerste jeugdroman uit de literatuurgeschiedenis. Het werd vertaald in alle Europese talen en beleefde ongewijzigde herdrukken tot diep in de twintigste eeuw. Deze Duitse Robinson is een radicalere versie van zijn Britse voorganger, hij
moet werkelijk uit het niets een nieuw leven beginnen. ()yetigens lijken beide boeken in veel opzichten op elkaar, met dit verschil dat Campe's Robinson `goed' eindigt, met een behouden
thuiskomst en een hereniging met zijn vader, geheel in de sfeer
van de Romantiek, terwijl Defoe's Robinson, vanuit een realistischer Engels perspectief, opnieuw tot een zwervend bestaan
werd veroordeeld. Eind I8 e begin 19e eeuw veranderde Robinson van status. Was hij aanvankelijk niet meer dan de hoofdpersoon van een roman, nu werd hij een literair concept en de stichter
van een literair genre, de robinsonade. Een titel wil ik niet onvermeld laten: Der Schweizerische Robinson, het collectieve product
van het fantasierijke en getalenteerde gezin van een bereisde legerkapitein en later pastoor in Bern, Johann David Wyss (1743'818). Ruim achthonderd pagina's verhalen schreef Wyss voor
zijn kinderen, aangevuld met schitterende wetenschappelijke tekeningen van zijn oudste zoon. Het boek was uitsluitend bestemd voor intern gebruik, maar werd dankzij zoon Johann Rudolf in 1812 in Ziirich gedrukt, waarna het zijn literaire zegetocht
,
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door de wereld begon. Onder de titel The Swiss Family Robinson
(1818) zou het vooral in het Engelssprekende deel van de wereld
tot een klassiek kinderboek uitgroeien. Dat laatste is misschien
vooral to danken aan het positieve, brave en godvruchtige karakter van het boek. Alles wat het schipbreukelingengezin onderneemt, begint en eindigt ermee dat het hele gezin op de knieen
gaat en God bidt respectievelijk dankt voor een goede afloop. Ten
slotte mag de directe invloed van Wyss op Jules Verne, die de
Franse vertaling van het boek als jongeman al op zijn boekenplank had staan, niet onvermeld blijven.
44 Zie Peter Sloterdijk, Im Weltinnenraum des Kapitals. Far eine
philosophische Theorie der Globalisierung (2005) .
45 Charles C. Mann, 1491. New Revelations of the Americas Before
Columbus (2005) .

46 Ronald Wright, Kleine geschiedenis van de vooruitgang (2006) .
moet ook Georg Forster (1754 1794) worden gerekend. Forster, de recentelijk herontdekte veelzijdige en revolutionaire geleerde, vertaalde al op zijn zestiende, na omzwervingen
door Polen en Rusland woonachtig in Engeland, Bougainvilles
opzienbarende reisverslag van het Frans in het Engels en nam
van 1772 tot 1775 deel aan de tweede wereldreis van captain Cook.
Het fascinerende reisverslag dat hij daarvan schreef, Reise um die
Welt, is in 2007 integraal heruitgegeven, compleet met een serie
schitterende aquarellen die hij maakte van exotische planten en
dieren. Het zeer omvangrijke boek (650 pagina's folio) getuigt
van een zeldzaam onbevangen nieuwsgierigheid naar al het
vreemde en onbekende, het vertegenwoordigt ook een vroege
fase van de musealisering van in hun voortbestaan bedreigde
culturen. Forster was niet overtuigd van de principiele superiori47 Daartoe
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teit van de westerse cultuur. Bij hem geen sentimentele frasen
over de nobele wilde, maar wel terughoudendheid en twijfel aan
het recht vreemde gebieden binnen te dringen. 'Het is zeer ongelukkig dat al onze ontdekkingen zoveel onschuldige mensen het
leven hebben moeten kosten.' Nog erger is de onherstelbare
schade die deze volkeren 'door de ondermijning van hun zedelijke beginselen is aangedaan'.
48 Zie onder meer Zygmunt Bauman, Verworfenes Leben. Die
Ausgegrenzten der Moderne (2005) en John Perkins, Confessions of
an Economic Hit Man (2004).

49 Aan de oppervlakte lijkt het bij conflicten, vooral in Afrika,
uitsluitend om primitieve stammenoorlogen te gaan, maar die
zouden nooit een dermate gruwelijke omvang hebben aangenomen als het rijke Westen de betreffende landen niet een economisch model, en daarmee een levenswijze, had opgedrongen.
Scherpe kritiek formuleert William Easterly op de krachten achter deze `ontvvikkelingshulp': het Internationaal Monetair Fonds
F), de Wereldbank en de Verenigde Naties. Zie The White Man's
(IMF),
Burden. Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill
and So Little Good (2006). Niet minder kritisch is Joseph Stiglitz
in Fair Trade for All (2005) en Making Globalization Work (2006).

Nauwelijks waren de oude kolonisatoren in de ontwikkelingslanden verdwenen, zegt Stiglitz, of de nieuwe, ditmaal vermomd als
financieel deskundigen, namen hun plaats in om de plundering
van grondstoffen met legale' middelen voort te zetten.
5o Fair Future. Begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit

(Wuppertaler Institut air Klima, Umwelt, Energie, 2005).
51 Alle cijfers in deze paragraafzijn ontleend aan de belangwekkende demografische studie van Gunnar Heinsohn, Stihne und
Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen (2006).

258

Verantwoording

Een aantal van de hier gepubliceerde essays verscheen eerder in krant, tijdschrift of boek; in alle gevallen zijn ze bewerkt, vaak uitgebreid en voorzien van een andere titel.
`De humanist en de kapster' stond in NRC Handelsblad
van 6 maart 2004; `Gestolen erfenis' in NRC Handelsblad
van I mei 2004; Tof van de discretie' in NRC Handelsblad
van 23 december 2004; 'Het kind als storende factor' in
NRC Handelsblad van 14 januari 2006; Ten hemels genoegen' in NRC Handelsblad van 4 september 2004; 'Het
gevaar van satire' in Zuiderlucht 1, maart 2007; `Kinderen
van dezelfde God' in BZZLLETIN 285, april 2003; 'Kunst
voor iedereen?' in Socialisme Democratie 1/2 2006; Ten
canon is niet van deze tijd' in NRC Handelsblad van io december 2005; `Geruchten over poezie' in Ons Eifdeel van
november 2006; `broom van de poezie' in Ons Eifdeel van
februari 2004; 'De indiscrete charmes van echte rotzooi'
in Zuiderlucht 2, april 2007; Nreemde gasten' in De slag om
de globale democratic onder redactie van Hans Groen en
Ernst John Kaars Sijpesteijn (2006).
De overige essays, alle geschreven in 2007, verschijnen
hier voor het eerst.
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n 1816 liep het Franse fregat La Meduse op een zandbank. Voor
honderdvijftig opvarenden was er geen plaats in de reddingssloepen;
op een geimproviseerd vlot zwalkten zij stuurloos over de oceaan.
Theodore Gericault vereeuwigde die gebeurtenis op het monumentale
schilderij Het viot van de Medusa, waarop de desorientatie en het verlies dramatisch zijn uitgebeeld. Talloze schipbreukelingen zijn door
moord en doodslag omgekomen, en het is maar de vraag of het schip
aan de horizon op tijd ter plekke zal zijn.
Met dat schilderij als uitgangspunt beschrijft Cyrille Offermans nauwkeurig, strijdbaar en welbespraakt, waar en waarom we op het gebied
van kennis, cultuur en beschaving steeds weer schipbreuk lijden. Tradities, kennis en wetenschap gaan verloren als ze warden onderworpen aan het dictaat van de economie.
Of het nu gaat om de omgang met kinderen, het debat over een canon,
om de kunsten en het leren kijken, Offermans argumenteert aan de
hand van voorbeelden en concreet. Hij is zich bewust van wellicht
onherstelbare verliezen. Ten goed onderwezen en intelligent yolk is
altijd beschaafder, fatsoenlijker en ordelievender dan een onwetend
en dom yolk,' begreep Adam Smith tweeenhalve eeuw geleden al.
Wie Schipbreuk leest, weet dat het in onze discussie over de permanente nivellering van kennis, cultuur en beschaving am niets minder
gaat dan onze eigen toekomst.
Cyrille Offermans (1945) schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en is een van de toonaangevende essayisten van Nederland. Hij
schreef under meer jeugdboeken, een monografie over Paul Klee, een
boek over de dichter en beeldend kunstenaar Lucebert en vele essaybundels. Zijn werk werd bekroond met de J. Greshoffprijs, de Pierre
Bayleprijs en de Busken Huetprijs. Zijn bekende essay Waarom, ik
moet liegen tegen main demente moeder (Cossee 2006) is oak in de Duitse
vertaling een groot succes geworden: ‘Laconiek en indrukwekkend'
Die Zeit.
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