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Proloog
Waarom zou men zich om de waarheid bekommeren, tenzij men als
getuige door een rechter wordt gehoord of als slachtoffer er belang bij
heeft, dat het proces van waarheidsvinding bevredigend wordt afgerond? Er zijn kennelijk situaties denkbaar, waarin een ander, of men
zelf, meer van een zaak wil afweten, hetzij uit nieuwgierigheid, hetzij
uit een hartgrondige afkeer van zijn eigen onwetendheid. Maar in tal
van gevallen vertoeft men liever in zalige onwetendheid dan de waarheid te kennen, zoals een gelovige die na lezing van het Oude Testament tot de ontdekking komt, dat hij evenzoveel smarten heeft verzameld als waarheden, of die na lezing van het Nieuwe Testament een
armzalige van geest diens rechtstreekse toegang tot het rijk der hemelen benijdt. Soms heeft men er belang bij de waarheid juist niet te kennen, zoals Pilatus, die zich als een kritische, zij het opportunistische filosoof ontpopte, toen hij hardop de vraag stelde: "Wat is waarheid?"
Zijn scepticisme ten aanzien van de mogelijkheden die men heeft om
de waarheid te achterhalen, verborg zijn vrees om zich in een wespennest te steken. Hij was dus niet oprecht, toen hij het belang van de
waarheid relativeerde.*
Wie bedachtzaam is, maar geen denker, zal zich in geen enkele filosoof herkennen die hem eens flink de waarheid wil vertellen. Noch de
filosoof, noch de waarheid die hem als een kliekje of een heerlijk nieuw
gerecht wordt opgediend, kan hem op andere gedachten brengen: hij
leeft in een eigen wereld, waarin voor 'de' waarheid geen plaats is. De
filosoof, een krachtpatser in de denkwereld, schendt het privédomein
van allen die hij van zijn eigen gelijk wil overtuigen. Men zou diens optreden als aanmatigend kunnen beschouwen, want hij doet iets
waarom niemand hem heeft gevraagd. Maar daar staat tegenover, dat
men ook de schouders kan ophalen over iemand die te dom, eigenwijs
of vervuld van zichzelf is om zich in andermans gedachten te verdiepen.
Dit boek is geschreven door een lezer die zich van jongs af aan in filosofie heeft verdiept zonder er iets wezenlijks van te hebben opgestoken. Geen leer kon hem overtuigen van het gelijk die haar verkondigde
en zijn gretigheid om meer te weten te komen, op grond waarvan hij
* Zie voor een definitie van 'waarheid' blz.36, 52 en 397.
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zich had voorgenomen niet te snel te oordelen, loonde uiteindelijk
niet. Het raadsel van het leven is groter gebleken dan hij had gedacht,wat op zichzelf al een waardevolle gedachte is-, maar hij voelt zich aan
het einde van zijn leven eerder beetgenomen door tal van filosofen die
pretendeerden hem te kunnen vertellen, hoe het zit, dan dat hij hun
werken bewondert. Scherpzinnig zijn zij wel, daarover bestaat geen
twijfel, vermakelijk in zoverre zij niet belerend en berekenend zijn ook,
en toch lijken zij allemaal op Zarathustra: zij zijn gewend hun volgelingen met een kluitje in het al of niet Bijbelse riet te sturen. 'De' waarheid verkondigen zij geenszins, maar een enkeling onder hen is tenminste eerlijk genoeg om te bekennen, dat zijn eigen zoektocht in dit
opzicht evenmin lonend voor anderen is gebleken.
Dit boek is geschreven voor allen die te hoge verwachtingen van de
filosofie koesteren. Het kan hun in een vroegtijdig stadium wellicht teleurstellingen besparen: de grootste filosofen zijn slechts in staat om
'een' waarheid te onthullen, één tipje van de sluier van Maya op te
lichten in plaats van de hele sluier, wat overigens nog aardige doorkijkjes kan opleveren. De auteur heeft oneindig meer opgestoken van
schrijvers die zich in een roman, novelle of verhaal over de gedachten
en gevoelens van hun personages hebben uitgelaten,-zonder zich
openlijk achter hun denkbeelden te scharen-, dan van filosofen. De titel van een filosofisch meesterwerk als Die Welt als Wille und Vorstellung roept reeds verzet op, omdat de lezer een wereldbeeld wordt opgedrongen dat niet vrijblijvend is: waarom zou hij genoegen moeten
nemen met een reductionistische visie op de wereld, waarvan de wil
kennelijk zozeer de moeite waard is, dat andere en, wat hem betreft,
realistischere en hoger gestemde denkbeelden daarbij vergeleken in
het niet vallen? Waarom wordt die voorstelling van zaken als een apart
punt van aandacht naast de wil (die zelf al een voorstelling van zaken
is) gezet? Wat storend werkt, is de door de filosoof gevoelde noodzaak
om de lezer van zijn beeldvorming te doordringen: er beantwoordt een
realiteit aan, waarmee de schrijver daarentegen een loopje neemt. De
filosoof wil een lezer overtuigen, dicteert stilistisch onbekwaam (op
een enkele uitzondering na) en uitsluitend rationeel wat men moet geloven. Doet men dat niet, dan blijft men in gebreke, terwijl de schrijver
niet drilt, maar de lezer meevoert naar onbekende verten. In dat laatste geval wordt een daarvoor ontvankelijke lezer niet slechts rationeel
op zijn wenken bediend, want er ontstaat dankzij diens veel bredere
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arsenaal (om in militaire termen te blijven spreken) ook een fictieve
wereld die nochtans echter lijkt dan een ding op zichzelf. In plaats van
te marcheren op een kazerneplein en te moeten rekening houden met
wat hem wordt opgedragen, beweegt de lezer zich in een open ruimte
voort. Het staat hem vrij elk personage anders te beoordelen dan de
schrijver doet, en uit de menigte voorvallen en stemmingen zelf te kiezen wat hem het best bevalt. Er hangt niets van zijn oordeel af, want
hij doet in werkelijkheid niemand tekort. Zelfs als hij in een ouderwetse detective van Agatha Christie de verkeerde persoon voor schuldig aan een moord houdt, doordat hij de speurzin van Miss Marple
middels een eigen vondst meent te kunnen overtreffen, of in zijn verbeelding met een door die schrijfster niet verteld gegeven aan de haal
gaat, schaadt hij in werkelijkheid geen mens. In de wereld van een filosoof, noch afgezien van hoe die als wil en voorstelling van zaken
wordt gepresenteerd, kan de lezer zich geen faux pas veroorloven. Alles luidt er nauwer en voor een eigen inbreng is geen plaats.
De titel van Schopenhauers meesterwerk houdt niet alleen een beperking van de algemene zienswijze op de wereld in, in tegenspraak
met de bedoeling van deze filosoof, maar verleent (op gezag van wie?)
aan het woord 'wil' bovendien een andere betekenis dan men er gewoonlijk aan hecht. Wat men wil, is op enigerlei wijze in zijn hoofd
aanwezig,-als het 'gewilde' zou een filosoof zeggen-, voordat men bijvoorbeeld doet wat men wil. Maar Schopenhauer verstaat er 'een primair, vitaal streven' onder, 'een beweging die zich in een grensgeval
ook nog van zichzelf bewust kan worden en pas dan besef krijgt van
een bedoeling, een doeleinde, een doel'.1 Hij naturaliseert de geest,
stelde Safranski in zijn biografie van Schopenhauer vast, in plaats van
de geest in de natuur te projecteren. De wil is, aldus opgevat, alle dingen op zichzelf, dat wil zeggen alles wat er van de wereld overblijft,
indien men negeert, dat zij slechts onze voorstelling van zaken is. Zijn
de verhoudingen niet zoek, kan men zich ook afvragen, als een reductionistisch beeld van de wereld ineens met alle dingen op zichzelf
wordt uitgebreid? Kant zou zich vast omdraaien in zijn graf, indien hij
erachter zou komen, dat iets concreets en doods (en toch ongrijpbaars) als het 'Ding an sich' met iets abstracts en levends als de wil zou
worden vereenzelvigd. De betekenis van een woord als 'wereld' laat
een vermenging van zulke tegengestelde begrippen wel toe, want de
wereld omvat zowel de aarde (behalve de hemel en het heelal), als ook
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een abstract of mystiek bewustzijn daarvan in een 'hogere' wereld;
zo'n woord als 'hemel' spreekt, wat dat betreft, boekdelen. Maar is het
toegestaan om van de wil een ding te maken? Ja, zou men kunnen redeneren, want bij het ding op zichzelf ging het Kant om de beschouwingswijze van een mens, diens gehandicapte waarnemingsvermogen, dat het hem onmogelijk maakt te weten waarover hij het precies heeft. Zo bezien, kan ook de wil als een ding op zichzelf worden
opgevat. Doet men dat, dan staat men als het ware stil bij de buitenkant van dat begrip en geeft men al bij voorbaat te kennen, dat er niets
zinnigs over te zeggen valt. Geen lezer zal zich in dat geval geroepen
voelen er iets over te lezen. Nee, zou men beter kunnen redeneren,
want men drukt zich over beide,-wil en ding-, in woorden uit en het is
een taalgebruiker niet toegestaan, of hij nu filosoof is of niet, om betekenissen aan een woord toe voegen die niet in een woordenboek
terug te vinden zijn. Taal is gemeenschappelijk eigendom, waarvan iedereen naar hartenlust gebruik kan maken. Wil men door zijn medeburgers worden begrepen, dan leent de taal zich echter niet voor een
eigenmachtige invulling van grammatica en syntaxis, laat staan voor
vocabulaire versprekingen, tenzij de meerderheid van de gebruikers
van het ABN aan 'hun zeggen' in plaats van 'zij zeggen' de voorkeur zou
geven of een 'auto' plotseling met 'rijwiel' zou aanduiden. Dat zoveel
filosofen zich miskend voelen, zoals Schopenhauer, komt mede door
hun taalgebruik, waaruit blijkt dat zij zich tot 'vakidioten' richten, terwijl zij juist steun en erkenning van hun medeburgers verwachten.
Jargon mag een wijd verbreid verschijnsel zijn, maar filosofen zijn er
meesters in om woorden nieuwe betekenissen te geven die ook na
eeuwen geen gemeengoed zijn geworden. Zij discommuniceren bij uitstek met hun medeburgers, waardoor een wil een ding kan worden en
omgekeerd. Men zou van dit proces van discommunicatie kunnen zeggen, dat Schopenhauer minder succes als filosoof heeft geboekt dan
Kant: de gedachte van het ding op zichzelf is gemeengoed geworden,
maar die van de wil als ding niet. Helemaal beroerd verloopt het communicatieproces, wanneer woorden van eigen makelij het betoog van
een filosoof ontsieren. In hoofdstuk 3, (On) eigenlijk taalgebruik in de
vorm van neologismen, zal hieraan apart aandacht worden besteed,
nadat daarvóór op meer algemene vragen als: wat is filosofie, wat zijn
filosofen voor mensen? in hoofdstuk 1 en: hoe verhouden woord en
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gedachte zich tot elkaar? in hoofdstuk 2 is ingegaan. Die twee hoofdstukken dienen ter inleiding op wat men als een doodzonde van filosofen kan beschouwen: hun ergerlijk en misleidend taalgebruik, dat in
combinatie met foutieve veronderstellingen een man als Schopenhauer ertoe bracht om aan een steen bewustzijn toe te kennen, alsof
een ding zich in een debat tussen filosofen zou kunnen mengen en zijn
gelijk afdwingen: 'Spinoza zegt, dat de door stoten bewogen steen,
wanneer hij bewustzijn had, zou menen dat hij zich door zijn wil beweegt. Ik voeg eraan toe, dat de steen dan gelijk zou hebben.' 2 In een
afzonderlijk hoofdstuk,-hoofdstuk 6-, zullen verkeerde redeneringen
en vergelijkingen helaas meer aandacht van de lezer vragen dan wat
hem in logisch opzicht gewenst voorkomt.
Los van het taalgebruik valt de willekeur van Schopenhauers veronderstelling op, dat de wil kennelijk moet worden beschouwd als het
nec plus ultra van de wereld waarin men leeft. Waarom nam hij niet
'god' of 'het denken zelf' als uitgangspunt of basis voor zijn filosofische
leer? Bij Aristoteles en Plotinus valt het denken van god in drieën uiteen: 'nous' is de denker of het subject, 'noêsis' is het denken en
'noêton' het gedachte object. Augustinus herkende daarin een voorstadium van de christelijke leer over de H. Drievuldigheid, waarvan het
equivalent op menselijk niveau in begrip (intelligentia), herinnering
(memoria) en wil (voluntas) tot uitdrukking komt. 3 Schopenhauer had
met andere woorden ook 'begrip' of 'herinnering' een centrale rol in
zijn meesterwerk kunnen laten spelen. Hij schijnt zelf de eerste geweest te zijn die 'het gemis aan uitwerking op de wil' als iets positiefs
ervoer, want daardoor ontstond de mogelijkheid om iets belangeloos
te aanschouwen, wat het wezen van de esthetische ontroering uitmaakt. Is de wil uitgeschakeld, zo orakelde Schopenhauer, dan verleent dat aan 'gewaarwordingen van kleur het vermogen om ons al
gauw in de toestand van zuiver objectieve, willoze aanschouwing te
brengen, wanneer hun transparantie geactiveerd is, zoals bij avondrood of gekleurde ruiten'.4 De schoonheid, waarvoor hij als geen ander
gevoelig was, liet hij niettemin een aan de wil ondergeschikte rol in zijn
boek spelen. Waarom? Zo'n kinderlijk eenvoudig vraagje laat zich door
hem niet in dezelfde geest beantwoorden als het gesteld wordt.
'Daarom,' zal hij gedacht hebben om vervolgens de willekeur van zijn
stellingen uit te breiden met een beschouwing over de oorzakelijkheid
der dingen.
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Enerzijds gaf hij er blijk van het causaliteitsbeginsel van Hume te onderschrijven. Kan men uit de loutere opeenvolging van gebeurtenissen
of toestanden oorzaak en gevolg vaststellen? Nee, want die hebben
net zoveel met elkaar te maken als dag en nacht. Ontstaat licht uit
duisternis of omgekeerd? In termen van oorzaak en gevolg laat de objectieve realiteit zich niet vaststellen, beaamde Schopenhauer. Anderzijds laat zich volgens hem zeer wel empirisch vaststellen, welke ene
gebeurtenis voorafgaat aan de andere. Gruwend van de gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg, voor de onmogelijk waarvan hij zich op
zijn a-priorische zekerheid beriep,-niets meer of minder dan een ingeving-, stelde hij tevreden vast, dat het overhalen van een trekker altijd
aan het eigenlijke schot voorafgaat.5 Objectief speelt de tijdsfactor in
zijn visie dus geen rol bij het beoordelen van de oorzaak van iets, maar
subjectief wel. Daarin schuilt een element van willekeur, dat in het algemeen de haaks op elkaar staande meningen over oorzakelijkheid
van filosofen illustreert en in het bijzonder de mening van Schopenhauer. Welnu, willekeur die gepaard gaat met een aan een dooddoener ontleende zekerheid,-een ingeving-, lijkt geen geëigend middel om
een ander van zijn eigen gelijk te overtuigen.
Het doen van boude beweringen, minder willekeurig dan aantoonbaar onjuist, doet de geloofwaardigheid van filosofen evenmin goed.
In een opnieuw kwestieuze beschouwing van de tijd trachtte Schopenhauer het verschil tussen mensen en dieren te verduidelijken. Het is
net alsof hij in dieren de verpersoonlijking van Humes causaliteitsbeginsel zag, want dit is wat hij over hen te melden heeft: 'Het bewustzijn
van de dieren is dan ook een loutere opeenvolging van hier-en-nu's,
die echter vóór hun intrede niet de status hebben van een toekomst,
noch na hun verdwijning die van een verleden, want dat is het kenmerkende van het menselijke bewustzijn. Het is om precies deze reden
dat de dieren oneindig veel minder hoeven te lijden dan wij, omdat zij
geen andere pijn kennen dan welke door het hier en nu direct wordt
veroorzaakt.'6 Dieren hebben niettemin een tijdsbesef dat verder reikt
dan het hier-en-nu, want geheel uit eigen waarneming zou kunnen blijken, dat bijvoorbeeld goudvissen zich veertien dagen schuilhouden in
een vijver zonder zich door het lekkerste voer naar de oppervlakte te
laten lokken, wanneer een reiger zich aan één van hen tegoed heeft
gedaan. Zo kan een boude bewering empirisch worden gelogenstraft
en valt het te betwijfelen, of Schopenhauers visie op dieren wel juist
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was, toen hij verkondigde dat Spinoza hen uitsluitend als offerdieren
beschouwde. Dat kan alleen al niet voor een varken gelden, een onrein
dier dat Spinoza zich waarschijnlijk nooit heeft laten smaken. Of deze
filosoof net zulke dikke maatjes met een poedel was als Schopenhauer,
zij in het midden gelaten, maar om Spinoza 'immoraliteit' aan te wrijven en zijn filosofie alleen al op grond van zijn vermeende behandeling
van honden en katten als offerdieren af te wijzen, gaat te ver.7
Behalve de titel van een filosofisch meesterwerk, die aanleiding geeft
om de reductionistische visie van een filosoof kritisch te becommentariëren, zijn afwijkend taalgebruik, het gemak waarmee hij willekeurige, aantoonbaar onjuiste en al te boude beweringen doet, kan ook
de eerste zin ontwrichtend op de geest van een lezer werken. Zo is de
openingszin van Kants boek over de fundering voor de metafysica van
de zeden beroemd, terwijl er inhoudelijk een groot vraagteken achter
kan worden gezet: 'Het is geheel en al onmogelijk om in de wereld en
zelfs ook daarbuiten iets te bedenken wat zonder restrictie voor goed
gehouden kan worden, behalve dan een goede wil.' 8 Valt het gevolg
van een goede wil, een goede daad, dan zoveel minder positief te beoordelen, dat er een restrictie van het goede in moet worden gezien?
Zijn een goedzak, een goede beurt en een goede gelegenheid zoveel
minder goed dan een goede wil? Even dubieus is Kants definitie van
een goede wil, die een natuurlijke neiging ten goede volledig buiten
beschouwing laat: 'De kortst mogelijke aanduiding van een goede wil
is een wil die handelt op grond en omwille van de plicht.'9 Zonder diens
ongelijk over het fundament van de menselijke moraal te willen aantonen,-integendeel er schuilt een kern van waarheid in-, kan men zich
niet aan de indruk onttrekken, dat Kant hevig van mening met Hume
verschilde over datzelfde fundament. Volgens eerstgenoemde vormt
de rede 'het fundament van objectieve morele kennis' en bestaat
ethiek 'uit het aangeven van de objectieve principes van de moraliteit'.10 Laatstgenoemde zwoer in dit opzicht niet bij de rede, maar bij
het gevoel, omdat de rede, wat het handelen betreft, een instrument
van de passies zou zijn. In de achttiende eeuw zijn filosofen voortdurend bezig elkaar zulke vliegen af te vangen. In hoofdstuk 4 en 5 zal
nader op de argumentatie van elkaar tegensprekende filosofen worden ingegaan, of zij nu een ontkenning dan wel bevestiging van de vrije
wil voorstonden (met de nadruk op moderne ontwikkelingen binnen

13

de neurologie), of het gedachtegoed van de Verlichting waren toegedaan, waarvan de uitwerking na de Tweede Wereldoorlog zeer gemengde reacties opriep.
Ontwrichtend werkt ook de eerste zin van Otto Weiningers Geschlecht und Charakter op de lezer, en niet alleen op hem, maar ook
op de filosofisch ingestelde schrijver van dat boek. Weininger pleegde
namelijk op 23-jarige leeftijd zelfmoord in de Weense sterfkamer van
Beethoven, dat was in 1903. De straat was reeds in rouw gedompeld,
voordat hij zichzelf daar doodschoot, getuige haar sinistere naam:
Schwarzpanierstraβe. Die eerste zin luidt: 'Dit boek waagt het op de
verhouding van de seksen een nieuw, beslissend licht te werpen.' 11
Hoe vermetel en overtuigd van zichzelf moet men zijn om over seksualiteit iets nieuws en beslissends op te merken, waarin niemand hem
in de tijd van Freud zou kunnen evenaren! Weininger geloofde in de
verkondiging van zijn eeuwige, niet aan tijd gebonden waarheden, zoals meer filosofen geneigd zijn te doen, wat W.F. Hermans dit cynische
commentaar ontlokte: 'Als Weininger beweert, dat het zionisme uitzichtloos is, suggereert hij iets heel anders dan iemand die hetzelfde
nu beweert, nu de staat Israël bestaat, al verkeert deze chronisch in
gevaar.'12 De filosoof als va-banque speler kan hier dienst doen om de
mateloze kritiek op anderen en de zelfgenoegzaamheid te illustreren,
waarmee filosofen elkaar de maat nemen.
Moeiteloos op het voorafgaande aansluitend, kan de eerste zin van
De mythe van Sisyphus worden geduid als ontwrichtend op een andere
manier. Met een schuin oog naar Weininger stelde Camus zich de
vraag, wat er werkelijk toe doet in de filosofie, om daar meteen al in
de eerste zin het antwoord op te geven: het probleem van de zelfmoord. Wie als rechter oordeelt, of het leven wel of niet de moeite
waard is, stelt volgens hem de meest wezenlijke vraag die hij aan zichzelf stellen kan. Is dat zo? Afgezien van de terminologie, 'zelfmoord' of
'zelfdoding', zal de persoon van de zelfmoordenaar het leven anders
beoordelen, wanneer hij een einde aan zijn leven maakt, dan toen hij
zijn dagen niet zonder levensvreugde sleet. Als zo iemand dus zelf al
twee totaal verschillende antwoorden geeft op de vraag, of het leven
wel of niet de moeite waard is, kan men er geen geldig vonnis over het
leven als zodanig uit destilleren. Er zit niet alleen iets scheef in deze
vraagstelling, maar ook in Camus' suggestie als zou een mens, staande

14

in een draaideur, plotseling overvallen door de absurditeit van het leven, kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: of hij springt, eenmaal op
straat beland, in het duister van de dood, of hij springt in het vermeende licht van de religie. Schuilt er in het 'vermeende' karakter van
dat licht al een vooroordeel, dat zonder enige toelichting een lezer ergeren kan, Camus' voorstelling van zaken deugt evenmin wegens de
beperkte opties waaruit een keuze moet worden gemaakt. Er is immers nog een derde mogelijkheid, die erop neerkomt dat de restaurantbezoeker de kraag van zijn jas opzet en diep in gedachten verzonken zijn weg vervolgt. Doet hij dat laatste, dan negeert hij beide opties
van Camus, maar houdt hij zich wel aan diens later ten voorbeeld gestelde visie op Sisyphus. Dezelfde steen telkens weer de berg op rollen
mag een geestdodende en absurde arbeid zijn, maar tijdens de afdaling lijkt Sisyphus op voornoemde restaurantbezoeker: hij is vrij om te
denken wat hij wil en, voor zover doenlijk, een 'normaal' leven te leiden. Dat had Camus eerder kunnen bedenken zonder de lezer met zijn
beperkte opties op stang te jagen. Men zou ook kunnen zeggen, dat hij
zichzelf tekort deed door het moedwillig gefaseerde karakter van zijn
redeneringen. Hij kan inhoudelijk gelijk hebben, maar zijn versie van
het existentialisme voedt het toch al bestaande wantrouwen tegen filosofen in het algemeen. In hoofdstuk 9 zal de filosofie van het existentialisme, waarbinnen ook Camus een tijd lang gefunctioneerd
heeft, aan een nader onderzoek worden onderworpen.
In plaats van zich het leven door zulke initiële perikelen van de filosofie te laten vergallen kan men ook doen, alsof zijn neus bloedt. De antieke sceptici waren er meesters in om hun oordeel op te schorten op
basis van 'isostheneia', dat wil zeggen de gelijkwaardigheid van these
en antithese. Gaat het om een louter naar de vorm beoordeelde argumentatie vóór of tegen iets, dan hadden zij geen ongelijk, maar het
gewicht van argumenten (en niet het soort) geeft uiteindelijk de doorslag voor het standpunt dat men inneemt. Zo hield bijvoorbeeld Montaigne een pleidooi voor zijn eigen weloverwogen meningen, die hij
zich had gevormd door minstens twee tegenovergestelde meningen
van anderen tegen elkaar af te wegen. Voornoemde sceptici bleven
tegen zulke denkprocessen bezwaren koesteren, omdat zij hun 'ataraxia' of onverstoorbaarheid niet in gevaar wilden brengen. Zij stelden
zich dus op het standpunt, dat het doel van de uitwisseling van standpunten geenszins zou moeten leiden tot het beste inzicht, maar tot de
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grootst mogelijke onverstoorbaarheid.13 Montaigne vond de waarheid
zoiets imposants, 'dat men geen enkele mogelijkheid mocht versmaden om tot haar te komen'.14 Van zalige onwetendheid, gemakzuchtige
selecties van de waarheid, wilde hij tijdens het proces van meningsvorming niets weten. Enerzijds gaf hij te kennen, dat het gewicht van
zijn argumentatie hem de grootste kans op het achterhalen van de
waarheid bood: 'Zoals de schaal van een balans, wanneer je er een gewicht in legt, onvermijdelijk omlaag zinkt, zo zwicht de geest voor evidenties.' Anderzijds vormden argumentaties en in de vorm van argumenten aangedragen evidenties voor hem geen enkele zekerheid, dat
hij de waarheid op het spoor was, want wie zich inbeeldde, dat hij kon
uitmaken wat waar is of niet, vond hij een dwaas.15 In zoverre scheen
Montaigne niet geheel wars van de door de antieke sceptici versmade
waarheid te zijn, dat hij zich hun onverstoorbaarheid graag liet aanleunen, indien het hem onbegonnen werk leek om een algemeen geldige
uitspraak over iets te doen.
Nietzsche heeft zich als filoloog willen wapenen tegen een te vroeg
gelukte interpretatie van wat hij las. Hij pleitte voor uitstel van de meningsvorming tijdens het lezen en, inderdaad, of het nu om een vertaling of uitleg van een bepaalde passage ging,-hij gaf graag voorrang aan
een eerdere woordvoerder in de vorm van een schrijver of filosoof
waarna hijzelf pas in actie kwam. 'Ephexis' noemde hij dit vertraagde
verwerkingsproces van een tekst, dat voor hem de zorgvuldigheid van
het lezen of vertalen waarborgde. 16 In Nederland leefde een niet te
veronachtzamen filosoof, Cornelis Verhoeven, die zoiets onder de
noemer van 'wijsheid' rangschikte: 'Een van de eerste beslissingen van
de wijsheid is de beslissing om een definitief oordeel over wat dan ook
op te schorten.' Is hier soms een antieke scepticus aan het woord?
Nee, hier spreekt een filosoof die zich er niet als een timmerman op
toelegde om zijn denkbeelden er bij een ander in te hameren, maar
ten aanzien van het bedoelde uitstel erkende: 'Wijsheid wordt ook tot
filosofie, wanneer zij deze beslissing radicaliseert, niet uit eigenmachtige overwegingen, maar uit onmacht.' 17 Verhoeven predikte de kunst
van de filosofische onthaasting als een apart programma naast andere
programma's of denkbeelden, of liever gezegd de denkbeelden van anderen die steevast op hem de indruk van radicaliteit maakten. Als er
dan toch iets radicaal moest worden verkondigd, dan zeker niet door
mannen met een groot ego die zich van hun eigen onmacht te weinig
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bewust waren. Verhoeven zocht zijn kracht in een radicale terughoudendheid, in de kunst van het 'heilig ritardo', waarvan hij in zijn Inleiding tot de verwondering opmerkte: 'Het ritardando is geen stilstand,
maar een beweging waarin een neiging tot stilstaan is verdisconteerd.'18 Dat is niet alleen waar, maar ook nog eens fraai geformuleerd!
Om die kunst te beoefenen is 'Mut zum Langsamen' nodig, zo verwoordde Heidegger iets wat nu juist minder onderscheidend voor hem
dan voor Verhoeven was.19 In hoofdstuk 8 zullen de waarheid en stijl
van Heidegger overigens apart onder de loep worden genomen.
De misverstanden schakelen zich moeiteloos aaneen, wanneer men
de initiële perikelen van de filosofie (toegespitst op titels en eerste zinnen) uitbreidt met daarop volgende uiteenzettingen over de waarheid,
of hoe men haar ontdekken kan. In een min of meer chronologische
volgorde kan men bijvoorbeeld vaststellen, dat Anaximander van Milete het 'apeiron', het oneindige, als de oergrond van al het 'zijn' aanwees. Een tikje kort door de bocht destilleerde Theun de Vries daaruit
'de vraag naar de relatie tussen het oneindige en het eindige, het eeuwige en het voorbijgaande; een antwoord scheen te zijn, dat de oneindigheid de oergrond is van een oneindig worden, een nimmer aflatend
ontstaan en vergaan. Tegelijk is de relatie voornoemd die tussen mogelijkheid en werkelijkheid.'20 Wat wordt hier allemaal overhoopgehaald? Is 'worden' de oergrond van het 'zijn' overeenkomstig het gezegde, dat alles stroomt en niets hetzelfde blijft? Of wordt met de relatie tussen mogelijkheid en werkelijkheid reeds geduid op de onmogelijkheid om het ding op zichzelf te kennen? Als dat zo zou zijn, is de
filosofie sinds de zesde eeuw voor Christus bar weinig opgeschoten.
Kant als de grootste filosoof van de Verlichting stelde het oneindige
weliswaar niet op één lijn met God, wat theologen in zijn tijd wel gedaan zouden hebben, maar verkondigde theorieën die met een presocratische filosoof als Anaximander niet in tegenspraak waren. Dit eerste type misverstand heeft te maken met het al of niet vermeende karakter van de voortgang der filosofie, waarin een tegenstelling besloten ligt die iets anders suggereert dan in het begrip 'vooruitgang' gewoonlijk tot uitdrukking komt: het voortschrijden van de tijd leidt
geenszins tot voortschrijdende inzichten.
Het tweede type misverstand betreft een eeuwenlange discussie die
niets oplost. Zo poneerde Plato de stelling, dat alle schoonheid tot
voortplanting aanspoort, terwijl Schopenhauer dit heftig ontkende en
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de stelling verdedigde, dat de schoonheid verlossing van de wil bewerkstelligt en als zodanig juist een ontkenning van de voortplantingsdrift inhoudt.21 Diezelfde Plato beredeneerde de noodzaak van reïncarnatie, met metempsychose en al (zodat het een slecht mens uitsluitend vergund was als een onrein dier op aarde terug te komen), waartegen Kierkegaard in het geweer kwam, want volgens hem werd de
mens maar eenmaal geboren en hoefde men geen rekening te houden
met de herhaling van zo'n unieke gebeurtenis. Zielsverhuizing zou de
betekenis van een geboorte miskennen, aldus Kierkegaard. 22 Het gaat
er niet om of Plato in beide gevallen wel of niet gelijk had, maar om
het ongunstig tegen Verhoevens ritardo afstekende aplomb waarmee
het ene wordt beweerd en het andere weersproken, zonder dat dit tot
een vergelijk leidt.
Berust alles wat men waarneemt, variërend van bijvoorbeeld mooi
tot lelijk en van heet tot koud, uiteindelijk op eenheid, of stammen
goed en kwaad uit twee verschillende werelden en keren ze daar vroeg
of laat weer naar terug? Spinoza aarzelde een antwoord op die vraag
te geven, hoewel hij niet lang hoefde na te denken over het antwoord
op de vraag, of God en de natuur één zijn. Ja, er heerste eenheid of
monisme onder alles wat men waarnam, beaamde hij, al moest men
niet alles willen unificeren, 'want hoewel een muis evenzeer van God
afhankelijk is als een egel, en de droefheid evenzeer als de blijdschap,
daarom is een muis nog geen soort egel en de droefheid nog geen
soort blijdschap'.23 Hoe voorzichtig en genuanceerd hij ook was, toch
wekte het monisme van Spinoza misverstanden onder brave burgers
en zogenaamd 'welwillende' lezers, van wie Willem van Blijenbergh er
één was. 'Dus als ik het goed begrijp,' schreef deze calvinist plagerig in
een brief aan Spinoza terug, 'is aalmoezen geven, stelen en anderen
doodslaan even 'positief'?' Zo'n vraag maakte van een muis een egel,
zo niet een olifant, dat wil zeggen een opzettelijk vertekende warboel,
waarop Spinoza het definitieve antwoord schuldig bleef. De tekstbezorgster van zijn brieven, Miriam van Reijen, vond het nodig een toelichting op het woord 'positief' te geven: daarmee werd niet 'gewenst',
'waardevol' of 'goed' bedoeld, maar 'positief' als in een positieve uitslag van een hiv-test.24 Met zo'n uitleg erbij werd het probleem van de
eenheid ineens hypermodern, terwijl het Van Blijenbergh wel degelijk
om de eerste drie betekenissen van het woord 'positief' was gegaan.
Daarachter school de morele verontwaardiging van een brave burger,
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die slechts een vraag stelde om zijn 'vriend' van ketterij te kunnen beschuldigen. Bij dit derde type misverstand is doorgaans meer sprake
van moedwil en onbegrip dan van een echt misverstand, wat bij een
reeks volgende misverstanden niet het geval lijkt te zijn.
Per ongeluk of in de vorm van een terechtwijzing ontstond er een
misverstand tussen Rousseau en Diderot, toen laatstgenoemde in Vincennes gevangen zat. Rousseau bezocht hem regelmatig, maar bewaarde slechte herinneringen aan de eerste keer dat hij zijn vriend
daar bezocht. Bij die gelegenheid trof hij een priester en Jean-Baptiste
d'Alembert aan. Wenend van vreugde viel hij Diderot in de armen, die
zich koel tot de priester wendde met de woorden: "U ziet, meneer, hoe
mijn vrienden van mij houden!" Getolereerde vrijpostigheid maakte
op de een de indruk van een gênante vertoning, terwijl de ander oprecht aangedaan was. Damrosch, één van de biografen van Rousseau,
merkte over deze scène op: 'Terwijl Rousseau tranen zag als teken van
oprechtheid, waren ze voor Diderot manifestaties die iedere acteur
willekeurig kon produceren.'25 Zij stonden letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar, zoals in de loop der tijden zoveel filosofische stromingen
tegenover elkaar hebben gestaan: absolutisme tegenover relativisme,
traditionalisme tegenover postmodernisme, realisme tegenover idealisme, objectivisme tegenover subjectivisme, rationalisme tegenover
sociaal-constructivisme, universalisme tegenover contextualisme en
platonisme tegenover pragmatisme.26 In deze opsomming van S.
Blackburn gaat het er hem niet om de juistheid van de ene stroming
ten nadele van de andere aan te tonen, maar om de veelheid van filosofische invalshoeken en de radeloosheid van filosofen te illustreren.
De waarheid blijkt niet in het midden te liggen, zij kan overal en tegelijkertijd (dus onafhankelijk van modes) worden gevonden, zoals Popper meende. Het is zelfs de vraag, of op grond van empirisch onderzoek hetzij de ingebouwde dubbelzinnigheid van één theorie tot een
onweerlegbare waarheid leidt, hetzij de vergelijking van meerdere
waar bevonden en elkaar tegensprekende theorieën, omdat er nu eenmaal dubbele waarheden bestaan: 'Het blijft altijd mogelijk om met
dezelfde ogenschijnlijke redelijkheid ten gunste van een aantal verschillende theorieën te pleiten en zelfs van theorieën die elkaar tegenspreken. Wanneer wij dus geen hulp van de ervaring ontvangen, wanneer wij geen experimenten en waarnemingen kunnen doen op grond
waarvan wij bepaalde theorieën kunnen weerleggen,-namelijk die
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welke, ofschoon ze heel redelijk lijken, toch met de waargenomen feiten in strijd zijn-, dan hoeven wij niet te hopen ooit een juiste beoordeling te kunnen geven van de aanspraken op waarheid die elkaar tegensprekende theorieën maken.' 27 Het is dus in de visie van Popper
niet onmogelijk om op basis van ervaring, experimenten en waarnemingen alsnog een glimp van de waarheid op te vangen, maar gemakkelijk is het niet. Er is immers altijd een nieuwe ontwikkeling denkbaar,
die een reeds lang geaccepteerde oude theorie omver zal werpen. Een
voorbeeld daarvan zijn de anandamides die, naar onlangs gebleken is,
de endorfines hebben verdrongen ter verklaring van gevoelens van euforie in het menselijk brein.
Kan de waarheid wel achterhaald worden, of bestaat er alleen maar
een tijdelijke waarheid? Roger Martin du Gard boog zich als schrijver
over die filosofische vraag en bezon zich op een antwoord. Hij liet Antoine Thibault, de oudste broer uit Les Thibault, er in een strikt bevestigende vorm op reageren: 'Er is geen waarheid, alleen een tijdelijke
waarheid.'28 Ten bewijze van deze stelling liet hij Antoine tijdens de
Eerste Wereldoorlog nadenken over de triomf van moderne artsenij,antiseptica-, waarvan ook dit personage als kinderarts in opleiding
lange tijd had verwacht, dat daarmee alle problemen met bacteriën
zouden worden opgelost. Niets was minder waar gebleken, want later
bleken antiseptica niet alleen bacteriën te doden (die daartegen resistentie ontwikkelden), maar ook gezonde cellen. Gaat het om het achterhalen van de waarheid, dan is elke weg volgens Antoine Thibault
een doodlopende weg. Wat dat betreft, is de wereld een doolhof
waaruit niet te ontsnappen valt, zelfs niet door de knapste koppen.
Thibault ligt in een militair hospitaal, als hij zijn gedachten hierover laat
gaan, het ten zeerste betreurend als slachtoffer van mosterdgas zijn
oude werkzaamheden nooit meer te kunnen verrichten. Een van zijn
oppassers vertelt hem, wat zijn vader voor de kost doet: die blijkt een
assembleur te zijn, dat wil zeggen een vakman op het gebied van textiele werkvormen die de door een coupeur uitgeknipte lappen in elkaar zet. Onmiddellijk denkt Antoine, luisterend naar het verhaal van
zijn oppasser: 'Hoeveel mensen zouden hun toevlucht moeten nemen
tot een assembleur om hun flarden kennis te coördineren!'29 Zou hen
dat wezenlijk verder helpen? Hij betwijfelt het, terwijl de oorlog 'onvermoede neigingen' in hem versterkt. Woedt er in zijn binnenste niet
een oorlog in het klein? Zijn de gewelddadige aspecten waarmee de
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oorlogsvoering gepaard gaat, niet te herleiden tot 'de laagste instincten' en 'de slechtste kant van de mens'? 30 Als dat zo is, rust de kiem
van alle zwakheden en misdaden misschien wel in hemzelf. Die kiem
staat voor de microkosmos, de oorlog voor de macrokosmos. Men bemerkt het: de oude vraag naar de eenheid van alles, krijgt hier een op
de persoonlijke ervaringen van Antoine Thibault gebaseerd antwoord.
Maar net als de assembleur, waarin men het model voor een filosoof
gelieve te zien, is ook hijzelf niet in staat om ten aanzien van het grote
geheel eenheid in verscheidenheid te ontwaren, al kan hij wel met zo'n
gedachte spelen. Het resultaat van al deze overdenkingen is een sterke
toename van het gevoel van onzekerheid, van desillusie ook, zo niet
wantrouwen tegen de wetenschap in het algemeen. Valt daar, behalve
de filosofie, ook de theologie onder, dan kan men zich gemakkelijk van
God en iedereen verlaten voelen. Men wéét, dat men niets met zekerheid weet. Hoe groot het respect voor wetenschappelijke ontdekkingen ook is, waarvan het belang niet licht moet worden onderschat,
toch weet men niets over zijn eigen lot.
Tegen het einde van zijn leven klaagde een man als Bilderdijk openlijk
over de schijnzekerheden in zijn bestaan: 'Berusten niet al onze intellectuele begrippen, aangaande alles wat wij het toekomstige noemen,
op louter bespiegeling, gissing en vermoedens, en niets meer?' 31 In zekere zin waren zijn initiële perikelen op filosofisch en religieus gebied
niet minder kwellend geworden, maar in hun finale stadium juist kwellender dan ooit. Wat had een leven van zelfstudie hem gebracht? Hij
was met Kant overtuigd van de onkenbaarheid van het ding op zichzelf,
wat zijn scepsis op wetenschappelijk gebied voedde, en gaf daaraan
een ruimere interpretatie dan doorgaans gebeurt. Als verstand noch
rede een betrouwbaar instrument vormde om vat op de aardse werkelijkheid te krijgen, hoeveel te meer gold dat dan voor God op zichzelf? Is het niet 'verbijstering tot verwarring keren', vroeg hij zich af,
indien men zich op de ratio verlaat?32 Het pijnlijke in zijn geval was, dat
ook wanneer hij zich niet op het verstand verliet,-of de rede die volgens hem meer mogelijkheden bezat dan het verstand om problemen
op te lossen-, maar volledig op zijn 'innigst zelfgevoel' vertrouwde, hij
het stadium van 'bespiegeling, gissing en vermoedens' nooit geheel
achter zich kon laten. De diepe wanhoop van Bilderdijk lijkt in dit opzicht op die van Faust, wiens wetenschappelijke pretenties hem evenmin wijzer maakten: 'Daar sta ik nu, ik arme dwaas, zo wijs als in 't
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begin helaas.'33 Maar er bestaat een groot verschil tussen wat hen
dreef, want Bilderdijk en Thibault waren oprecht geïnteresseerd in de
waarheid, de een religieus bevlogen en de ander even nuchter als
pragmatisch ingesteld, terwijl Faust niet in nieuwe inzichten maar in
machtsuitoefening belangstelde. Peter Sloterdijk verwoordde dat laatste zo: 'Faust is het wezen van een wanhopige kantiaan die door een
magisch achterdeurtje probeert te vluchten voor de noodzaak tot zelfbeperking. De neiging om grenzen te overschrijden blijft sterker dan
het inzicht dat onze kennis beperkt is. Bij Faust kunnen we al zien, wat
Nietzsche en later het pragmatisme zullen benadrukken, namelijk dat
de wil tot kennis wordt gevoed door de wil tot macht.' 34 Sprekend over
Fausts leermeester, Mefistofeles, betoogde Sloterdijk: 'Mefistofeles
treedt op in de stormachtige jaren van de secularisatie die de 1000 jaar
oude erfenis van het christendom begint te liquideren. Misschien is
het kenmerkend voor het wezen van de burgerlijke culturele revolutie
dat zij bij de grootste schrijver van die tijd wordt belichaamd door een
duivelse gestalte die, als Satan, de vrijheid geniet om de dingen uit te
spreken, zoals ze zijn.'35 Wanneer men wetenschap met de boom der
kennis van goed en kwaad associeert, is Sloterdijks analyse zo gek nog
niet, al zal een vrome gelovige op zoek naar de waarheid niet langs een
'magisch achterdeurtje' aan zijn 'zelfbeperking' trachten te ontsnappen, maar een koninklijke weg willen bewandelen in een mystiek getinte vlucht vooruit.
Houding en gedrag van zulke uiteenlopende figuren als Faust, Bilderdijk en Thibault stemmen op dit punt overeen, dat zij op zoek naar de
waarheid zijn verdwaald. Alle drie zijn afkerig van de filosofie, Faust
betreurt het bovendien theologie te hebben gestudeerd, wat volgens
Mefistofeles te wijten is aan de onvolkomenheid van de schepping.
Safranski geeft een verrassende interpretatie van de twee zielen in
Fausts borst: innerlijke gespletenheid gaat samen met de 'contradictoire eenheid' die hij met Mefistofeles vormt.36 Zij vormen samen dus
één persoon, waardoor de uitleg van de duivel extra gewicht krijgt,
want hij kent Faust als geen ander. De mens, zegt hij, is 'een dwaalgast
van de evolutie', want het dierlijke laat zich moeilijk verenigen met het
menselijke.37 Als animal rationale vertoont de mens ernstige constructiefouten, waarvoor niet hijzelf maar God verantwoordelijk is. Indirect
wordt de wetenschap als gevolg daarvan tot een weddenschap gereduceerd, die Mefistofeles met God heeft afgesloten: wie erin slaagt de
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metafysicus in Faust tot stof te reduceren, heeft de weddenschap gewonnen. Alle kennis van de wereld is daartoe niet in staat, dus het hemelse licht zal ook in de diepste duisternis zijn pad verlichten. Deze
waarheid en het hiermee gepaard gaande inzicht blijken belangrijker
dan welk wetenschappelijk resultaat dan ook. Maar daarmee is het
niet 'eind goed, al goed' zonder meer. Wat het ongeluk niet bij Job bewerkstelligen kon, zo redeneert Safranski, zal het voorgespiegelde geluk evenmin bij Faust bewerkstelligen. Is het resultaat van beide weddenschappen tussen God en de duivel niet, dat het leidt tot 'het prijsgeven van de spirituele dimensie, dus tot verraad aan de transcendentie'?38
Waar begrippen boven zichzelf uitstijgen, de grens van het seculiere
wordt overschreden, nadert men een bovennatuurlijke wereld waarover de rede weinig of niets te zeggen heeft. Duns Scotus, doctor subtilis en nominalist, dacht, dat God voor het verstand onvatbaar was.
Omdat de wereld Zijn schepping is, zullen ook de dingen raadselachtig
blijven. Met zijn kritiek op de rede schiep deze scholastische geleerde
uit de middeleeuwen dus ruimte voor het geloof. De rede moest zich
vooral niet te veel aanmatigen, want het werkelijke geloof overschrijdt
het kennen, maar vervangt het niet.39 Heidegger, die zich aan het begin
van zijn loopbaan intensief met Duns Scotus bezighield, koos een eigenaardige formulering voor deze gedachte. 'Wat reëel existeert, is
iets individueels,' zo beweerde hij.40 Tussen de rede en 'het werkelijke
geloof' weigerde Heidegger een keuze te maken, omdat de waarheid
meer met het individu samenvalt dan met alles wat objectief aantoonbaar is. Hij knoopte er een andere beschouwing over het denken aan
vast door zich openlijk af te vragen, of het wellicht een eigenschap van
iets existerends was om al het andere niet te zijn, of van iets anders te
verschillen? Nee, gaf hij op zijn eigen vraag ten antwoord, dat vergelijkend denken is een eigenschap van mensen niet van dingen. In Heideggers ogen zijn mensen dus onredelijke wezens, met kennis en inzicht behept in plaats van verrijkt, en geen vrome broeders en zusters
maar op drift geraakte zielen. Het narrenschip van Jeroen Bosch schijnt
hun natuurlijk domein, waarop wetenschap noch geloof vat heeft. Als
speelbal van de wind kennen zij huns gelijken niet, dat is een veelzeggender waarheid dan welke andere waarheid ook.
Als bedenker van de Faustfiguur zou men van Goethe kunnen verwachten, dat hij in het bovennatuurlijke geïnteresseerd was. Voor hem
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was God echter net zo ongrijpbaar of onbegrijpelijk als de duivel. Hij
geloofde in de een noch de ander, God hoogstens als één met de natuur beschouwend, en was een spinozist die het Kant kwalijk nam het
kwaad te hebben 'gestatueerd'.41 De eenheid van goed en kwaad, als
licht en duisternis in elkaar overvloeiend, verhinderde hem in Mefistofeles de exclusieve verpersoonlijking van het kwaad te zien. De Proloog
in de hemel, ter inleiding op het eerste deel van de 'Faust', zwakt dan
ook de kwade kanten van de duivel af. In een welhaast onschuldig onderonsje tussen hem en God wordt Mefistofeles slechts als een plaaggeest gepresenteerd, een satanische onderknuppel, die niet de eeuwige verdoemenis van de mens op zijn geweten heeft. God stuurt hem
met een gerust hart op Faust af, omdat chronische luiheid en tijdelijke
inactiviteit van de mens tot niets leiden:
De mens vergeet te snel, dat hij actief moet blijven,
En neigt tot vadsigheid, van lieverlee,
Daarom geef ik hem graag een plaaggeest mee
Om hem te prikkelen en aan te drijven.42
De duivel verdrijft de verveling, maar maakt een mens niet slechter
dan hij van nature toch al is. En net zo goed als God het met zijn tegenstander vinden kan, wordt Faust gewaar, hoe in hem krachten werkzaam zijn die het goede nastreven en het kwade doen. Hoe raadselachtig de dingen ook mogen zijn, de mens is het grootste raadsel voor
zichzelf!
Laat mij deze aardse proloog in de eerste persoon enkelvoud mogen
beëindigen, deels om Heidegger een postume ergernis te bezorgen,
deels om een eigen herinnering op te halen. 'Men' stond volgens Heidegger, het lieve zieltje van zijn vrouw Elfride, voor hinderlijk geruis op
de achtergrond, voor prietpraat en een luidruchtige beleving van dagelijkse beslommeringen die de aandacht afleiden van alles waar het
eigenlijk om zou moeten gaan. Zoals uit zijn eigenaardige formulering
van een gedachte van Duns Scotus blijkt, stond iets reëel existerends
voor hem gelijk met iets individueels. Hoofdstuk 8 is geheel gewijd aan
de figuur Heidegger, waarin zijn afkeer van 'men',-in de verte doen
denkend aan de 'walging' van Sartre, die tot zijn ontzetting de hel in
anderen gepersonifieerd zag-, in een groter maar zeker niet grootser
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perspectief zal worden geplaatst. Heidegger had geen oog voor de redenering, dat een achter 'men' verscholen 'ik' een grotere geldigheid
zou kunnen bezitten of afdwingen dan een ik-figuur in de eerste de
beste bekentenisroman. Dat zij zo, maar alvorens een persoonlijke
herinnering op te halen voel ik mij genoodzaakt een tussenopmerking
te maken.
Herhaaldelijk heb ik filosofie en literatuur door elkaar gehaald, zo lijkt
het, om iets te verduidelijken. Faust en Antoine Thibault zijn net zulke
levende figuren als hun bedenkers, die als personen niet minder levensecht dan hun personages zijn. Hun gedachtegangen interesseren
mij, en wel des te meer naarmate er in filosofische geschriften minder
van mijn gading te vinden valt. Om die reden zie ik er ook niet tegenop,-integendeel, ik meen dat er niets mis mee is-, om bepaalde
economische ideeën of theorieën aan de hand van Honoré de Balzac,
naar verluidt geen briljante econoom, in hoofdstuk 10 te verduidelijken.43 Filosofie, de moeder van alle wetenschappen, strekt zich over
zoveel terreinen uit, dat zij als wetenschapsfilosofie alle vakgebieden
omvat. Nu zou ik met mijn afkeer van filosofie en voorkeur voor literatuur de indruk kunnen wekken, dat de onvolkomenheden van de een
door de voortreffelijkheid van de ander teniet worden gedaan. Vaak is
dat naar mijn mening inderdaad het geval, maar lang niet altijd.
Daarom volgt hier expliciet een voorbeeld van een ergerlijke gedachtegang van een schrijver, Tsjechov in dit geval, die zichzelf tegenspreekt. Omdat dit het enige voorbeeld van een literaire onvolkomenheid in Het filosofisch labyrint betreft, mag het wellicht door zijn lengte
de gebreken van al zijn filosofische pendanten compenseren.
In Thuis wordt Jevgeni Petrovits Bykovski, procureur-generaal bij het
gerechtshof, gedwongen na te denken over de opvoeding van zijn zevenjarig zoontje Serjosja. Zijn gouvernante doet haar beklag over hem
bij zijn vader: "U schijnt er niets ernstigs in te zien, maar op zijn leeftijd
is roken een schadelijke en verkeerde gewoonte, en verkeerde gewoontes moet men in de kiem smoren!" Jevgeni Petrovitsj begrijpt er
niets van en denkt terug aan de tijd, 'toen het roken op school en in
kinderkamers ouders en opvoeders in een zonderlinge en moeilijk te
begrijpen ontzetting bracht'. Gelukkig zit er rek in de menselijke geest,
dat wil zeggen in het aanpassingsvermogen van kinderen die ten onrechte zwaar voor een licht vergrijp worden gestraft, want roken is zo
slecht nog niet. 'Het levende organisme heeft het vermogen om zich
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zeer snel aan elke atmosfeer aan te passen, zich eraan te gewennen
en zich geheel te voegen naar de veranderde omstandigheden,' zo
peinst hij. 'Indien dit niet het geval was, zou de mens elk ogenblik voelen, welke onredelijke basis zijn redelijke bezigheid dikwijls heeft, en
hoe er nog minder weldoordachte waarheid en betrouwbaarheid te
vinden is, zelfs in het verantwoordelijke en in zijn gevolgen zo ontzaglijk belangrijke werk van de opvoeder, de jurist en de letterkundige…'
Jevgeni Petrovitsj concludeert, terugdenkend aan de opvoedkundige
praktijken van zijn eigen ouders: 'Zelfs zeer verstandige mensen
schroomden niet een kwaad te bestrijden, waarvan de betekenis hun
volstrekt onduidelijk was.' Om die reden,-hij snapt er zelf ook niets
van-, voert hij met tegenzin een gesprek met zijn zoon, waarvan Tsjechov het precaire karakter meesterlijk beschrijft. De tegenzin van de
vader en de uitwijkmanoeuvres van de zoon, die plotseling een flesje
met Arabische gom op het bureau van zijn opvoeder ziet staan en zich
afvraagt waarvan zo'n plakkerig goedje wordt gemaakt, kunnen niet
verhelen, dat Jevgeni Petrovitsj betoogt, hoe slecht roken wel niet is:
"Ik rook en ik weet, dat het onverstandig is, ik ben er dikwijls boos om
op mijzelf en geef me dan een standje." Terwijl hij dit betoogt, denkt
hij bij zichzelf: 'Wat een gewiekste pedagoog ben ik toch!' Dan vervolgt
hij: "Tabak is erg schadelijk voor de gezondheid en iemand die rookt,
sterft eerder dan anders het geval zou zijn. Maar héél erg slecht is het
roken van zulke kleine kinderen als jij. Jouw borst is zwak, je bent nog
niet sterk genoeg en van de tabaksrook krijgen zwakke mensen tering
en andere ziekten."44 Dat laatste kon Tsjechov als arts en ervaringsdeskundige beter dan wie ook weten, maar het is vreemd, dat hij Bykovski
volkomen tegenstrijdige gedachten over de slechte gewoonte van het
roken toedicht.45 Hij lijkt wel een filosoof, dacht ik op mijn beurt, toen
ik deze passage in zijn verhalenbundel las.
Als kind stelde ik mij een belangrijkere vraag dan Camus deed in De
mythe van Sisyphus. Het was een vraag die mij toegang gaf tot de doolhof van het leven: 'Waartoe zijn wij op aarde?' Het antwoord op die
belangrijkste vraag uit de catechismus luidde: 'Om God te dienen en
daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te worden.' Zonder erg
in 'discours' of 'vertogen' te hebben, vond ik de vraag vreemd geformuleerd, want uit het antwoord zou men kunnen afleiden, althans dat
deed ik toen, dat deze eigenlijk 'Waarom zijn wij op aarde?' had moe-
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ten luiden. Gaf het antwoord niet een reden of oorzaak van ons bestaan aan, terwijl het de strekking ervan op last van een hogere autoriteit, misschien wel Godzelf, had moeten verduidelijken? Waarom zou
ik geloof aan zo'n antwoord schenken, als er in de vraagstelling niet
iets zinnigs over de reden of oorzaak van ons aller bestaan doorklonk?
In diezelfde tijd,-ik was niet veel ouder dan Serjosja-, dacht ik ook, dat
men nooit gelukkig moest willen worden. Indien men gelukkig wilde
worden, was men het niet: men is gelukkig of men is het niet. Geluk is
dus bijvangst, want wie dat nastreeft, zal zijn doel nooit bereiken. Ik
vond het leven raadselachtig en met zichzelf in tegenspraak, terwijl ik
een reeks vragen en antwoorden uit de catechismus van buiten moest
leren. Ik begreep er de noodzaak niet van en verbaasde mij tevens over
de ogenschijnlijk verregaande zorgeloosheid, waarmee een boer met
zijn knecht het gras van een weiland naast ons huis maaide. Kon een
zomerse namiddag niet beter worden besteed dan aan het memoriseren van allerlei 'domme' vragen met hun nog 'dommere' verplichte
antwoorden? Deed ik er niet beter aan die boer een handje te helpen?
Maar nee, dat was mij vast niet toegestaan.
Achteraf breng ik zulke gedachten in verband met een jaarlijks uitje,
dat ons in gezinsverband naar de uitspanning Oud-Valkeveen voerde.
Pretparken bestonden er bij mijn weten toen nog niet, een hoge glijbaan voorzag ruimschoots in onze behoefte aan de geneugten van een
achtbaan. Limonade met een rietje was een traktatie, het ritje in de
eerste auto van mijn vader een belevenis op zich. Hoe onschuldig leek
het leven halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw! Van alle attracties ter plaatse genoot er één mijn voorkeur, dat was niet de plas
met puffende motorbootjes die sterk op te water gelaten botsautootjes leken, maar de doolhof. Ik kende er blindelings de weg, op zoek
naar de uitgang. Het middelste gedeelte, in een hoek waarvan slechts
één grote boom uitstak boven de groene hagen, keurde ik geen blik
waardig. Pas achteraf ben ik daarin de boom der kennis van goed en
kwaad gaan zien, een levend symbool van de waarheid, zoals de doolhof of 'dwaaltuin' voor mijn gevoel steeds meer op het paradijs begon
te lijken. De ergste dwaling of erfzonde moet daar ergens hebben
plaatsgevonden, in een uitspanning te Oud-Valkeveen, waarvan ik
geen enkel besef had, toen ik er naarstig ronddraafde op weg naar een
minder enge ruimte. Wat ik toen als kind deed, draven in een doolhof,
beschouw ik nu als een stille omgang langs de waarheid. Men kan haar
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wel tot de hoogste norm willen verheffen, maar in de queeste van het
leven komt het op iets anders aan. Een gewiekste escapist, zoals
Houdini, strekte mij meer ten voorbeeld dan welke filosoof ook, want
ruimtelijk gezien bleek het zoeken naar de waarheid minder lonend te
zijn dan het vinden van een uitweg. Alleen door deze gedachte tot een
nieuwe waarheid te bestempelen zou ik, hoe bespottelijk ook, de filosofie van haar eigen ondergang kunnen redden. Maar de toepassing
van zo'n sofistisch trucje maakt de zaak der filosofie er niet beter op.
Er zit misschien een vertekening in mijn vroege herinneringen, maar
ook een element dat aan sprookjes doet denken. Oud-Valkeveen preludeerde op een pretpark als dat in Kaatsheuvel, de Efteling, waarin
een kind zich geheel en al verliezen kan, zodat er van een 'wil' noch 'ik'
sprake is. Ik keek er rond, zoals Schopenhauer in Die Welt als Wille und
Vorstellung heeft beschreven: 'Dit gezegende willoze aanschouwen
ligt tenslotte ook ten grondslag aan het feit, dat over het verleden en
over verre oorden iets luisterrijks ligt waardoor deze zich, ten gevolge
van onze eigen zelfverloochening, in een sprookjesachtig licht aan ons
voordoen.'46 De doolhof te Oud-Valkeveen leverde mij geen enkele
waarheid op, maar wel een route om aan de boom der kennis van goed
en kwaad te ontsnappen, waarvan het belang door mij hoger werd ingeschat dan dat van de waarheid zelf. Wat is het doel van filosofie,
vroeg W.F. Hermans zich eens af. De vlieg een uitweg uit het vliegenglas tonen, zo schreef hij Wittgenstein ter beantwoording van die
vraag na.47 Doolhof, vliegenglas, grot of labyrint,-het komt allemaal op
hetzelfde neer. Wat Plato's grot betreft, blijkt de werkelijkheid extra
gecompliceerd, maar niet minder raadselachtig te zijn dan een onthulde waarheid (die alleen als zodanig kan worden herkend, indien zij
aan onze werkelijkheidszin beantwoordt). Steeds kan de vraag naar
wat daarachter zit, worden gesteld. Een filosoof als Plato lijkt op de
pleegzuster die met een schalkse oogopslag een blik Droste vasthoudt,
dat wil zeggen een afbeelding van de werkelijkheid in verkleinde vorm.
Wat daarop staat kan de lezer wel raden: de waarheid komt er niet aan
te pas.
Er is mij in de literatuur geen personage bekend, dat in filosofisch opzicht ook maar enigszins op mij lijkt, of het zou Antoine Thibault moeten zijn. Voor zijn kleine neefje hield hij een dagboek bij: 'Oom Antoine
heeft zich nooit erg op zijn gemak gevoeld in de doolhof van de ideologie: hij verdwaalde al bij de eerste stap.' 48 Precies zo verging het mij
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in mijn studententijd, toen het marxisme schering (= de Moskoulijn)
en inslag (= de Pekinglijn) was. Op het Louis-le-Grand College slaagde
Thibault niet in één keer voor zijn filosofie-examen, hoewel hij een
goede leerling was. Hij voelde zich als een lomperik die met zeepbellen
wilde jongleren, wanneer hij zich met zwaarwichtige problemen van
filosofische aard moest bezighouden. Met mij was het niet anders gesteld, toen ik in het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw colleges van professor R.C. Kwant volgde. Het studium generale bood mij
die mogelijkheid, die ik met beide handen aangreep. Hij oreerde over
Spinoza, in een priesterlijk pakje (zoals Frederik van Eeden oneerbiedig
zou zeggen) tegen de witte achtergrond van een flap-over, die daarna
om een onduidelijke reden 'flip-over' ging heten en inmiddels allang
door een laptop met beamer is vervangen. Hij fladderde in het rond,
met geknepen ogen en gespreide armen, een zeer bevlogen man,
wiens voordracht een diepere indruk op mij maakte dan alles wat hij
zei. Erasmus moet ook zo gesproken hebben: 'Wanneer hij een theologisch punt verdedigde, deed de geestdrift zijn stem anders klinken,
zijn ogen anders kijken, en zijn gehele persoon kreeg een verheven
schijn.'49 Thibault bleef ondanks zijn persoonlijke lotgevallen geloven
in 'een universele ontwikkeling naar een steeds hoger niveau'. Voor
hem vormde de Eerste Wereldoorlog geen reden tot pessimisme, voor
mij geldt hetzelfde voor de Tweede Wereldoorlog. Wat hij over zichzelf
zegt, zou ik hem ongewijzigd kunnen nazeggen: 'Noch in de dogma's
uit het verleden, noch in de huidige filosofieën, noch in mijzelf vind ik
een bevredigend antwoord. Ik zie duidelijk alle regels die ik niet kan
onderschrijven, maar ik zie er niet één waaraan ik me zou kunnen onderwerpen. Van alle gestandaardiseerde disciplines is er nooit één geweest die, zelfs maar bij benadering, bij mij leek te passen of mijn gedrag zou kunnen verklaren. En toch vorder ik, ik schiet zelfs met een
flinke vaart, zonder aarzelen, bijna recht vooruit!'50 Roger Martin du
Gard beschrijft hem als een schip dat in het nachtelijk duister zijn weg
vervolgt, maar aan boord waarvan de stuurman niet eens een kompas
tot zijn beschikking heeft. Ik heb mij lange tijd als een rustieke desperado beschouwd, landelijke rust verkiezend boven geestelijke onrust,
totdat ik rond mijn zestigste levensjaar een versnelde ontwikkeling
doormaakte. Dat was bijna tien jaar geleden, maar daarover een andere keer.
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1. Het filosofisch labyrint
Toen Krzystof Penderecki zich tot de tonaliteit bekeerde, na lange tijd
tot de avant-garde der atonale componisten te hebben behoord, deed
hij dat op grond van deze waarheid: er zingt geen kind atonaal. Hij
wilde daarmee niet te kennen geven, dat zijn composities in de loop
der tijd simpeler geworden waren of makkelijker te doorgronden,
want elk kunstwerk heeft volgens hem iets ontoegankelijks: 'Als kunstenaar creëer je in elk werk je eigen labyrint. Ik maak tevoren altijd
schetsen over de vorm op grote schaal, maar uiteindelijk is elke compositie een doolhof waarin je niet meteen de weg weet en ook vaak
moet omkeren om de weg te vinden.'1 Ging het hem meer om het vinden van een uitweg dan om de waarheid? Als het raadsel zelf de waarheid is, kan men die in een doolhof vinden en er tegelijkertijd aan ontsnappen. In zo'n geval blijft het raadsel intact, valt er geen oplossing
voor te geven en verdwijnt de waarheidszoeker door de opening in een
groene haag naar buiten. Onverschilligheid is wel het laatste wat men
hem zou mogen verwijten, terwijl hij er stevig de pas in zet, op zoek
naar zijn versie van de volgende waarheid. Toevallig staan er op het uit
1800 stammende landgoed van Penderecki liefst twee labyrinten, ter
grootte van 30 hectare, tezamen met een arboretum. Men zou er een
bewijs voor de stelling in kunnen zien, dat op het gebied van de tonale
en atonale muziek complexe keuzes dienen te worden gemaakt, waarvan de waarheid dubbelzinnig en ondoorgrondelijk is.
Gerard Walschap had niet veel vertrouwen in zoekende geesten,
noch in eindeloze zwerftochten, die hij beschouwde als 'het verloren
dolen op de eeuwige jachtvelden der metafysiek'.2 Hij wilde niet 'in
een cirkel lopen gelijk die favoriete West-Europese waarheidszoekers
die om de vijf jaar antichambreren bij Jezus, Boeddha, Brahma, Mohammed, Marx en generaal Booth om, oud en kinds geworden, terug
te keren tot de ware schaapskooi en niets anders te hebben bewezen
dan hun eigen onnozelheid.'3 Met 'de ware schaapskooi' bedoelde hij
de Rooms-Katholieke Kerk, het buitenterrein van een doolhof waarin
geen enkele levensbeschouwing of religie hem de moeite van een
zoektocht waard scheen. Er bestaan helemaal geen waarheden, zo
leek hij te willen zeggen, of men kan die in het atheïsme vinden. Zou
het hem gelukt zijn een uitweg uit zijn doolhof te vinden, dan pleegde
hij alsnog zelfmoord, indien hij zich van zijn verregaande onnozelheid
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bewust was geworden. Hij wilde in elk geval niet als andere waarheidszoekers zijn, die terugtredend in de tredmolen van het dagelijkse leven
zich dood zouden moeten schamen over wat hun daarginds was overkomen. Wat Gerard Walschap in deze ongewone configuratie van een
labyrint met een heuse schaapskooi bij het betreden van het buitenterrein doen zou, hadden anderen vóór hem allang gedaan, althans
volgens de grootinquisiteur uit het verhaal van Iwan Karamazow: 'De
vrijheid, de vrije geest en de wetenschap zullen hen in zulke doolhoven
doen belanden en hen oog in oog met zulke wonderen en onoplosbare
mysteriën doen staan, dat sommigen van hen, de onbuigzame en
drieste figuren, de hand aan zichzelf zullen slaan.' 4 De waarheid is zo
bezien niet alleen ondoorgrondelijk en de moeite om haar na te jagen
niet waard, maar ook funest. Haar dodelijke complexiteit weerhoudt
een zinnig mens ervan om tot haar te willen doordringen. Mits in leven
zou de Minotaurus daarover kunnen meepraten. Als Ariadne aan Theseus niet een zwaard en een kluwen wol had meegegeven, zou de Minotaurus hem gedood hebben, in plaats van omgekeerd, waaruit blijkt
dat zowel de waarheid (verborgen in het labyrint) als de waarheidszoeker over dodelijke krachten kan beschikken.
Voordat de waanzin hem in zijn greep kreeg, was Nietzsche bezeten
van Cosima Wagner, zijn Ariadne, en waande hij zich Theseus. In de
Griekse mythologie verhinderde Dionysos, de god van de vervoering,
dat Theseus met haar zou trouwen. Hij trouwde zelf met haar, waardoor er in termen van 'vervoering' een paradoxale situatie ontstond:
de vervoering verpersoonlijkt door de verleider bij uitstek, Richard
Wagner, verhinderde de vervoering van Nietzsche. Behalve ondoorgrondelijk, funest en dodelijk voor wie haar aanschouwde, obstructief
en destructief tegelijk, is de waarheid kennelijk ook in staat om waarheidszoekers gek te maken.5 In zijn brieven aan Michel Houellebecq
vergeleek Bernard-Henri Lévy zich gek genoeg niet met Theseus, wat
voor de hand zou liggen, maar met de Minotaurus. Verschuilt een
schrijver zich niet diep in zijn 'woordenlabyrint'? 6 Zoals het een postmoderne schrijver betaamt, moest Lévy niets van de waarheid hebben, want de inzet van een boek is 'niet zozeer jezelf te zijn, naar jezelf
terug te keren, samen te vallen met jouw waarheid, jouw schimmen,
met het eeuwige kind in jezelf en andere onbenulligheden van hetzelfde allooi', maar om te veranderen. 'Schrijf je om je in te metselen,
of om je los te maken? Om te verdwijnen of om te ontstaan? Om het
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terrein te bezetten of om het te ondermijnen en, nadat je het ondermijnd hebt, van territorium te veranderen en te verdwalen in de doolhof van een onvindbare identiteit?' 7 Zelfs als men de waarheid niet
zoekt, ligt het gevaar op de loer, dat men in de doolhof van het leven
hopeloos verdwaalt. Wie zich bedient van taal, heeft zich trouwens al
begeven in een labyrint, ongeacht datgene waarnaar hij op zoek is. 'De
taal is een labyrint van wegen,' meende Wittgenstein, 'je komt van de
ene kant en je weet de weg. Je komt van de andere kant op dezelfde
plaats, en je weet de weg niet meer.' 8 Hoe verschillend er ook over het
belang van de waarheid wordt gedacht, met inbegrip van de verwoording daarvan, de uitkomst van die zoektocht lijkt zo ontmoedigend, dat
men er vooral geen queeste van moet maken.
Met zijn 'amor fati' scheen Nietzsche bereid tot elke prijs de waarheid
onder ogen te willen zien. Zijn eigen normen maakte hij ondergeschikt
aan wat hij als een absolute norm beschouwde, de waarheid, die eenmaal onderkend het fundament van andere inzichten en bevindingen
vormde. Zij was het hoogste goed, waarover vooral niet schamper of
lichtzinnig de schouders mochten worden opgehaald. Voor wie zich
niet wilde laten bedriegen, stelde zij de norm vóór alle andere normen.
Desillusies konden onwelkome waarheden zijn, zeker en vast zouden
de Vlamingen zeggen, maar het recept voor de grootste desillusie was
gelegen in het niet willen zoeken naar de waarheid. In Jenseits von Gut
und Böse keerde Nietzsche zich tegen elke norm, die niet aan de wil
tot macht beantwoordde. Ogenschijnlijk rekende hij even genadeloos
met de waarheid af als met God. Hoe dood was voor hem de christelijke waarheid niet, toen hij Voltaire stompzinnige en humanitaire bedoelingen toedichtte: 'Hij zocht de waarheid slechts om goed te
doen!'9 Het geval 'Calas', waarbij juridische waarheidsvinding een
grote rol speelde, achtte hij 'niets'. Deze minachting voor de christelijke en juridische waarheid, zo (hemels)breed verschillend van de feitelijke waarheid, stoelde voor zijn gevoel op werkelijkheidszin. Wie
heeft er ooit een lam gezien dat zich volkomen gerust naast een leeuw
neervlijde? Waarom zou men dan in een van schurken vergeven wereld naastenliefde prediken, een ander met kennelijk kwade bedoelingen zijn wang toekeren of zich door medelijden met een afzichtelijk
wezen laten inpalmen? Maar hoe omgekeerd alle waarden ook moesten worden, hoe weinig stichtelijk (maar wel eerlijk) Zarathustra ook
handelde door zijn volgelingen aan te raden hem te verloochenen en
zelf God of een profeet van het nieuwe geloof te worden,-de filosofie
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van de immoraliteit-, toch was hij van zijn eigen waarheid (diametraal
staande op eerder verkondigde stellingen) diep overtuigd. De vroegere
waarheid, tot deugd verheven, werd vervangen door een reeks ondeugden: 'Ondanks alle waarde die het ware, waarachtige en onbaatzuchtige mogen hebben, is het niet uitgesloten, dat aan de schijn, de
wil tot misleiding, het eigenbelang en de begeerte een hogere principiële waarde voor het leven moet worden toegekend.'10 Nietzsche was
dus niet afkerig van zijn eigen waarheden, hoe variabel en tegenstrijdig
de inhoud ook was van alles wat hij daaronder verstond.
Voor een niet overmatig in filosofie geïnteresseerde leek wordt het
zoeken naar de waarheid er niet gemakkelijker op. Een reeks negatieve
kwalificaties, variërend van ondoorgrondelijk tot dodelijk en van gekmakend tot innerlijk tegenstrijdig, houdt het concept van de waarheid
wel overeind, maar wat men daaronder precies dient te verstaan, is
onduidelijk. Tot nu toe blijkt dit begrip met raadsels omgeven, met alles wat correspondeert met de werkelijkheid,-voorgesteld als feiten,
een onfeilbaar oordeel over goed en kwaad, een persoonlijk oordeel
over wat dan ook dat als reëel wordt ervaren en een algemene geldigheid zou moeten bezitten, als het dat al niet heeft-, en met universele
wetten die in het klein als een wet van Meden en Perzen hun geldigheid allang hebben bewezen. Steeds is dit element in het begrip 'waarheid' verdisconteerd: de hoogste waardering voor een verwijzing naar
de werkelijkheid, of wat als zodanig dient te worden opgevat, waardoor de waarheid altijd (al gaat zij over iets banaals als een voor alle
klimaten ter wereld geschikt rijwiel uit het handboek van Jean-Marin
Courtial des Pereires of het onderhoud van een motorfiets uit het boek
van Robert M. Pirsig) een norm stelt. 'Element' is wellicht te zwak uitgedrukt, want de kern van een waarheid is gelegen in de hoge waardering daarvan, in weerwil van de tijden, die natuurlijk ook hun stempel op het evolutionaire proces van de waarheid drukken.
Voordat de waanzin hem definitief in zijn greep kreeg, was Nietzsche
ten prooi aan hevige depressies die hem zijn relatie met Cosima en
Richard Wagner in een ander daglicht lieten zien. Hij dankte aan laatstgenoemde 'stimulansen tot geestelijke zelfstandigheid', maar verving
die waarheid door een andere: 'Wagner heeft niet de kracht om de
mens in de omgang vrij en groot te maken.' 11 Een van Nietzsches biografen, Rüdiger Safranski, gaf een positieve draai aan de grootste crisis
in diens leven. Het lukte deze tot een dwaalgast verworden vroegere
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bewoner van het paradijs dan wel nooit de magische aantrekkingskracht van villa Tribschen aan de rand van het Vierwoudstedenmeer,
Haus Wahnfried en het Bayreuther Festspielhaus te vergeten, maar hij
wist desondanks de uitgang in Klingsors tuin te vinden. De perverse
fata morgana's in die tuin brachten Parsifal niet uit zijn geestelijk evenwicht, want de 'reine dwaas' bezweek uiteindelijk niet voor Kundry's
verleidingskunsten. Zo verging het Nietzsche ook, die in Cosima een
tweede Kundry moet hebben gezien. Het tweede bedrijf van de 'Parsifal' illustreert het belang van een ontsnappingsroute, al wordt de held
hier niet met een waarheid maar met leugens over zijn moeder geconfronteerd, wat het des te begrijpelijker maakt dat hij ijlings op zoek
naar de uitgang gaat. Letterlijk wilde hij zich van alle opzettelijke verdraaiingen van de feiten distantiëren, deze waarheidszoeker, voor wie
het doel van zijn queeste de H. Graal was. Hij bereikt dat uiteindelijk in
de Graalburcht, waar hij de waarheid in de vorm van koning Amfortas'
geheim onthult. Dus eigenlijk staat de ontknoping in het derde bedrijf
haaks op wat in het tweede bedrijf niet positief kan worden geïnterpreteerd, indien men het belangrijker zou vinden aan de waarheid te
ontsnappen dan haar te achterhalen.
De overeenkomst tussen Klingsors tuin en Plato's grot is groter dan
men zou denken. Beide hebben iets weg van een doolhof, maar zijn de
fata morgana's in de verwrongen visie van Félicien Rops vergelijkbaar
met de beelden op de achterwand van Plato's grot? Natuurlijk niet,
want de groteske perversie van Le calvaire ontbreekt op de licht- en
schaduwplekken in de grot. Dat er toch van een opvallende overeenkomst kan worden gesproken, heeft te maken met het antwoord op
de vraag, wat er in werkelijkheid schuilgaat achter wat men ziet. In
beide gevallen kan men dat, beeld voor beeld, afpellen om uiteindelijk
te moeten toegeven, dat men het niet weet. Achter het zichtbare,
maar ongrijpbare beeld van een fata morgana zit hoogstwaarschijnlijk
niets, of het object waarvan een luchtafspiegeling een beeld projecteerde op een andere plek. Achter de beelden in Plato's grot zit de ongeziene werkelijkheid, die zichtbaar geworden voor wie de buitenwereld betreden mag, opnieuw uit beelden bestaat, die verwijzen naar
andere beelden of naar zichzelf zonder dat het een waarnemer volstrekt duidelijk wordt, wat 'zichzelf' nu precies inhoudt. Is niet alles wat
men ziet 'nur ein Gleichnis'?12 Als de werkelijkheid alleen met behulp
van metaforen kan worden gekend, dat wil zeggen als er voor een ge-
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Félicien Rops, 'Le Calvaire'

lijkenis een object nodig is dat zelf al een gelijkenis blijkt te zijn, valt er
niets zinnigs over te zeggen. Wat de vergelijking van Plato tussen de
beelden in de grot en de werkelijkheid zo geniaal maakt, is de verschuiving van het perspectief. Dat ligt eerst bij de mensen in de grot, van
wie men dankzij één van hen meent te weten, hoe de buitenwereld
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werkelijk in elkaar zit. De meesten van hen weten niet beter, opgesloten als zij in de grot zitten, maar één van hen weet 'het' wél beter. Zijn
visie had vanuit het perspectief der grotbewoners de juiste moeten
zijn. Toch wijzen zij hem verontwaardigd af, terwijl vanuit het perspectief van Plato's lezers zijn visie niet minder juist wordt bevonden. Uit
het ongelijk der grotbewoners volgt het gelijk van één van hen, hoewel
het naar de buitenwereld verschoven beeld van de werkelijkheid ook
maar een projectie op het netvlies van het menselijk oog is. Hoogstens
is zijn visie op de werkelijkheid minder bedrieglijk dan die van zijn medegrotbewoners. Maar een door de verschuiving van het perspectief
zich opdringende vergelijking van de grotwand met een netvlies voert
noodzakelijk tot de conclusie, dat men er buiten de grot niet veel beter
aan toe is dan daarbinnen. Tussen beide leefwerelden bestaan slechts
graduele verschillen, wanneer het er om gaat het ware gehalte van de
waarneming als zodanig te bepalen.
Men heeft deze graduele verschillen wel als schijn en wezen gekarakteriseerd, voorbijgaand aan de dubbele schijn van de geprojecteerde
beelden. Het is dan ook verleidelijk om te denken, dat de gekerkerde
grotbewoners, eenvoudig door zich om te draaien, de voorwerpen die
langs het vuur gedragen worden, in het echt zouden kunnen zien. Zouden zij hun donkere grot mogen verlaten, dan konden zij baden in het
zonlicht, wat hun misschien nog wel beter zou bevallen dan de werkelijkheid onder ogen te zien. Dit ene woordje 'beter' brengt de moraal
in het geding,-op zichzelf en middels een verwijzing-, want Plato leerde
in zijn Politeia, dat het goede als de zon is en dat het ware en het goede
één zijn. Wie aan de zon de voorkeur geeft boven de waarheid, maakt
het verwerven van kennis en inzicht ondergeschikt aan de moraal. Wie
het tegenovergestelde doet, is mogelijk een genadeloze waarheidszoeker die er niet voor terugdeinst over lijken te gaan om zijn doel te
bereiken. Er is natuurlijk ook een derde weg denkbaar, die bijvoorbeeld in de vorm van een ethische commissie paal en perk stelt aan de
al te grote dadendrang van wetenschappers om levend materiaal voor
experimenten te gebruiken. Wat Plato in zijn tijd al bezighield, de verhouding tussen ethiek en waarheid, zou Aristoteles later opnieuw onder de aandacht brengen, zij het met een andere uitkomst op ondergeschikte punten. Het filosofisch labyrint verdraagt nu eenmaal geen
ondubbelzinnigheid en vergroot tegenstellingen eerder dan dat het
die opheft.
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Safranski zag in de allegorie van de grot een Griekse tragedie, waarvan men de vijf bedrijven achtereenvolgens zo drastisch zou kunnen
samenvatten: 1. De grotbewoners staren naar het spel van licht en
schaduw op de wand tegenover hen. 2. Een van hen wordt door een
gelukkig toeval van zijn ketenen bevrijd. 3. Hij kan zich omdraaien en
ziet zowel de voorwerpen als het vuur daarachter. Eerst knippert hij
nog met zijn ogen, gewend als hij was in het halfduister te leven. Dan
schittert alles waarop het zonlicht valt. 4. De bevrijde grotbewoner
daalt af in de grot om zijn lotgenoten te bevrijden. 5. Maar zij willen
alles liever bij het oude laten en zullen hun bevrijder zeker doden, als
zij hem te pakken kunnen krijgen. Wat heeft hij bij hen te zoeken? Buiten de grot heeft hij gezien, hoe alles onder het zonlicht goed gedijt.
Het ware en goede zijn daar één, wat in de grot geenszins het geval is.
Als in een echte tragedie bevat het einde van deze allegorie een lichtpuntje, dat tenminste van de bevrijde grotbewoner een verlichte geest
maakt.

Plato's grot, gravure van Jan Saenredam (1604)
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In zijn biografie van Heidegger memoreert Safranski, hoe Plato de
schittering van het licht op de voorwerpen beschrijft, waarvoor hij een
aan de grote Duitse filosoof ontleend neologisme gebruikt: die voorwerpen worden 'zijnder'.13 De bijna letterlijk te nemen helderheid van
Plato wordt aldus vertroebeld door een neologisme of een te ongewone vergrotende trap van een bestaand bijvoeglijk naamwoord om
precies te kunnen begrijpen wat ermee wordt bedoeld. Kan men ook
'zwangerder' zijn dan zwanger? Heidegger, aan wie afzonderlijk aandacht zal worden besteed, bestreed de gedachte, dat het goede bij
Plato met ethiek of moraal te maken had. Gegeven de harmonieuze
eenheid van begeerte, moed en wijsheid in de ziel, corresponderend
met de drie klassen in de staat van Plato: arbeiders, soldaten en filosofen, en in de middeleeuwse samenleving: boeren, ridders en priesters, diende men zich volgens Heidegger te vrijwaren van elke sentimentele voorstelling van het goede. 14 Dat laatste kan men beamen,
maar dat betreft slechts een bepaalde invulling van het begrip 'goed'.
In de nazitijd had men behoefte aan tüchtige en robuuste knapen, gelijk die in de strijd tegen Sparta en Perzië hun dodelijke weerbaarheid
hadden bewezen. Kennelijk stond Heidegger zoiets voor ogen, zonder
dat hij besefte, dat de Politeia wel degelijk een ethische strekking had.
Stilistisch en inhoudelijk zat hij er bij de aanvang van de filosofie, de
presocratici buiten beschouwing gelaten, al helemaal naast. Het kan
geen kwaad dit nu reeds te hebben vastgesteld, bij wijze van voorschot
op de afrekening die nog volgt.
Wat die presocratici betreft, met wie Heidegger in navolging van
Nietzsche dweepte, kan men Plato's filosofie beschouwen als het gevolg van twee visies, die elk twee tegenstrijdige theses tot een synthese hebben verenigd. De eerste visie lost de verschillen tussen de
aanhangers van Heraclitus (de onsterfelijke waarheid betekent, dat alles verandering is) en de volgelingen van Parmenides (de onsterfelijke
waarheid betekent, dat alles onveranderlijk is) op. Volgens Plato kunnen beide waarheden naast elkaar bestaan als ideeën die onveranderlijk en als verschijningen die veranderlijk zijn. Het idee van een paard,
de 'paardheid' zou Heidegger zeggen, kan altijd blijven bestaan naast
de verschijningsvorm van een bepaald paard, dat al of niet een natuurlijke dood zal sterven. De tweede visie lost de verschillen tussen de
sofisten (die ook na de dood van Socrates allerminst uitgestorven waren) en Plato zelf op, in zoverre hij erin slaagde de 'aretê' of goedheid
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der sofisten in te lijven 'in de dichotomie van Idee en Verschijning', zoals Robert Pirsig deftig formuleerde, dat wil zeggen in twee elkaar niet
overlappende begrippen. 15 Het goede en ware zijn volgens Plato één,
wat tot heilloos geharrewar onder filosofen leidde, want wat betekende dat? Kwam het goede binnen die twee-eenheid op de eerste
plaats of het ware? Of verdiende de dialectiek als middel om tot de
waarheid te geraken een plaats tussen het goede en ware in? De oplossing van dit probleem is bij de behandeling van een derde weg reeds
gegeven, maar bezorgde veel filosofen onnodige hoofdbrekens.
Waarom moet er in algemene zin tussen het goede en ware gekozen
worden en kan men zo'n keuze niet van een bijzonder geval laten afhangen? In het Grieks is net als in het Nederlands het woord 'beschouwing' dubbelzinnig. Een beschouwing van wat men aanschouwt, betreft de waarheid, de kenbaarheid van een ding op zichzelf, terwijl de
beschouwing over iets abstracts een moreel oordeel kan uitlokken. De
ene beschouwing is met andere woorden de andere niet. Hangt de uitkomst van de discussie over de rangorde van het goede en het ware
ook niet af van het type beschouwing dat men daaraan wijdt?
Plato heeft als filosoof baanbrekend werk verricht, dat ook nu nog
het allergrootste respect afdwingt. Geen enkele filosoof na hem is erin
geslaagd om de door hem gesignaleerde beperkingen van het zicht op
de werkelijkheid op te heffen. Er is weliswaar op een vernuftige manier
geprobeerd om hem onderuit te halen, door het bestaan van een ding
op zichzelf te veronderstellen, maar dat is in wezen een herhaling van
zijn gedachte over de onkenbaarheid der dingen, of door de voorwerpen waarop buiten de grot het zonlicht valt, zogenaamd 'verrast' en
uitgebreid, als fenomenen te beschrijven, maar dan blijft men aan de
buitenkant steken zonder iets aan de door hem geclaimde oppervlakkigheid van zo'n beschouwing te kunnen veranderen (ook als men de
ene na de andere buitenkant van iets afpelt en tot de kern is doorgedrongen, die weer de buitenkant van iets daarbinnen vormt). In zijn
dialogen vroeg Plato zich af, of een filosoof zich niet hierin van andere
mensen onderscheidt, dat hij zijn ziel zoveel mogelijk van 'de gemeenschap met het lichaam' wil verlossen.16 Als reden daarvoor gaf hij de
verwerving van inzicht op, het verlangen om alles te begrijpen zonder
door fysieke grenzen te worden tegengehouden: 'Is het lichaam een
sta in de weg of niet, wanneer men het bij het zoeken daarnaar te hulp
roept? Ik bedoel dit: heeft het gezicht en gehoor voor de mens enige
waarachtigheid? Of houden ook de dichters ons niet steeds voor, dat
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wij nooit iets met nauwkeurigheid kunnen horen of zien? En toch, als
deze lichamelijke waarnemingen niet nauwkeurig en betrouwbaar
zijn, dan stellig evenmin de andere, want die zijn alle gebrekkiger dan
deze.'17 Waarop Plato ook met 'de andere' gedoeld mag hebben,-op
voelen, ruiken en proeven, naast horen en zien, of op instrumenten-,
steeds stelde hij het lichaam in gebreke. Natuurlijk heeft men zijn
grondplan van alle kanten bekeken en getracht het verder uit te werken. Van Kant tot en met Husserl, heeft de filosofie van Plato grote
ontwikkelingen doorgemaakt. (Dit klinkt overigens met opzet als een
enigszins cynische platitude. Zie daarom ook hoofdstuk 5.) Van Heidegger met zijn beschouwingen over de essentie van iets en over het
aan de tijd gerelateerde 'zijn' tot en met Sartre en Camus met hun beschouwingen over de menselijke existentie, zijn niet onbelangrijke nuances aan de leer van Plato toegevoegd. Van constructivisten als Foucault tot en met deconstructivisten als Derrida,-een in de taal gevluchte filosoof die voor de werkelijkheid zijn neus ophaalde-, is de
leer van Plato een bron waaruit zij hebben geput. Zelfs een alles in
twijfel trekkende postmoderne filosoof, als schrijver vermomd in de
persoon van Michel Houellebecq of Bernard-Henri Lévy, blijkt schatplichtig aan Plato te zijn. Is het niet net alsof deze Griekse filosoof hen
op het oog had, toen hij in de 'Phaidoon' verzuchtte: 'Vooral zij die hun
tijd doorbrengen met een spitsvondig pro en contra, menen, zoals je
wel weet, tenslotte zeer wijs geworden te zijn en alleen te hebben ingezien, dat in geen enkel onderwerp of woord iets waars of standvastigs zit, maar dat alles in de wereld, evenals in de Euripos*, heen en
weer stroomt en geen enkel ogenblik op één plaats blijft.'18 Het bijzondere van Plato is nu juist, dat hij er weliswaar aan twijfelde, of men
een levend wezen of een ding ten volle kan begrijpen, maar het tevens
mogelijk achtte, dat men zich er een waar idee van zou kunnen vormen.
Het is een koud kunstje om de ideeënleer van Plato belachelijk te maken. W.F. Hermans sprak minachtend over de idee als 'een salonfähig
gemaakt vooroordeel', of 'moeilijk gemaakte onzin'.19 De beperkte levensduur van sommige ware ideeën kan hem zoiets hebben ingegeven, maar waarom sprak hij zichzelf dan ten zeerste gedreven over tal
van kwesties uit? Waarom kon hij denken altijd gelijk te hebben? Omdat ook híj schatplichtig aan Plato was! Voor Kant viel de idee samen
* Nauwe doorgang in de Egeïsche Zee tussen Beotië en Euboia
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met 'het intelligibele karakter' van de mens, zijn redelijkheid, die hij
toespitste op de wil. Dat karakter prees hij als een 'buiten de tijd gelegen, ondeelbare wilsuiting' aan.20 Met kwalificaties als 'buiten de tijd
gelegen' en 'ondeelbaar' kan men het eens zijn, maar waarom zou een
idee moeten worden toegespitst op de wil? Wat heeft het idee van
een paard met de wil te maken? In de filosofie van Kant en Schopenhauer kwam het goed uit om de wil als uitgangspunt voor hun eigen
beschouwingen te kiezen, maar op grond van welke selectiecriteria deden zij dat? Daarover gaven zij zich geen of te weinig rekenschap. Schopenhauer stelde al te boud vast, na de platoonse zon door een toverlantaarn te hebben vervangen: 'Zoals een toverlantaarn ons tal van
verschillende plaatjes laat zien, terwijl het steeds maar één en dezelfde kaarsvlam is, die ervoor zorgt dat ze allemaal zichtbaar worden,
zo is er achter al die verschijnselen van uiteenlopende aard, die naast
elkaar geplaatst de wereld vullen, of die elkaar successievelijk als gebeurtenissen verdringen, slechts één ding dat verschijnt, en dat is de
wil.'21 Waarom niet dwaasheid, zielsverrukking of sociale onrust?
Waarom niet leedvermaak, zelfgenoegzaamheid of levensangst? De
suggestie van beweging, waarvoor de plaatjes van een toverlantaarn
zich uitstekend lenen, roept de vraag naar de oorzaak van letterlijk bewogen beelden op. In zo'n beschouwing past een uitweiding over de
wil, al is daarmee nog niets gezegd over de al of niet gewenste uitwerking daarvan, vreugde of verdriet, terwijl de meeste mensen zich daar
nu juist op zullen focussen. Wie zulke beelden in de vorm van een film
ziet, begint toch niet meteen te piekeren over de wil die aan hem is
verschenen! Plato's terughoudendheid in dit opzicht siert hem, want
zijn kijk op de wereld is minder beperkt dan die van Kant en Schopenhauer.
De willens en wetens aangebrachte beperkingen in de leer van Plato,
het eenzijdige, onnatuurlijke, onware, moreel verwerpelijke, onlogische, verkeerde en ronduit geschifte gedachtegoed van andere filosofen (welke negatieve kwalificaties een leek in de filosofie alleen kunnen zijn ingegeven op grond van positieve gevoelens) doen diezelfde
leek op de vlucht slaan. De groene hagen in het labyrint zijn hem te
dicht of te hoog, waardoor hij zo gauw mogelijk de uitgang wil vinden.
Overigens wordt hij dan niet gedreven door zijn wil, maar door zijn
verlangen naar een betere wereld. Bij het ontbreken daarvan, in de
diepste benauwenis, kan hij het gevoel krijgen, dat de dood hem op de
hielen zit. Geen nood! Plato biedt uitkomst, want hij verwoordde een
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even ware als hoopvolle gedachte: 'De dood is één van beide: of als
een niets-zijn, en de dode heeft dan geen enkele waarneming van iets;
of, naar verteld wordt, is de dood een verandering en verhuizing voor
de ziel naar een ander oord.' 22 Zonder het stervensproces minder
vreeswekkend te willen voorstellen opperde Plato twee mogelijkheden, die in geen van beide gevallen de mens angst hoeven in te boezemen, als hij tenminste goed geleefd heeft. Zijn waarheid laat onverlet,
dat de ene mens het verkieslijker zal vinden in het niets op te gaan dan
gereïncarneerd en wel op aarde terug te keren. Hij hoeft in elk geval
niet te kiezen tussen eeuwig branden in de hel of een aardse herkansing, gesteld dat hij iets te kiezen heeft. In de 'Phaidoon' zegt Socrates
dit geloof (dat slechts een waarheid wordt, wanneer er van voornoemde twee mogelijkheden tegelijk wordt uitgegaan) verwoordend:
'Ik ben niet bedroefd, maar vol goede hoop dat er voor de gestorvenen
iets bestaat en dat volgens oud geloof er iets veel beters bestaat voor
de goeden dan voor de slechten.' 23 Plato geloofde in metempsychose
in plaats van reïncarnatie zonder meer, dat wil zeggen hij geloofde, dat
men als een beter mens op aarde zou kunnen terugkeren of, afhankelijk van zijn manier van leven, als een minder hoogstaand wezen. Hoe
men ook over dit geloof denken mag, er blijkt zonneklaar uit, dat hij
(anders dan Aristoteles schijnt te hebben gedacht) uiteindelijk het
goede boven het ware verkoos, indien beide niet een twee-eenheid
zouden vormen.
Later heeft Schopenhauer zich vierkant achter dit geloof opgesteld,
waarvoor hij in Die Welt als Wille und Vorstellung een eigen theorie
ontwikkelde. Gebaseerd op de gedachte dat eenheid het kenmerk van
het ware is, kwam hij ertoe om jong en oud te beschouwen als één
wezen: 'De grote waarheid die we hier hebben uitgesproken, is nooit
helemaal over het hoofd gezien, ofschoon ze ook nooit kon worden
herleid tot haar precieze en juiste betekenis.'24 Natuurlijk wist hij,
Schopenhauer, wat die grote waarheid inhield, waarover hij graag in
de eerste persoon meervoud uitweidde: 'We kunnen namelijk vaststellen, dat de leer van de metempsychose, die stamt uit de oudste en
nobelste tijden van het menselijk geslacht, over de gehele aarde is verspreid: ze is het geloof van de grote meerderheid van het menselijk
geslacht, in feite wordt ze zelfs verkondigd door alle religies, met uitzondering van de joodse en de twee religies die daaruit zijn voortgekomen. Maar, zoals gezegd, in haar subtielste vorm, die de waarheid
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het dichtst benadert, treffen we deze leer in het boeddhisme aan. Terwijl de christenen zich troosten met een weerzien in een andere wereld, waarin we onszelf met heel onze persoonlijkheid zouden terugvinden en elkaar herkennen, is dat weerzien in andere religies hier en
nu al aan de gang, zij het incognito. In de kringloop van de geboorten
en krachtens de metempsychose of palingenese worden de personen
met wie wij nu in nauw contact staan, ook bij de volgende geboorte
tegelijk met ons geboren.' 25 Schopenhauer achtte het geloof in metempsychose zelfs 'de natuurlijke overtuiging van de mens, zodra hij
ook maar enigszins onbevooroordeeld nadenkt'.26 In de 21e eeuw is
het geloof in reïncarnatie nog wijder verbreid dan in Schopenhauers
tijd, welk geloof boven metempsychose het voordeel heeft, dat een
mens 'éducation permanente' kan genieten zonder er ooit slechter op
te worden.
De moraal speelde zo'n grote rol in het werk van Plato, dat men hem
er wel eens van verdacht al te nadrukkelijk op de idee van 'verlossing'
aan te sturen. Hij zou uit vrees voor het 'geneutraliseerde' universum
van Democritus, de ontologie van het goed zijn hebben ontwikkeld.27
Zodoende wilde hij voorkomen, dat men in een koel, atomistisch universum zou moeten existeren, dat wil zeggen in een zo drastisch onttoverde omgeving, dat de morele grondslagen voor de vorming van
een staat zouden worden ondermijnd.28 Dat moet men een mens noch
de staat willen aandoen, vond ook Nietzsche, die Plato's ontologie als
'aardse consonantie' aanduidde.29 Er bestond volgens hem tussen het
subject en object van kennis geen principieel onderscheid; daarom
wenste hij zich van een morele stok achter de hemelpoort of welke
deur van gene zijde dan ook niets aan te trekken. Nietzsche met zijn
filosofie van de immoraliteit had het niet op Plato begrepen, al weigerde hij heftig te fulmineren tegen Plato's indeling in sociale klassen,
afschaffing van het gezin, wantrouwen tegen dichters en ondemocratische inrichting van de staat. Daarmee had hij gemakkelijk kunnen
scoren voor een breder publiek, maar hij toonde zich een typisch kind
van zijn tijd. Zelf tot de bevoorrechte standen behorend, nam hij nu
juist de uitwassen van Plato's denkbeelden over. Filosofie of 'theoretische cultuur', zoals Nietzsche haar aanduidde, borg een groot gevaar
in zich, want zou zij zich onder slaven of arbeiders verbreiden, dan
dreigde er een massale opstand onder hen. Zij zouden immers wraak
willen nemen 'voor alle voorgaande generaties'!30 Daarom was deze
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grootste filosoof uit de negentiende eeuw tegen arbeidstijdverkorting
en onderwijsvoorzieningen voor arbeiders en voor kinderarbeid.31
Nietzsche had meer bezwaren tegen Plato, zoals hij Socrates misprees om diens 'hypertrofische en rachitische logica'. 32 Hoewel hij
geenszins afkerig van zijn eigen waarheden was, ontkende hij, dat men
zich een waar idee van wat dan ook kon vormen. Heraclitus had volgens hem het gelijk aan zijn kant, toen hij beweerde, 'dat het 'zijn' een
lege fictie is'.33 De schijnbare wereld is de enige wereld en dat wat men
als de ware wereld wenst te beschouwen, is er slechts 'bijgelogen'. 34
Dit standpunt lijkt op dat van W.F. Hermans, die twee eerder geciteerde, van diepe minachting getuigende opmerkingen maakte over
de idee. Uit zulke controverses blijkt de onmacht van de filosofie, die
niet in staat is om een discussie van meer dan 2500 jaar te beslechten.
Dan hebben natuurkundigen er heel wat minder lang over gedaan om
eens en vooral vast te stellen, dat de aarde rond in plaats van plat is.
Maar hoe kan, gegeven de onkenbaarheid van het ding op zichzelf, zoiets worden vastgesteld? Is de schijn voldoende om de vorm van de
aarde te kunnen bepalen? Ja, want overal waar het uiterlijk van iets in
het geding is, kan een beschouwing van wat men heeft aanschouwd,
op grond van vergelijkingen en de nodige proefondervindelijke ervaring, vaste patronen of wetmatigheden aan het licht brengen, terwijl
in een beschouwing over iets abstracts het ene woord het andere zal
blijven uithalen. Zo kan een beschouwing van de werkelijkheid een
waarheid als een koe opleveren (om het paard van Plato eens met een
ander exemplaar af te wisselen dat nochtans tot dezelfde veestapel
behoort), waarnaast een beschouwing over het paard van Troje in figuurlijke zin vriend en vijand van elkaar zal doen vervreemden. Hier
raakt men aan de discussie over de 'realia' en 'universalia', over wat
werkelijk bestaat en slechts figureert in de geest van mensen, over wat
men in de middeleeuwen 'nominalisme' noemde ('universalia' bestaan
niet echt, maar zijn uitsluitend denkbeelden en als zodanig niet meer
dan loze woorden) en 'universalisme' ('universalia' zijn geen hersenspinsels, maar duiden werkelijk bestaande zaken aan). Men stelle zich
een boom voor (wat het voordeel heeft, dat 'geboomte' in tegenstelling met 'paardheid' een bestaand woord is). Dan is de idee 'geboomte', op grond van namen en gelijksoortigheid, volgens Plato's ideeënleer bepalend voor wat men onder een boom verstaat ('universalia
ante res'). Het bestaan van 'geboomte' zou men een waarheid kunnen
noemen, 'boom' is dan de concrete invulling van de waarheid die men
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werkelijkheid noemt. Nee, weersprak Aristoteles zijn illustere voorganger, de idee van een boom gaat niet aan een boom vooraf, maar
valt daarmee samen ('universalia in rebus'). Natuurlijk waren er ook
filosofen die betoogden dat de idee van een boom pas achteraf ontstaat ('universalia post res'). Wie het aannemelijk vindt, dat de grootste gemene deler van een boom ertoe heeft geleid, dat een boom
'boom' heet, zal het in dezen met Plato eens zijn. Hij bedacht een
groots concept, waarop andere filosofen hun geringe, maar ditmaal
niet minderwaardige kritiek uitoefenden.
Bertrand Russell had een scherpe redenering, die het bestaan van
een 'boom' en 'geboomte' in twijfel trok. Hij constateerde een overeenkomst tussen het nominalisme en het scepticisme van Hume:
'Wanneer wij een gelijkenis hebben gevonden tussen verschillende
voorwerpen, gebruiken wij dezelfde naam voor al deze dingen.' 35 Stel
dat die naam 'boom' is, dan is die even onwerkelijk als de universele
benaming 'geboomte'. Het nominalisme biedt dus geen goede oplossing voor het probleem der 'universalia'. Niet de onkenbaarheid van
een ding op zichzelf bracht Russell ertoe een boom onwerkelijk te noemen, maar de uniciteit van de verschijningsvorm van elke boom afzonderlijk. Daar zit wat in, maar zíjn oplossing van het probleem der 'universalia', namelijk dat de toepassing van de gelijkenissen op 'dingen'
zou moeten worden uitgebreid met 'woorden', maakt een onbegrijpelijke indruk. Een 'eik' lijkt taalkundig in de verste verte niet op een 'linde', maar is wel een 'boom'. Voor dat laatste woord geldt de redenering van Plato, dat het via stam en schors, takken en twijgen, bladeren
en naalden en niet te vergeten een kroon de werkelijkheid zo dicht
benadert, dat men niet langer van 'geboomte' hoeft te spreken.
Met zijn afkeer van Plato ging Nietzsche zo ver, dat hij partij voor de
sofisten trok in een onbenullige kwestie, waarvan vooral zijzelf paf
stonden. De uit Elea afkomstige Zeno, ook wel 'de Eleaat' genoemd,
voorspelde, dat de 'snelvoetige' Achilles het noodzakelijk tegen een
schildpad zou afleggen na zijn tegenstander een piepkleine voorsprong
in een snelheidswedstrijd te hebben gegeven. In Über Wahrheit und
Lüge im außermoralischen Sinn bleek Nietzsche het met Zeno eens te
zijn: 'Zeno beredeneert nu, dat Achilles de schildpad niet kan inhalen,
omdat in de tijd die hij nodig heeft om een deel van de achterstand in
te halen de schildpad iets gevorderd is. In de tijd die Achilles nodig
heeft om de aldus ontstane afstand af te leggen, is de schildpad wéér
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iets gevorderd en zo tot in het oneindige.'36 Het is alsof de ene aristocraat de andere een gouden tip geeft om ten tijde van Robespierres
Schrikbewind niet te hoeven worden terechtgesteld: "U moet gewoon
zorgen, mijnheer, dat u de beul een paar passen voorblijft!" Met een
welhaast mystieke bevlogenheid, hem anders nu juist zo weinig eigen,
constateerde Nietzsche, dat de oneindigheid Achilles had tegengehouden. De zotheid van deze redenering hoeft hier niet te worden aangetoond, evenmin het weinig schitterende karakter van Zeno's paradox,
maar wel valt op, hoe zelfs Nietzsche om een hem moverende reden
(afkeer van Plato) aan beschouwelijkheid de voorkeur gaf boven praktisch handelen. Dit euvel in de Griekse filosofie heeft tot ergernis van
Bacon langer dan twee millennia geduurd, toen hij voor een op empirie gebaseerde aanpak van natuurkundige problemen pleitte. Al die
tijd en tot ver daarna in de tegenwoordige tijd dacht men over de bedoeling van Plato's ideeën na, wat hem en zijn leermeester Socrates,
uit Husserls mond de eretitel 'onvergelijkelijk dubbelgesternte' opleverde.37
Terwijl ideeën dienen om op grond van een zekere beschouwelijkheid
de dingen van elkaar te onderscheiden en een naam te geven, wat op
het empirische karakter van ideeën in het verleden wijst, hield Husserl
vol: 'Ideeën zijn geen empirische grootheden, maar boventijdelijke entiteiten die ons denken, handelen en waarderen richting geven. Zo'n
idee is bij voorbeeld de logische norm, dat twee tegengestelde uitspraken niet beide waar kunnen zijn, het zogenaamde 'principe van de uitgesloten contradictie'. Het is onzinnig dit beginsel te willen funderen
in het feitelijk denken van mensen, want daarin komen tegenstrijdigheden maar al te vaak voor. De idee wordt niet uit feiten afgeleid,
maar dient om feiten te beoordelen.' 38 Zelfs als men het irrationele
denken tot norm verheft, blijken de ideeën van Plato goed te kunnen
werken. Maar, zou men ten eerste kunnen tegenwerpen, wordt de
goede werking van ideeën in de praktijk niet ongedaan gemaakt door
het taalgebruik? Men spreekt in Nederland van een 'idee' en maakt
een onderscheid tussen 'de' en 'het' idee, omdat de oorspronkelijke
bedoeling van dat woord is afgezwakt tot een 'flauw vermoeden' en
een 'suggestie'. 'De' idee (soms met een hoofdletter geschreven) moet
de band met Plato herstellen of in ere houden ter onderscheiding van
'het' idee. Nee, moet het antwoord op die vraag luiden, want dit fijnzinnig onderscheid in het taalgebruik doet kunstmatig aan. Er zijn genoeg taalgebruikers die beide lidwoorden door elkaar gebruiken in
49

combinatie met 'idee' om te mogen denken, dat zij in alle betekenissen
van dat woord Plato recht doen. 'Flauwe vermoedens' of 'suggesties'
bezitten immers dezelfde te appreciëren vaagheid die Husserl met 'boventijdelijke entiteiten' aanduidde. Een idee is pas echt een idee, als
het suggestieve karakter daarvan tot een ware uitspraak over de werkelijkheid heeft geleid. Maar, zou men ten tweede kunnen tegenwerpen, wordt de goede werking van ideeën niet ongedaan gemaakt,
doordat men idee met vorm verwart? Plato zelf bezigde de term 'vorm'
voor 'idee', of de moderne versie daarvan 'concept', dat los van een
ding staat en transcendent is, omdat het een waarneembaar natuurlijk
ding als een boom te boven gaat. Aristoteles betoogde daarentegen
dat de vorm de buitenkant van het ding zelf is. Er schuilt inderdaad iets
verwarrends in de dubbele betekenis van 'vorm', enerzijds ongrijpbaar
als een idee, anderzijds aanraakbaar als de gevisualiseerde buitenkant
van een ding.39 Toch luidt ook het antwoord op deze vraag ontkennend, want acceptatie van 'vorm' in de betekenis van buitenkant van
een ding maakt iets waarneembaar, maar het wezen daarvan niet kenbaar, precies zoals Plato heeft betoogd. Wordt de goede werking van
ideeën, zou men ten derde kunnen tegenwerpen, niet ongedaan gemaakt door de gelijktijdigheid van vorm of idee enerzijds en de concrete invulling daarvan anderzijds? Het antwoord op die vraag luidt bevestigend, indien men Peter Sloterdijk op zijn woord zou moeten geloven: 'Hegels logica (over het ding op zichzelf) had een ruimte veroverd
die zuiver 'zijn' noch zuiver bewustzijn is, maar 'iets van allebei' wegheeft. Dat blijkt uit de denkfiguur van de bemiddelde onmiddellijkheid.
Het toverwoord van de nieuwe logica is bemiddeling. We kunnen dat
vertalen als 'medium'. Er bevindt zich tussen 'zijn' en bewustzijn nog
iets, wat allebei is en waarin de schijnantithese van geest en materie
verdwijnt.'40 Waar 'geboomte' in 'boom' overgaat, zou men ook kunnen beweren, vindt tot tweemaal toe een dubbele overgang plaats,
van geest en ding naar ding en geest, waaruit des te meer de eenheid
van alles blijkt. Die onderlinge samenhang vindt in het denkproces niet
gelijktijdig plaats, maar wel in wat men desnoods 'de bemiddelde onmiddellijkheid' zou kunnen noemen. De verhouding in tijd daartussen
valt te vergelijken met de langdurige moeite die een impressionist zich
getroost om het in één oogopslag geziene op een doek zo weer te geven, alsof hij het ook net zo snel heeft geschilderd. Zijn gesuggereerde
werkwijze, in strijd met de werkelijkheid, dient het effect dat hij beoogt.
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Plooien in de ideeënleer van Plato worden aldus gladgestreken. Het
tempo waarin dat gebeurt, de tijdsfactor in het algemeen, speelt hierbij een grote rol. Sommige plooien brengen een afgrond van verwarring in beeld, die volgens Bacon naar Plato's grot verwijst. Men veronderstelt wel orde en regelmaat in de natuur, spreekt verheven over de
eenheid van alles, maar de natuur heeft slechts uniciteit en onregelmatigheid te bieden. Wie daarin eenheid meent te ontdekken, doet
aan wishful thinking en laat zich door zijn emoties meeslepen. Als gevolg daarvan verwerpt men allerhande feiten, omdat een gedegen onderzoek te veel moeite kost of zijn zelfbeeld aantast. Men leeft in een
grot, zijn eigen onderaardse ruimte, 'die het licht van de natuur breekt
en bederft, hetzij door ieders eigen en afzonderlijke natuur, hetzij door
opvoeding en omgang met anderen, hetzij door het lezen van boeken
en de autoriteit van diegenen die men hoogacht en bewondert, hetzij
door de verschillen in indrukken al naar gelang die opkomen in een
vooringenomen en te besluitvaardig, of in een evenwichtig en bedaard
karakter. De menselijke geest (zoals hij in afzonderlijke mensen gestalte krijgt) is dus ronduit iets wisselends, een complete warboel en
om het zo te zeggen een product van het toeval.'41 Zo'n typering van
de menselijke geest zou haast de eerder zo verfoeide eenheid van de
menselijke geest met zijn omgeving in herinnering roepen, ware het
niet dat Bacon zelfs in 'de drogbeelden van de grot' op grond van
proefondervindelijke ervaring wel degelijk patronen of wetmatigheden onderkende.42
Met hem begon een lange traditie van mensen, door Kant 'mondige
burgers' genoemd, die dwars tegen alles in wel de moed hadden om
ordening in de chaos te brengen. Voltaire was zo iemand, voor wie Plato's grot een oosters tintje had. Hij schreef zijn Dictionnaire philosophique portatif tegen de zin van autoriteiten in binnen- en buitenland,
wat er in 1764 toe leidde dat de beul van Genève dat boek in het openbaar verscheurde en verbrandde. Zelf beschouwde hij het als 'een intertekstuele grot van Ali Baba', een filosofisch allegaartje, dat christenen slecht moest bevallen. Zijn biograaf Pearson zag er een moppenboek in, dat tijdens een antiklerikaal banket goede diensten kon bewijzen.43 Eenlingen trotseerden het gezag, dat was in Plato's tijd niet anders dan toen en nu. Behalve staatsgevaarlijk of op zijn minst gezagsondermijnend waren zij in filosofisch opzicht bannelingen, die uitsluitend op hun eigen subjectieve bewustzijn vertrouwden. De objectieve
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bestaanbaarheid van iets buiten hun bewustzijn achtten zij per definitie onmogelijk. Voor dit ultieme scepticisme is de term 'solipsisme' gereserveerd. Hoewel dit solipsisme in diverse gradaties voorkomt,-er
zijn bijvoorbeeld solipsisten die de taal buiten beschouwing willen laten, omdat het gebruik van woorden niet door henzelf maar door een
gekwalificeerde meerderheid van taalgebruikers wordt bepaald-, is
het in de verte verwant aan het gedachtegoed van Plato's grotbewoner. Maar een solipsist hoeft van zichzelf niet om te kijken of de grot
te verlaten, want aan wat hij ziet heeft hij genoeg. Dus lijkt hij meer op
zijn medegrotbewoners dan op zichzelf, zou men kunnen denken,
ware het niet dat hij zich in bochten wringt om anderen van de juistheid van zijn eigen visie te overtuigen. De falsifieerbaarheid van zijn
theorie dwingt hem iets tegen zijn natuur te doen, wat hij niet kan.
Volgens Schopenhauer is een solipsist dan ook een 'in een onneembare grenspost opgesloten gek'. 44
Hiermee is in grote lijnen de betekenis van labyrinten, doolhoven en
grotten in de filosofie geschetst, maar blijft men als lezer in verwarring
achter. Hoe onwetend is een mens, dat hij de onkenbaarheid van het
ding op zichzelf voor lief moet nemen en de meest tegengestelde visies
op (de zin van) het leven moet dulden. De werkelijkheid blijkt bij nader
inzien irreëel te zijn, de waarheid een slechts tijdelijk onweersproken
oordeel. Wat zich als eenheid aandient, blijkt op grond van uniciteit te
verschillen van al het andere, niets is, wat het is, zodat de vraag rijst:
wat schiet men eigenlijk met al dat denken op? Valt zoiets als zalige
onwetendheid niet verre te verkiezen boven een absurde of tragische
queeste die aan het einde geen wijsheid maar verwarring oplevert? In
zekere zin verkeert de wijsgeer in een gestolde toestand, waarin hij
gretig op zoek naar wijsheid zijn doel nooit zal bereiken. De filosoof is
tenminste een minnaar van wijsheid en wetenschap, althans letterlijk,
waardoor hij in een minder afstandelijke relatie tot het te bereiken
doel staat. Maar voor etymologie, waarvan het voorafgaande een specimen is, geldt hetzelfde als voor grammatica: een filosoof doet er
goed aan beide te wantrouwen, indien hij zijn gedachten vrijuit over
iets wil laten gaan. Wittgenstein beschouwde dit wantrouwen als een
eerste vereiste voor filosoferen in het algemeen. 45 Wil men zijn gedachten niet vrij over iets laten gaan, dan gedraagt men zich als een
filister, dat wil zeggen als een mens zonder geestelijke behoeften. Om
hun verveling te verdrijven, zo luidt een hypothese van Schopenhauer,
hebben filisters behoefte aan 'realiteiten' in plaats van 'idealiteiten'.
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De eerste zijn snel uitgeput en vermoeiend, de laatste onuitputtelijk,
onschuldig en onschadelijk.46 Zelfs dit oordeel, dat men geneigd is in
de kern juist te vinden, verdient twee kanttekeningen. Ten eerste
wordt de mens in de 21e eeuw overstelpt met 'realiteiten', getuige de
eindeloze reeks talkshows van het type Boulevard onder aanvoering
van Albert Verlinde, wiens eindeloos gekwebbel doet vermoeden dat
er van snelle uitputting noch vermoeidheid sprake is, en ten tweede
had een mens in de negentiende eeuw aanzienlijk minder last van
kwaadaardige 'idealiteiten', die de eerste helft van de daaropvolgende
eeuw aanzienlijk hebben ontwricht. De hypothese van Schopenhauer
verdient dus in zoverre bijstelling, dat men beter een goedaardige filister kan zijn dan een filosoof met kwaadaardige bedoelingen.
Het is echter te kinderlijk om te denken, dat men vrij zijn gedachten
over iets kan laten gaan. De chaos is te dominant aanwezig dan dat
een filosoof niet zou worden verward door zijn verlangen naar ordening, zodat hij het stadium van de zalige onwetendheid reeds voorbij
is en zich onnozel waant, meer wil weten van zijn directe omgeving,
uit angst of om veiligheidsredenen, en zijn nieuwsgierigheid nauwelijks meer kan bedwingen. Leeft hij, zich ten volle bewust van zijn omgeving,-waarin geen mens slaagt-, dan pas gunt hij zich de tijd om na
te denken over de zin van het leven. Dit zou een nieuwe definitie van
'filosoferen' kunnen zijn, niet 'nadenken' zonder meer maar 'nadenken
over het leven', nadat hij heeft begrepen zijn leven in betrekkelijk
grote veiligheid te kunnen leiden, of 'nadenken over de zin van het leven', nadat hem de bedoeling van zijn en andermans veilige leven begint te intrigeren of misschien ook wel een tikje te irriteren. Hoe beter
hij om zich heen kijkt, des te meer beseft hij, om met Walther
Rathenau te spreken, voorheen niet te hebben opgemerkt, dat de wereld vloeibaar is geworden en door zijn vingers glipt.47 In 1912 kon het
inderdaad daarop lijken, terwijl Robert Musil de verwarring nog groter
maakte, doordat hij niet veel later in een essay uit Bücher und Literatur
klaagde over de veelsoortige en aparte filosofieën van politieke partijen, boeren, burgers en handwerkslui: 'De clerus heeft zijn netwerk,
maar ook de steinerianen hebben hun miljoenen en de universiteiten
hun waarden: ik heb inderdaad een keer in een vakblad voor obers iets
gelezen over de wereldbeschouwing van het horecapersoneel, die altijd in ere moet worden gehouden. Het is een Babylonisch gekkenhuis,
uit duizend ramen brullen duizend verschillende stemmen.' 48 De ver-
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warring die men dankzij zijn verlangen naar ordening te boven was gekomen, slaat juist dan weer in alle hevigheid toe, wanneer men zich in
dat gekkenhuis tracht te oriënteren. Een rationalist als W.F. Hermans
verwoordde zijn verwarring in dit opzicht zo: 'Iedere schrijver van filosofische overzichten doet min of meer hetzelfde als wat ik hier doe. Hij
is gedwongen zich te verlaten op eerder gepubliceerde overzichten,
samengesteld door anderen die evenmin alle auteurs gelezen hebben
welke zij 'overzien'. Niet alleen dat het onmogelijk is alle filosofen te
lezen en kritisch te beoordelen, het is zelfs uitgesloten, dat ooit een
sterveling te weten zal komen, in hoeverre hij zich op de bestaande
overzichten kan verlaten.'49
Zulke overzichten bevatten tal van verouderde theorieën, door Huizinga 'sintels van de geest' genoemd, die op hun beurt verwarring kunnen stichten, als ze voor nieuw worden versleten. 50 Neemt men er in
het juiste perspectief kennis van, dan geldt nog steeds wat Erasmus
over de scholastiek heeft opgemerkt: 'Die studies kunnen iemand
waanwijs en twistziek maken, maar wijs? Zij putten de geest uit door
een zekere nuchtere en schrale subtiliteit, zonder die enigszins te bevruchten of te bezielen.'51 Theologie of filosofie doet er in dit verband
helemaal niet toe, want het gaat om gerechtvaardigde kritiek, die
waanwijze, twistzieke en stilistisch zwakke broeders betreft: 'Zij ontsieren hun wetenschap, die dankzij de welsprekendheid der ouden
was verrijkt, door hun gestamel en door de smetten van hun onzuivere
stijl. Zij wikkelen alles in, terwijl zij alles trachten op te lossen.'52 Onwillekeurig denkt men bij deze woorden van Erasmus aan de noodzakelijke berusting van een filosoof als Plato, die reeds de onkenbaarheid
der dingen als vaststaand aannam, of aan de verwondering van een
filosoof als Cornelis Verhoeven, die liever niets zeker wilde weten.
Het onderlinge geharrewar tussen filosofen en elkaar opeenvolgende
scholen was niet alleen een doorn in het oog van Erasmus, maar ook
in dat van de kort na hem levende filosoof, Francis Bacon. Zijn pleidooi
voor het beoefenen van een minder op deducties dan op inducties gebaseerde wetenschap, waarvan de resultaten proefondervindelijk tot
stand komen, maakte controle op wat men voor waar hield mogelijk.
Daarin school zijn grote verdienste, maar zelf hamerde hij liever op het
aambeeld van de rede, alsof controle de foutmarges minder groot kon
maken dan de rede. Hij vergat daarbij, dat het tragische van het menselijk bestaan hem niet zit in verkeerde redeneringen die tot min of
meer goede beslissingen hebben geleid (de wereld gaat aan vlijt ten
54

onder, dus doe maar kalm aan), maar in goede redeneringen die tot
ronduit slechte beslissingen hebben geleid (alle mensen zijn broeders
en zusters van elkaar, dus schaf de nationale defensie maar af). Volgens Bacon toonde het gekrakeel van filosofen aan, 'dat de weg van
de zintuigen naar het verstand niet goed begaanbaar was gemaakt,
aangezien hetzelfde filosofische materiaal (namelijk de natuur der dingen) voor zulke vage en veelvuldige dwalingen is weggesleept en in
stukken gescheurd. En al zijn in onze tijden de onenigheden en verschillen tussen systemen rond de uitgangspunten zelf en rond de filosofieën in hun geheel zo goed als uitgedoofd, toch blijven er rond delen van de filosofie nog ontelbare kwesties en controversen bestaan,
zodat duidelijk blijkt, dat noch de filosofie zelf, noch de manieren van
bewijzen iets zekers of zinnigs bevatten.'53 Het blijft dus tobben met
filosofen, zelfs als zij niet op zoek zijn naar een voor hen verschrikkelijke waarheid, zoals Oedipus. Schopenhauer zag in hem de ware filosoof en, alsof dat al niet erg genoeg was, vond hij, dat de vraag naar
de zin van het leven beter niet kon worden gesteld. Er gaapte immers
een metafysische afgrond tussen de vragensteller en het antwoord. 54
Wat voor helse toeren moest een filosoof wel niet verrichten om toch
een antwoord op die vraag te geven? Geharrewar, onvermogen en
pure misleiding maakten de verwarring onder filosofen en hun lezers
almaar groter, wat Kierkegaard deed verzuchten, dat elke mededeling
van zijn voorgangers over de zin van het leven, even misleidend is als
het bordje bij een uitdragerij, waarop staat: 'Hier mangelt men kleding.' Zou men daar zijn goede goed brengen, dan krijgt men te horen,
dat het bordje geen andere bedoeling verraadt dan dat het te koop is
gezet.55
Als filosoferen niet betekent zijn gedachten vrij over iets laten gaan,
evenmin de vraag naar de zin van het leven beantwoorden, wat dan
wel? Socrates verstond er de bevrijding en afzondering van de geest
van het lichaam onder, een voortijdige poging om de twee-eenheid
van ziel en lichaam te doorbreken.56 Voordat men sterft, is de geest in
staat de stoffelijke werkelijkheid te overstijgen. De geest (misschien
wel het 'medium' van Peter Sloterdijk) kan bemiddelen tussen ziel en
lichaam, zich te buiten gaand aan exercities die de vergankelijkheid
van het een en de eeuwigheid van de ander ten onderwerp hebben. 57
In de klassieke oudheid was deze visie op de bezigheid van het filosoferen niet ongewoon. Vult men de exercities van Socrates nader in,
dan is filosoferen een oefening in dood zijn, terwijl men nog leeft, of
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zoals Cicero het formuleerde en Montaigne in navolging van hem: filosoferen is leren, hoe men waardig moet sterven. 58 Verraden zulke
exercities minder offensieve dan defensieve bedoelingen, zoals Peter
Sloterdijk meende, dan is filosofie van oudsher een vorm van 'geestelijke zelfverdediging'.59 Al deze definities hebben het nadeel, dat er een
speculatief element in schuilt, of een eerder juridische en spirituele
dan rationele benadering van de werkelijkheid. Maar voor wie behept
is met spirituele en mystieke neigingen, zijn 'innigst zelfgevoel' of intuitie meer vertrouwend dan zijn verstand, is deze visie van Plato's leermeester zo gek nog niet.
Filosoferen hoort, hoe dan ook, een verwijzing naar de werkelijkheid
te bevatten, waarover een ware uitspraak kan worden gedaan. Hoe
stelliger de filosoof zich daarover uit, des te meer reden is er tot wantrouwen. Filosofen deugen niet, vond Nietzsche, zij overdrijven wat zij
in hun hart voor waar houden en misleiden hun gehoor: 'Ik maak een
uitzondering voor een paar sceptici, het fatsoenlijke type in de geschiedenis van de filosofie, maar de rest kent niet de allereerste vereisten
van intellectuele eerlijkheid. Zij gedragen zich allemaal als de vrouwtjes, al deze grote dwepers en fabeldieren,- 'mooie gevoelens' houden
zij al voor argumenten, de 'hoge boezem' voor een blaasbalg van de
godheid, de overtuiging voor een criterium van de waarheid.' 60 Hoe
waar en fraai geformuleerd deze waarheid ook is, toch is het scepticisme niet als grondhouding, maar als inhoud van een filosofische leer
afdoende weerlegd. Als 'ontmoedigde waarheidsdrift' kan scepticisme
er nog wel mee door; als een te dogmatisch voorgestelde onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen, bijt het als een slang in zijn eigen
staart.61 Een scepticus beweert namelijk in theorie iets, wat hij met zijn
uitspraak in de praktijk weerlegt: hij verkondigt de waarheid, dat er
geen waarheid bestaat. 62 Maar wat beuzelt men over de waarheid, zo
vroeg Nietzsche zich af, is zij niet de 'dweepzieke waan van een god'?63
Wat gaat een mens de waarheid aan? Hoe primitiever men zich het
bewustzijn voorstelt, des te meer kans bestaat er dat het zoeken naar
de waarheid als een luxe wordt gezien. Er is bezonnenheid voor nodig,
die een mens in primitieve omstandigheden de kop kan kosten. Het
bewustzijn is zo bezien eerder gevaarlijk dan dat het ter bescherming
van het leven dient. Wat is de zin ervan? Hoe kon er voor de eerste
mensen een licht zijn opgegaan, dat hen bewustmaakte van hun situatie? Enerzijds zagen zij het gevaar onder ogen, anderzijds lieten zij de
tijd verstrijken om tot een weloverwogen oordeel te komen. Zich met
56

hen vereenzelvigend constateerde Nietzsche: 'Huiverend kijken wij, in
dat plotselinge licht, om ons heen en achterom: daar lopen de gesofistikeerde roofdieren en wij tussen hen in. Het hectisch voortbewegen
van de mens in de grote aardse woestenij, de steden en staten die zij
stichten, de oorlogen die zij voeren, de rusteloosheid waarmee zij samendrommen en zich verspreiden, door elkaar heen rennen, van elkaar leren, elkaar aftroeven en vertrappen, hun geschreeuw in nood,
hun triomfkreet bij een overwinning,-alles is voortzetting van het dierlijke.'64 Het aldus ontwaakte bewustzijn verlangde terug naar het onbewuste leven van drift, roes en ongeremde spontaniteit. Wie een
ware uitspraak over de werkelijkheid wil doen, zal hiermee rekening
dienen te houden.
Naarmate het ware minder lust opwekt, aldus Nietzsche, ebt de belangstelling ervoor weg. De waarheid hoort 'sexy' te zijn, maar dat
klinkt zo modern, dat het wantrouwen wekt. Vurige hartstochten bedreigen de samenleving evenzeer als voor 'kil' versleten wetenschappen. Is filosoferen een wetenschap of een creatieve expressie van het
leven?65 Gelet op het door hem geschetste beeld van een ontwaakt
bewustzijn, moest Nietzsches antwoord op die vraag eerder vurig en
op een creatieve manier expressief zijn dan kil en wetenschappelijk
verantwoord. Maar zijn concept van de hele waarheid bleef iets tweeslachtigs houden, want enerzijds hamerde hij er net als de jonge Heidegger op, dat filosoferen zich spiegelen aan de eeuwigheid betekent,
anderzijds beschouwde hij het als een spel van uiterst subjectieve meningen, stemmingen en wensen. 66 Als de filosoof de waarheid in pacht
heeft, dient hij het tegenwoordige, spontane en momentane te minachten en zich er tevens van bewust te zijn, dat het rad van de tijd mag
rollen waarheen het wil, maar nooit zal kunnen ontkomen aan de
waarheid.67 Beide filosofen hadden oog voor de wrede kanten van de
waarheid, getuige hun vanzelfsprekende berusting in het feit dat een
slaaf in zijn hoedanigheid van 'blinde mol van de cultuur' slavenarbeid
diende te verrichten, waardoor men de Grieken zou kunnen vergelijken met Amerikanen die als heer en meester negers op hun plantages
lieten zwoegen.68 Slavernij en de gewelddadigheid van het recht dat
overwinnaars legitimeerde om naar willekeur te beschikken over het
leven van overwonnenen (ook van vrouwen en kinderen) mochten
niet op morele bezwaren stuiten. 69 In wat zij wél afkeurden, waren beiden het eens, alsof er ook op het disproportionele karakter van hun
goed- en afkeuring niets viel aan te merken: een filosoof hoorde zich
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niets aan te trekken van het geklets van zijn tijdgenoten. Zoals Heraclitus zich terugtrok in de tempel van Artemis, waarvan de oppervlakte
ongeveer de grootte van het San Marcoplein had, om al 'het democratische gebazel van de Efeziërs' te ontvluchten, wilden zij zich verre
houden van politiek, nieuwtjes en actualiteit. 70 Als goede Duitsers
dachten zij daarover later weer anders, hun houding tegenover Bismarck en Hitler in aanmerking genomen, wat ook geldt voor hun stelling dat een filosoof roem, vorsten en vrouwen stelselmatig uit de weg
dient te gaan.71
Filosoferen is dus op zo'n manier een ware uitspraak over de werkelijkheid doen, dat het onbegonnen werk lijkt om het variabele karakter
van 'waar' en 'werkelijkheid' weer te geven. Volgens W.F. Hermans is
filosoferen 'het ontwerpen van een wereldbeeld', welke definitie het
voordeel heeft, dat zij zonder in bijzonderheden te treden, even globaal als 'wereldbeeld', suggereert iets voor iedereen verstaanbaars onder woorden te brengen.72 Dat laatste kan men bepaald niet van Heidegger zeggen, voor wie de werkelijkheid ondergeschikt was aan het
denken. Filosoferen verwordt aldus steeds meer tot het nadenken
over het denken zelf: het instrumentarium van de filosoof lijkt ten onrechte van middel tot doel gepromoveerd. De ontaarding van dit soort
denken schuilt ten eerste in de onevenredig grote aandacht voor wat
minder belangrijk is, het gebazel van de Efeziërs, dat Heidegger wenste
te scheiden van zijn eigen 'reflectie'. In zijn gedachten over het denken
betrok hij 'een eindeloze administratieve bovenbouw' van niet ter zake
doende details, 'die soms een autonoom karakter krijgen en daardoor
de spotlust van creatieve of rusteloze geesten opwekken'. Cornelis
Verhoeven, die hier aan het woord is, kon voor al die aan pure rompslomp bestede aandacht wel begrip opbrengen, maar hij sprak er haast
te vergoelijkend over: 'Inderdaad wordt de grens van de totale zinloosheid benaderd, wanneer een vergadering wordt besteed aan het vaststellen van de agenda voor die vergadering, of wanneer een vereniging
elk jaar bijeenkomt om haar liquidatie te bespreken.' 73 Dat Heidegger
zoveel tijd en energie besteedde aan de opsomming van vergelijkbare
bureaucratische processen, zijn geniale invallen misbruikend voor
prietpraat, trokken zijn lezers op hun fatsoen, terwijl hij dat toch echt
uit eigen verkiezing deed en dus niet had hoeven te doen. De kwelling
van het alledaagse en banale breed uit te meten ter vergroting van zijn
eigen genialiteit ging hem al te goed af, maar imponeerde zelfs een
man als Verhoeven. Dit leidde in zijn Inleiding tot de verwondering tot
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filosofische grootspraak, waarin het denken over het denken toch een
middel blijkt te zijn om een ware uitspraak over de werkelijkheid te
doen: 'Bij Heidegger is het 'zijn' in het denken gegeven en het denken
is een dankend herdenken van het gegeven zijn.'74 In een eigen taal,
zeer verwant aan Heideggers brabbeltaal, wordt het bestaan positief
ervaren, terwijl 'verval' en 'achteruitgang' er nu juist een hoofdrol in
spelen. De ontaarding van dit soort denken over het denken, dat zich
van filosoferen onderscheidt, schuilt daarom ten tweede in de taal,
waarvan de toon aan orakels doet denken en de bedoelingen duister
zijn. Op het karakterloze af heeft Verhoeven zich die taal eigen gemaakt, wederom uit te veel respect voor Heidegger of in een dwaze
poging om de dingen eerst van zichzelf te vervreemden en daarna
ruimtelijk te reconstrueren tot wat ze nooit geweest zijn: ''Wat hoe
dan ook in de beweging van het denken wordt betrokken, verliest als
object van het denken zijn triviale identiteit. Het ding is het ding niet.
Het andere verschijnt in het eendere als de ruimte waarin het ding kan
worden gedacht.'75 Volgens Verhoeven is het ding niet identiek aan
zichzelf, maar wordt het door de mens met zichzelf geïdentificeerd.76
Het is net alsof die mens een missie heeft gekregen om het ding met
zichzelf te confronteren, voor welke grootse taak het een eigen bewustzijn wordt aangemeten. Fantasievolle onzin spreekt daaruit,
evenals een voorkeur om op de onmogelijkste plaatsen piketpaaltjes
uit te zetten: 'Het denken heeft eerder tot taak de hemel open te houden dan een systeem te construeren.'77 Orakeltaal is dienstig om zowel
het een te doen als het ander te laten.
Heidegger was een gedrevene, wiens drijfveren de menselijke maat
ver te boven gingen: 'Ik geloof dat ik voor de filosofie een innerlijke
roeping heb en, door daaraan op het gebied van onderzoek en onderwijs gehoor te geven, geloof ik voor de eeuwige bestemming van de
innerlijke mens,-en alleen daarvoor-, alles te doen wat in mijn vermogen ligt en zo mijn bestaan en mijn werk zelfs tegenover God te
kunnen rechtvaardigen.'78 Een god, in wie hij niet geloofde, wordt
plechtig aangeroepen om voor hem als praatpaal te dienen. Op dat
niveau had het gezond verstand niets meer te betekenen, want dat
snoefde alleen maar 'op de eis van het concrete nut' en ijverde 'tegen
het weten van het wezen van het zijnde, het wezenlijke weten dat
sinds lang 'filosofie' heet.' 79 Er schuilt, behalve hoogmoed, een nietszeggend paradigma in de filosofie van Heidegger, een voortdurende
terugwijzing naar zichzelf in de trant van gedachten over gedachten en
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het wezen van het zijnde. Safranski was er, net als Cornelis Verhoeven,
diep van onder de indruk. Dankzij Heidegger ondergingen de dingen
een verbijzondering, waardoor ze boven zichzelf uitstegen. Triviale
voorwerpen kregen het aureool van de H. Graal, indien de grote Duitse
filosoof er zijn blik op liet rusten om er vervolgens iets diepzinnigs over
te zeggen. Filosoferen wordt aldus een verheven bezigheid: het gewone presenteren als iets bijzonders. In een ver verleden had Heraclitus zich gewarmd aan een bakoven,-hoe gewoon kan een alledaags tafereel zijn-, toen hij plotseling bemerkte, dat er mensen buiten stonden die hem graag wilden bezoeken. Hij nodigde hen uit binnen te komen, dan konden zij hem in zijn gewone doen gadeslaan: "Ook hier zijn
namelijk de goden aanwezig!" Kijk, dat is nog eens een staaltje van
'Dasein', riep Safranski opgetogen uit: 'Het zijnde wordt uit zijn verborgenheid gehaald en in de openende ruimte van de taal wordt het tot
een 'er is'.'80 Maar een nuchter iemand zal vaststellen, dat hier sprake
is van nodeloze omhaal van woorden. Bovendien vergiste Safranski
zich in zijn ophemeling van het alledaagse, waaronder Heidegger nu
juist gebukt ging in plaats van dit tot grote hoogte op te waarderen.
Wat een bakoven voor Heraclitus was en een Beierse berghut voor
Heidegger, was volgens Safranski een Hollands straattafereel voor
Descartes, wiens bekende adagium 'cogito ergo sum' hiertoe viel te
herleiden: 'Tijdens zijn ballingschap in Holland observeerde hij de genrebeelden van het leven buiten, de mensen met hun grote hoeden in
de besneeuwde straten, de meeuwen op de tuinmuur, spelende kinderen na een zomerregen, het blauw van de lucht in de plassen, marktdagen in de herfst, giechelende dienstmeisjes onder het raam, en
's avonds het knetteren van het haardvuur.'81 Wat hier ontegenzeggelijk poëtisch wordt beschreven, dankzij de vaardige pen van Safranski,
zijn boven zichzelf uitstijgende dingen (denk maar aan het beeld van
die meeuwen op een tuinmuur), het gewone dat bijzonder wordt gemaakt. Het denken van Heraclitus en Descartes viel dus samen met het
denken van Heidegger, die er een kunst van maakte het alledaagse om
te vormen tot iets verhevens. Maar was dat wel zo? Liet Safranski zich
niet meeslepen door Heideggers eigen verzekering, dat hij een gemankeerde dichter was en dat een filosoof het niet zonder de bijgedachten
van een dichter stellen kon?
Voor zover Heidegger zich met God verstond om een hemels cachet
aan zijn gedachten te geven, wordt het variabele karakter van 'waar'
en 'werkelijkheid' nog ingewikkelder, waardoor zijn filosofie voor een
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rationalist eerder in het luchtledige dan in de hemel komt te hangen.
Een ware uitspraak over de werkelijkheid doen wordt in elk geval bemoeilijkt, wanneer men zijn gedachten over het denken zelf laat gaan.
In zijn onnavolgbare brabbeltaaltje definieerde hij 'filosoferen' als het
serieus nemen van het 'werelden' van de wereld, maar door zijn taalgebruik gaf hij er al blijk van dat hij zijn lezers alvast niet serieus nam. 82
Er zijn veel filosofen geweest die ervan hielden de werkelijkheid te ontmaskeren en, als zij de smaak daarvan eenmaal te pakken hadden gekregen, achter de rede de wil als een realiteit ontwaarden (Schopenhauer), achter de cultuur driften (Nietzsche en Freud), achter de geest
de economie (Marx), achter reflectie en contemplatie de sterfelijkheid
van het bestaan (Kierkegaard) en achter de geschiedenis de biologie
(Darwin).83 Is het al moeilijk zijn gedachten over iets te laten gaan, nog
moeilijker is het zijn gedachten te laten gaan over iets wat niet is, wat
het is. Deze in het voorbijgaan geformuleerde definitie van 'filosoferen' is misschien wel juister dan alle voorafgaande definities samen,
maar lokt tevens het meeste verzet uit (wat de aversie van menigeen
tegen filosofen kan verklaren). Heidegger komt niet met een verwrongen panacee aanzetten om de werkelijkheid te ontmaskeren, nee, hij
neemt de wereld serieus. Maar het ontbrak er nog maar aan, dat hij
dat niet deed! Er zijn immers zoveel landgenoten van hem geweest,
die hetzelfde hoog in hun al of niet militaire vaandel hadden staan. Hij
had natuurlijk onder woorden moeten brengen, wat hij van de wereld
vond, vooropgesteld dat hij haar serieus nam. Filosoferen, zo had hij
in dat geval kunnen zeggen, is zich rekenschap geven van het 'factische' leven. In de reeks ontmaskeringen van de werkelijkheid zou er
dan namens hem melding van het 'factische' leven kunnen worden gemaakt.
Daaronder verstond Heidegger iets wat eerder even nonchalant als
dubbelzinnig is aangeduid met 'pure rompslomp'. Het leven, ontdaan
van elke metafysische verwijzing, de grauwe werkelijkheid, inclusief
levensangst en dagelijkse zorgen, dat is wat Heidegger daaronder verstond. Alles wat een blamage is voor het leven, dat, als men het zo
formuleert, tenminste nog iets positiefs hebben kan, beschouwde hij
als kenmerkend voor het leven zelf. Een mens wordt geleefd, zegt men
wel eens, maar hij verkondigde in zijn brabbeltaaltje, dat er enkel 'dit
hier' en 'dit daar' is, waar mensen leven, door hem aldus samengevat:
'Het leven is ditheid.'84 Alsof het zijn eigen gezinssituatie betrof, verklaarde hij, dat 'leven' neerkwam op 'zorgen', in de betekenis van 'zorg
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dragen' en 'beslommeringen'. En wat doet iemand die door beiderlei
zorgen wordt gekweld? Die maakt het zich gemakkelijk en vertoont de
neiging de boel te ontvluchten. 85 Hier sprak Heidegger voor zichzelf,
als de opportunist die hij in wezen was, maar niet voor de mensheid in
het algemeen. Het 'factische' leven, 'dat van zichzelf weg leeft en zich
in het bezorgde vast leeft', duidde hij ook wel met één woord aan: 'ruinantie'.86 Hij had daarvoor het gangbare woord 'verval' of 'deficiet'
kunnen gebruiken, maar dan zou hij het gewone te weinig verbijzonderen. Hij had 'verval' wel in zijn hoofd, want hij vroeg zich ten aanzien
van het begrip 'ruïnantie' af, in welke richting men viel: 'Het waarheen
van de val is niet iets wat er vreemd aan is, het heeft zelf het karakter
van het factische leven en wel 'het niets van het factische leven'.' 87 Het
leven mag dan een tranendal zijn, of een vacuüm gezogen niets ter
afspiegeling van een minder aards nirwana, waarmee zeker belangrijke aspecten van het bestaan gemoeid zijn, maar daarmee is over het
totale bestaan als zodanig nog lang niet alles gezegd!
De Franse filosoof Aron, waarschuwde zijn tijdgenoten ervoor het belang van het denken op zichzelf niet te overschatten. In zijn memoires
hekelde hij de slechte gewoonte van filosofen om het denken hoger te
schatten dan hun vermogen of bereidheid om de waarheid te achterhalen.88 Heidegger was één van hen, moet hij gedacht hebben, zonder
zich verder iets van het 'factische' leven aan te trekken of van definities
in de filosofie die daarop betrekking hebben. Volgens Aron is filosoferen zich oriënteren op de historische werkelijkheid, zoals die zich in
concreto aandient, om zodoende tot een verantwoorde politieke
keuze te komen.89 In zijn definitie zijn 'waar' en 'werkelijkheid' in zoverre variabel, dat bij hem de nadruk ligt op een buiten de filosofie
gelegen doel,-de politiek-, dat men (voornamelijk ethisch) verantwoord moet zien te bereiken. Het aantal variabelen kan echter zo
groot worden, dat men alleen daardoor al een hekel aan filosofie krijgt.
Er zit geen rem op het aantal en soort variabelen in dit opzicht. 'De
filosofie lijkt een mateloze aangelegenheid,' schreef Cornelis Verhoeven, 'zij stort zich in een verwondering, een verbijstering, een vervreemding, waaruit geen uitweg mogelijk is, of zij zoekt haar heil in het
construeren van gigantische systemen, die het telkens weer begeven
onder de druk van de geschiedenis en het nieuwe denken.'90 Men doet
er dus goed aan in een voorstadium van het zoeken naar de waarheid,
in het domein van de verwondering, reeds een uitweg voor de gerezen
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moeilijkheden te vinden, waarvan de noodzaak in de doolhof van de
waarheid des te heviger wordt gevoeld.
Verwondering ervaart men als een tussenstadium op weg naar de bevrediging van zijn nieuwsgierigheid. Verhoeven zag er bij voorkeur een
eindstadium in, verwondering beschouwend als een zekerheid 'die pas
is bevestigd en nog niet de verwachting heeft verloren, dat haar tegendeel zal blijken'.91 Hij paste zijn definitie van filosofie daaraan aan,
want zij is geen product dat aan de boom der kennis hangt, maar 'een
hardnekkige onwetendheid' en de filosoof moet volgens hem de kunst
verstaan 'om het institutionele en zekere weten te voorkomen'.92 Filosofie wil, op gespannen voet levend met algemene ontwikkeling 'als
bezit van een uitgebreide collectie wetenswaardigheden', niets met
zekerheden te maken hebben en leeft bij de gratie van de uitgestelde
kennis.93 In zijn visie dient de filosofie zich door verwondering te laten
leiden, want alleen zo kan de filosoof zich 'de ware houding tegenover
het zijn' eigen maken.94 Tegelijk erkende hij, dat verwondering de filosofie verhinderde zichzelf te constitueren.95 Verhoeven was zo bezien
een antifilosoof van formaat, die niet het 'zijn' maar het 'er tussen zijn'
in de vorm van 'interesse' tot zijn vakgebied rekende. In het voorportaal van de 'interesse' was hij op zoek naar de waarheid, die hij ergens
achter een grote deur aanwezig veronderstelde. Zijn definitie van 'interesse' luidde dienovereenkomstig: 'Het is een vorm van intens aanwezig zijn in het uitstel.'96 Belangstelling en niet bevredigde nieuwsgierigheid ervoer hij als het wezen van de filosofie. Dat is ongetwijfeld het
geval, wanneer men zijn gedachten over iets laat gaan, wat bij nader
inzien niet blijkt te zijn, wat het is. De spanning tussen beide werkelijkheden,-het niet voor mogelijk gehouden inwisselbare karakter van
schijn en wezen-, doet aan het realiseren van denkbeelden denken,
aan het woord dat vlees is geworden, aan de schepping: 'Filosofie is
dan ook niet aan het leven vreemd, maar in haar ware idee de identiteit van het leven zelf of de kracht die in het ontstaan hiervan bemiddelt. Op weg daarheen is zij een poging om de ruimte van het uitstel
bewoonbaar te maken.'97 Waarom gelooft men hem eerder dan Kant
of Schopenhauer? De pretentieloze filosofie van deze antifilosoof is
overtuigender dan de prescriptieve beschouwingen van de zogenaamd 'echte' filosofen, omdat hij zich bleef verwonderen over de
door hem behaalde resultaten. Het onaffe karakter van zijn waarheden steekt schril af tegen de zelfvoldaanheid van hen die net als de
rijdende rechter durven te verklaren: 'Zo is het!' In een juridisch geschil
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moet vaak een knoop worden doorgehakt, een rechtszaak is er nu eenmaal naar om de rechter een beslissing te laten nemen, maar het leven
leent zich niet voor zo'n praktijk. Wie als mondige burger durft te denken in Kants geest, is al moedig genoeg. Hij hoeft hem geenszins na te
zeggen: "Ja, zo is het!" Eerder verdient het aanbeveling, dat hij in Verhoevens geest vraagt: "O ja, is het zo?"
Krasse uitspraken zal men van een zich verwonderende filosoof niet
licht verwachten. Toch heeft Verhoeven die gedaan, toen hij de politieke dimensie van het denken in zijn opvatting over filosofie betrok.
Voor Plato kon het verleidelijk zijn om zijn denkbeelden over de inrichting van een staat in praktijk te brengen. Zonder hem met name te
noemen schreef Verhoeven: 'De spanning tussen de verwondering en
de vanzelfsprekendheid kan hier een punt bereiken waarop de filosoof
de neiging krijgt een tiran te worden, die niet alleen wil opwekken tot
verwondering, maar met het licht van zijn inzicht wil ingrijpen in de
geschiedenis.'98 Voor die verleiding kon hij begrip opbrengen, maar
niet voor de realisering van een tiranniek bewind op Sicilië of waar dan
ook. Anders dan Aron en Sartre hield Verhoeven zich liever verre van
politiek, waarvan de woelingen hem tegenstonden: 'Wijsbegeerte is
geen politieke agitatie en kan dat nooit zijn.'99 Soms gebruikte hij het
woord 'filosofie' in de betekenis van 'ideologie' om tot een even krasse
uitspraak te komen: 'De filosofie uit wier naam mensen worden vermoord, is geen filosofie meer, omdat zij de heilige suspensie van verwondering en scepsis heeft verraden en kunstmatig de identiteit van
denken en 'zijn' probeert te verwezenlijken door een stuk van het 'zijn'
weg te kappen.'100 Van alle tot nu toe besproken filosofen kan Verhoeven in zijn adoratie van Heidegger ontrouw aan zichzelf geworden zijn,
maar hij onderscheidde zich van hen door zijn bescheidenheid, stilistische bekwaamheid en overmaat aan zelfkritiek, waarmee een gebrek
aan kritiek op anderen gepaard ging.
Krasse uitspraken komt men eerder bij Nietzsche en Wittgenstein tegen dan bij Cornelis Verhoeven. Eerstgenoemde oordeelde, dat filosofen bevelhebbers en wetgevers zijn. Zij zeggen: "Zo moet het zijn!"101
Lijnrecht tegenover deze boude bewering in Jenseits von Gut und Böse
en in strijd met de waarheid hield Wittgenstein in zijn Philosophische
Untersuchungen staande, dat er in de filosofie nooit conclusies worden
getrokken. 'Zo moet het zijn!' is niet een filosofen passende uitspraak,
meende hij, want zij stellen slechts vast wat iedereen zal toegeven. 102
Maar waarin onderscheidt een filosofische gedachte zich dan van een
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al te gewoon hersenspinsel? Dat vroeg hij zich onder meer af om met
zijn eigen waarheden te kunnen pronken, die natuurlijk boven elke
verdenking van banaliteit verheven waren. Hij beschouwde zich immers als iemand die de 'gebruikelijke filosofische problemen in wezen
voorgoed had opgelost'.103 Om zijn collegiale minkukels niet langer
voor de voeten te lopen, die de overbodigheid van hun eigen inspanningen niet beseften, wilde hij op 45-jarige leeftijd medicijnen gaan
studeren. Zelfs een groot bewonderaar van zijn werk, W.F. Hermans,
vond deze onverwachte wending in de carrière van zijn meest geliefde
filosoof, 'te dilettantisch bedacht'.104 Zou dit slechts een uitzondering
op de regel zijn, dan zou men het gebrek aan zelfkritiek en de overmaat
aan kritiek op anderen luchtig kunnen opvatten als iets wat filosofen
niet in het bijzonder kenmerkt. Maar hoewel geenszins uniek te noemen voor hun gilde, leden vrijwel alle vooraanstaande filosofen aan dit
euvel. Zíj hadden gelijk, alle anderen hadden ongelijk. In de muziek zou
dat neerkomen op een veroordeling van Beethovens muziek door
Haydn, of op de voorkeur van vrijwel iedere muziekliefhebber voor
slechts één componist. Wagner en Brahms mogen evenals Bruckner en
Brahms elkaars muziek niet begrepen hebben, maar zelfs zíj waren niet
uitsluitend vervuld van hun eigen muziek
Descartes opende de lange rij van filosofen die op elkaar of elkaars
werk plegen af te geven. "Er is niets zo absurd of ongeloofwaardig," zei
hij, "of de een of andere filosoof heeft het wel eens beweerd." 105 Nietzsche had iets tegen vrouwen in het algemeen en tegen filosoferende
vrouwen in het bijzonder. Waarom hadden zij zoveel redenen tot
schaamte? In Jenseits von Gut und Böse beantwoordde hij die vraag als
volgt: 'In de vrouw zit zoveel pedanterie, oppervlakkigheid, schoolmeesterachtigheid, kleinzielige verwaandheid, bekrompen ongeremdheid en dito onbescheidenheid,-bestudeer haar manier van omgang
met kinderen maar eens-, wat tot dusver nog het best wordt teruggedrongen en in toom gehouden door haar vrees voor de man.'106 Beoefende ze een wetenschap als filosofie, dan verweet hij haar openlijk
slechte smaak: 'Getuigt het niet van een in-slechte smaak, als de vrouw
zich er zo ijverig op toelegt wetenschappelijk te worden? Vroeger was
het ophelderen gelukkigerwijs een mannenkwestie, een mannelijke
gave, waarmee men onder elkaar bleef. Maar nu moet men zich terecht bij alles wat vrouwen over 'de vrouw' schrijven een forse dosis
wantrouwen voorbehouden, of de vrouw eigenlijk wel opheldering
omtrent zichzelf wil en kan geven.'107 In de kantiaanse filosofie ging het
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zelden over de vrouw, dus wat dat betreft bleef de schade enigszins
beperkt, maar dat gold niet voor het aan de man gewijde gedachtegoed van Nietzsche. Wat een onjuiste inschatting, overmoed, gebrek
aan schaamte en frustratie spreken er niet uit zijn woorden! Hoe kan
een filosoof goed functioneren die zich óók zo (tegengesteld aan zijn
eigen bedoeling) negatief over de man uitlaat: 'Een man die diepte
heeft, zowel van geest als van begeerten, met inbegrip van de diepe
welwillendheid die tot strengheid en hardheid in staat is en daar al vlug
mee wordt verward, kan over de vrouw altijd alleen maar oriëntaals
denken: hij moet de vrouw zien als bezit, als een te vergrendelen eigendom, als iets wat tot dienstbaarheid is voorbeschikt en daarin tot
voleinding komt.'108 Zat er soms ook een slot op de kuisheidsgordel van
Sophia, de godin der wijsheid? Nietzsche had zijn leven beter in een
serail kunnen doorbrengen dan in een studeerkamer, waarin hij zich
achter zijn bureau een Übermensch kon wanen!
Schopenhauer dacht eveneens niet te min over zijn eigen werk, terwijl hij dat van anderen sterk afkeurde: 'Mijn werken zijn het beste wat
deze eeuw heeft voortgebracht en ik ben niet de enige die dat zegt.'109
Toen Die Welt als Wille und Vorstellung na een kwart eeuw tot een
breder publiek was doorgedrongen, dat hij genadig in staat had willen
stellen om van zijn definitieve oplossing van het wereldraadsel kennis
te nemen, drukte hij zich daarover aldus uit: 'De Nijl is eindelijk in Caïro
aangekomen!'110 Tegen Fichte, Schelling en Hegel ging hij als in één
adem te keer: Fichte, die alleen maar opzien wilde baren om er zelf
beter van te worden, 'was zo vermetel en onnadenkend om het ding
op zichzelf helemaal te loochenen en een systeem te ontwikkelen,
waarin niet, zoals bij Kant, alleen het formele element van de voorstelling, zogenaamd a priori uit het subject werd afgeleid. Hij rekende
daarbij heel terecht op de goedgelovigheid en de stompzinnigheid van
het publiek, dat rammelende sofismen, klinkklare hocus pocus en onzinnig gezwam als bewijs accepteerde. Hij slaagde er dan ook in om de
aandacht van Kant af te leiden en op zichzelf te richten en de Duitse
filosofie een pad op te sturen dat vervolgens door Schelling werd bewandeld en tenslotte doodliep in de nonsensicale hegeliaanse waanwijsheid.'111 Schopenhauer was er in één keer niet klaar mee, hij bleef
op hetzelfde aambeeld hameren: 'Fichte is de vader van de schijnfilosofie, van de oneerlijke methode die door middel van dubbelzinnigheid
in het gebruik van woorden, door middel van onbegrijpelijke redeneringen en sofismen wil misleiden en door een hoogdravende toon wil
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imponeren, die met andere woorden leergierigen wil bedotten. Nadat
ook Schelling deze methode had aangewend, bereikte ze, zoals bekend, bij Hegel haar hoogtepunt, bij wie ze uitgroeide tot regelrechte
charlatanerie.'112 Hij vond zelfs een apart scheldwoord voor Fichte uit,
'filosofaster', dat hij de Duitse jeugd als zeer toepasselijk voorhield:
'Jullie, die in jullie jeugd de taal en wijsheid van Hellas en Latium als
opvoedsters kregen en op wier geest men met onschatbare zorg reeds
vroegtijdig de lichtstralen van de wijze en edele mannen van de oudheid heeft laten vallen, zijn jullie nu echt van plan om deze codex van
de stompzinnigheid en gewelddadigheid tot richtsnoer van jullie levenswandel te maken? Kijk hem' (hier liet Schopenhauer in het midden
of hij Fichte of de codex bedoelde) 'maar eens goed aan, zoals hij hier,
in heldere begrippen omschreven, in zijn erbarmelijke beperktheid
voor jullie aanwezig is en laat hem niet de toetssteen zijn van jullie
hart, maar van jullie verstand. Als dat hem nu nog niet afwijst, is jullie
hoofd niet geschikt om in het veld te werken waar een energiek onderscheidingsvermogen, dat de ban van het vooroordeel gemakkelijk
verbreekt, en een vlot verstand, dat waarheid en leugen zelfs daar
waar het onderscheid ergens diep verborgen ligt,- en niet, zoals hier,
voor het grijpen ligt-, goed uit elkaar weet te houden, de noodzakelijke
vereisten zijn.'113 De Duitse jeugd kreeg er dus ook al van langs, wat
men zonder zijn bezwaren tegen Fichte en anderen precies te kennen,
als buiten alle proporties moet aanmerken. 114
Heidegger was op zijn beurt niet goed wijs, toen hij Husserls artikel
over de fenomenologie voor de Encyclopedia Brittanica 'breedsprakig'
noemde en zich erover beklaagde, dat het vol herhalingen zat, geen
enkele structuur verried en het belangrijkste niet kort en helder onder
woorden bracht.115 Onder de alles overkoepelende metafoor van een
labyrint gaf Heidegger er blijk van het spoor bijster te zijn,-in het onderhavige geval uitte dat zich in filosofische kinnesinne jegens zijn
oude leermeester-; hij had zich op dwaalwegen begeven, was door zijn
superieuren als rector magnificus van de universiteit van Freiburg de
laan uitgestuurd en overdacht tegen het einde van 1939 Hölderlins
woorden: 'De tijd duurt lang, maar daaruit ontstaat het ware.' 116 Het
duurzame en betrouwbare karakter van de waarheid kon niet verhinderen, dat zij een even veranderlijke als verraderlijke aard bezat. Gold
dat ook voor hem? Nu de meerderheid der nationaalsocialisten hem
als 'Führer' van de universiteit van Freiburg had afgeschreven, voelde
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hij zich niet langer euforisch, zoals in 1933, het jaar van zijn prestigieuze benoeming, maar eerder bekneld: 'Elke ruimte ontbreekt voor
de vormgeving van wezenlijke dingen; ja, zelfs de mogelijkheid om
ruimte te scheppen is verwoest.' 117 Onwaarschijnlijk bescheiden voor
een gewezen 'Führer' brabbelde hij iets over 'de wetende nabijheid tot
het zijn' die hem plotseling had bevangen. Hij wist de kleine waarheid
te dienen en daarbij verzekerd van de steun van enkelingen te mogen
zijn. Duitsland had weliswaar 'Lebensraum' nodig, maar hij zocht zijn
bestemming niet in de breedte. In zijn berghut verstond hij zich met
de goden, zijn genie met zijns gelijken metend, in het nederige besef
dat in het dienen van de kleine waarheid zijn natuurlijke bestemming
lag.118 Het gebrek aan zelfkritiek en de overmaat aan kritiek op anderen vertaalde zich in zijn geval tot een curieuze mengeling van wrok en
berusting.
Na de Tweede Wereldoorlog oefende Aron kritiek op zijn collega's uit,
die wel eens gerechtvaardigd zou kunnen zijn, zodat er van een overmaat aan kritiek in zijn geval geen sprake is. Franse intellectuelen, zo
meende hij, miskenden de problemen in hun eigen land. Zij verergerden die bij gebrek aan voldoende inzicht in de oplossing ervan en uit
trots om voor de hele mensheid te willen filosoferen. 119 Hier belandt
men in de sfeer van de gewone meningsverschillen tussen marxistische, leninistische, trotskistische en stalinistische politici, in de jaren
zestig van de vorige eeuw aangevuld met maoïstische sympathisanten,
voor wie het onderscheid tussen ideologie en filosofie gering was. Onvrede in het eigen land over de aanstaande dekolonisatie in het algemeen en over het verloop van de Vietnamese oorlog en de Algerijnse
kwestie in het bijzonder, over het gedeeltelijke lidmaatschap van de
NAVO in combinatie met een eigen nucleaire 'force de frappe' en over
het optreden van rechtse en ultrarechtse politieke partijen creëerde
een vergaarbak van nationale ongenoegens, waarin existentialisten
graag wroetten, als zij tenminste onderling geen vetes uitvochten. Het
aantal meningsverschillen tussen hen was zo groot, dat de kwantiteit
ervan het filosofisch labyrint geduchter scheen te maken dan eerder
de kwaliteit dat had gedaan.
Een van de oudste dilemma's, waarmee men in zo'n labyrint steeds
weer te maken krijgt, is gelegen in de vraag of het ware het goede insluit,-wat een filosoof bij voorbaat tot een deugdzaam en als zodanig
gelukkig mens stempelt-, of niet. In dat laatste geval staan wijsheid en
waarheid tegenover elkaar, wat een keuze voor één van beide of beide
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noodzakelijk maakt. Voor Socrates was het een uitgemaakte zaak: de
deugdzaamste mens is de gelukkigste. Wie zoekt naar de waarheid is
goed bezig, dat wil zeggen schuift al enigszins in de richting van deugdzaamheid en geluk op, die hem ruim ten deel zullen vallen, als hij haar
gevonden heeft. Deze zienswijze houdt geen rekening met het feit, dat
een onaangename waarheid iemand doodongelukkig kan maken,-Oedipus is daarvan een voorbeeld-, of tot wraakgevoelens aanzetten. Het
is daarom beter wijsheid en waarheid van elkaar te scheiden. Doet
men dat, dan kunnen wijsheden het geluk bevorderen en, gekoppeld
aan het goede, de leefregel van een deugdzaam mens vormen, terwijl
waarheden verkeerd kunnen uitpakken, maar als zodanig goed bevonden zijn. Er blijft met andere woorden altijd een kleine ethische uitruil
tussen beide mogelijk (men hoede zich echter voor dit type redenering: wit is een kleur, blauw is een kleur, dus wit is hetzelfde als blauw),
wat een keuze voor het een of het ander zeer bemoeilijkt. In overeenstemming met zijn eigen filosofie van de immoraliteit ging Nietzsche
alleen met Socrates' zienswijze akkoord, indien hij begrippen als
'deugd' en 'wijsheid' in hun tegendeel mocht doen verkeren, 'want bij
het beeld van de gelukkigste dacht iedere man van voorname afkomst
aan de volmaakte meedogenloosheid en de duivelse streken van de
tiran, die alles en allen opoffert aan zijn overmoed en lust'. 120 Met zijn
rationalisme had Socrates de harde werkelijkheid verdrongen, waardoor hij als leermeester de wijsheid had verloochend. Hield een wijs
man niet rekening met de duistere waarheden van mythes en de donkere zijde van het menselijk bestaan? Socrates was een ramp volgens
Nietzsche, omdat hij met zijn rationalisme de idealen van de Verlichting in het vooruitzicht had gesteld. Zoals de Griekse tragedie, eigenlijk
een muziekdrama, was uitgestorven uit 'waan, wil en wee' om pas in
de muziek van Wagner te herleven, was er tussen Socrates en de Verlichtingsfilosofen in rationeel opzicht weinig gebeurd, alsof de tijd had
stilgestaan.121 Ter wille van een verwrongen humaan inzicht, gevoed
door christelijke stelregels, was de gewelddadigheid van de Grieken
met de mantel der liefde toegedekt, maar wie sleepte het lijk van Hector achter zich aan tot groot genoegen van zijn medestanders? Wie
nam aan Achilles een voorbeeld, toen hij hetzelfde deed met de verdediger van Gaza, Batis geheten, om zijn goddelijkheid te bewijzen?
De grote Alexander voerde overal waar hij kwam het Griekse oorlogsrecht in, stelde alle overwonnen mannen terecht, alsof het een lieve
lust was, en verhandelde, met nauwelijks andere oogmerken, hun
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vrouwen en kinderen als slaven.122 De ongeëvenaard bloedige strijd
tussen mens en goden, Thamyrus en de Muzen, Marsyas en Apollo,
Niobe en de twee kinderen van Leto kende nergens ter wereld zijns
gelijke.123 Wat bazelde men over ethiek? Verontwaardigd over het miskennen van de harde werkelijkheid en het benadrukken van ten onrechte als goed aangeprezen eigenschappen riep Nietzsche uit: 'De
Griek is afgunstig en ervaart deze eigenschap niet als blaam, maar als
de uitwerking van een weldadige godheid: hoe groot is de kloof van
het ethische oordeel tussen ons en hem!' 124 Betrok men wijsheid binnen de filosofie, dan lokte dat discussies over het goede uit met alle
gevolgen van dien.
Aristoteles trachtte 'waarheid' en 'wijsheid' te integreren door enerzijds binnen zijn leer van de gelukzaligheid of 'eudaimonia' ethische
stelregels voor de 'wijsheid' te formuleren, anderzijds de kloof tussen
beide begrippen te dichten. De hoogste wijsheid bestond volgens hem
in het verwerven van inzicht, dat wil zeggen niet in het verwerven van
kennis of inzicht in goed en kwaad, maar in 'wat het 'zijn' als zodanig
is en wat de oorzaken zijn van de 'zijnden', de dingen die zijn, niet voor
zover ze bijvoorbeeld uitgebreidheid hebben, of in beweging zijn, of
levend, maar eenvoudig voor zover ze zijn'. 125 Als de tijd tussen de Attische tragedie en Wagner stil heeft gestaan, dan geldt dat ook voor
de tijd tussen Aristoteles en Heidegger. De hoogste wijsheid van de
een komt met de diepste waarheid van de ander overeen. Zelfs hun
formulering van de grond der dingen vertoont overeenkomsten! Toegepast op de politieke situatie in hun tijd, beschouwden Plato en Aristoteles goed bestuur ook als wijsheid. Zij spiegelden zich aan de wijze
Solon, die in het begin van de zesde eeuw voor Christus de Atheense
staatsinrichting had hervormd. Alle moderne opvattingen over 'democratie', te herleiden tot de 'isonomia' of gelijkheid der burgers (een
term die overigens door Herodotus is gemunt), stammen uit hun tijd:
de gedachte dat de meerderheid der stemmen niet mag betekenen,
dat men met de minderheid geen rekening hoeft te houden, dat deskundigheid en toezicht op de juiste naleving van de wetten zwakke
plekken in een democratisch bestuur zijn, dat populisme een bedreiging voor de democratie kan vormen, dat 'gelijkheid' niet mag worden
vertaald in 'absolute gelijkheid' (volgens Plato de ergste vorm van onrechtvaardigheid) en dat al te grote tegenstellingen tussen rijk en arm
op de loer liggen, indien er alleen bestuurders uit de hoogste klasse
mogen worden gekozen, omdat zij het meeste belasting betalen. 126
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Tussen democratie en oligarchie diende volgens hen een wankel evenwicht te worden bewaard, dat bepaalde bevolkingsgroepen uitsloot
van burgerrechten. Het mislukte experiment van Plato op Sicilië kreeg
aldus een vervolg, toen Aristoteles' staatkundige theorieën in Cyrene,
het huidige Libië, in de praktijk werden gebracht.127
In de achttiende eeuw kon Voltaire nog met droge ogen beweren, dat
een filosoof iemand is 'die de wijsheid liefheeft, dat wil zeggen de
waarheid'.128 Dat standpunt paste in de traditie van Plato en Aristoteles, waarin alle filosofen volgens Voltaire deugdzaam en waarheidlievend waren: 'In de oudheid is er niet één geweest die de mensen geen
voorbeelden van deugd heeft gegeven en geen lessen in waarheid op
het gebied van de moraal.' De fysische werkelijkheid was toen zo onbelangrijk, dat men in het dagelijkse leven geen behoefte aan de waarheid had. Met het cynisme hem eigen gaf Voltaire dit commentaar op
de onbelangrijkheid van het onderzoek naar de waarheid: 'Zij die beweerden zonen Gods te zijn, waren de vaders van het bedrog, en als
zij zich van de leugen bedienden om de waarheid te onderwijzen, waren zij het niet waard om die te onderwijzen. Zij waren geen filosofen:
zij waren hoogstens heel verstandige mensen.'129 In Voltaires tijd gedroegen filosofen zich als 'vrijdenkers', wat het risico op breuk vergrootte, zowel ten aanzien van de wijsheid als de waarheid. 130 Wat
Plato argeloos in een tritsje verenigbaar achtte: het goede, het ware
en het schone (er bestond in het Grieks één woord voor 'mooi' en
'goed' beide: 'kalagathos'), wordt tegenwoordig scherp van elkaar onderscheiden en in principe onverenigbaar geacht, uitzonderingen
daargelaten. Hoeveel wijzen zijn er niet die nooit een filosoof lezen en
hoeveel filosofen zijn er niet die zich allesbehalve wijs gedragen? Het
allergrootste verschil tussen toen en nu is echter niet in het verschillend beleven van wijsheid en waarheid gelegen, maar in het belang
van wetenschap en techniek voor het dagelijkse leven, de fysische
werkelijkheid, waarop Voltaire neerzag. Devaluatie van de wijsheid,
gepaard gaande met een sterke belangstelling voor nieuwe uitvindingen (van zonnepanelen tot windmolens, van iPad tot iPhone, van ebooks tot e-book readers, van elektrische auto's tot drones, van hoogwaardige satellietverbindingen tot het prototype van een kwantumcomputer, van artificiële organen tot stamceltherapieën en van koude
kernfusie tot nanorobots), maken beide werelden onvergelijkbaar.
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Met een totaal verkeerd beeld van 'taal' had Wittgenstein een eigen
reden om beide werelden vooral gescheiden te willen houden. In Lecture on Ethics verkondigde hij de stelling, dat het in wijsheid verdisconteerde goede zich onttrok aan een expressie in woorden: 'Als ethiek al
iets is, dan is het bovennatuurlijk, en onze woorden kunnen alleen feiten uitdrukken.'131 Dat laatste kan alleen al niet waar zijn, omdat de
door hem verwoorde stelling geen feit betreft. Om duidelijk te maken
wat hij met zijn stelling bedoelde, voegde hij hieraan toe, dat het hem
te moede was, alsof hij een liter water uitgoot boven een theekopje
dat niet meer dan zijn eigen bescheiden inhoud kon bevatten. Waarschijnlijk bedoelde hij, dat wijsheid meer impliceerde dan ooit naar
waarheid onder woorden viel te brengen. Volgens Simon Blackburn,
die Wittgenstein te hulp wilde schieten, verschilt een filosoof 'weinig
van een blinde solipsist, die alleen maar stemmen in zijn hoofd
hoort'.132 Dus er valt niets zinnigs te zeggen over wat wijs en waar is,
en wie daarover nadenkt mag al blij zijn, wanneer hij zijn eigen gedachtegang min of meer kan volgen? Het filosofisch labyrint kent veel
dwaalwegen, op één waarvan men wordt verondersteld absolute stilte
in acht te nemen. Het einde van Wittgensteins 'Tractatus' laat tenminste nog enige ruimte voor een in stilte te verwoorden gedachte open:
'Van dat, waarover niet gesproken kan worden, moet men zwijgen.'133
Maar er zijn ook filosofen, zoals de Griekse sofist Gorgias, die hele boeken volschrijven om elk woord aan een gedachte besteed overbodig te
verklaren.134
Na deze structurele inbedding van de wijsheid binnen het rijk van de
filosofie, waaruit zij in de loop der tijd verbannen is, kan het geen
kwaad eens te kijken naar de inhoud van wijsheden. Een korte, kernachtige waarheid, passend op een tegeltje, ademt meestal de geest
van een gebod om het geluk af te dwingen en een deugdzaam leven te
bevorderen, of een verbod om schrik aan te jagen. In algemene bewoordingen gesteld kan een wijsheid ook een waarheid als een koe
verkondigen, in welk geval men er bijvoorbeeld van op de hoogte
wordt gesteld, dat niemand een programma van het concert des levens ontvangt. Meer dan welke filosoof ook heeft Schopenhauer zich
moeite gegeven om, geheel in strijd met de strekking van zijn hoofdleer, Aphorismen zur Lebensweisheit te schrijven. Hoe kan een mens,
die per definitie een ongelukkig leven leiden moet, of hij wil of niet,
toch op zijn minst vrede met zijn lot krijgen? Aan zijn uitgever Brock-
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haus liet hij weten diens weigering om Parerga und Paralipomena (inclusief voornoemde aforismen) uit te geven, weliswaar ten zeerste te
betreuren, maar er in gelijke mate van overtuigd te zijn, dat hij overeenkomstig zijn devies 'Vitam impendere vero' zijn leven in dienst van
de waarheid had gesteld. Brockhaus miste dus als uitgever een meesterwerk, waarin naar waarheid regels voor een gelukkig leven waren
uitgevaardigd. Verwijten dat hij met zijn aforismen zijn eerder verschenen werk verloochende, legde hij naast zich neer. Men verwijt het toch
ook aan een beeldhouwer niet, dat hij geen volmaakt geschapen lichaam heeft?135 Nee, men moest zijn aforismen niet zien als een breuk
met zijn filosofisch verleden, maar juist als een aanvulling erop, die net
als het geloof troost kon bieden: 'Diep in de mens leeft het vertrouwen, dat iets buiten hem zich van zichzelf bewust is, zoals hij zich van
zichzelf bewust is. Wanneer men, geconfronteerd met de onmetelijkheid, het tegendeel levendig voor de geest haalt, dan is dat een afschuwelijke gedachte.'136 De 'horror vacui' was in staat om van hem een
gelovige te maken, een boeddhistisch angehauchte christen, maar dat
was hij eigenlijk altijd al geweest.
Ook Safranski gaf zich moeite om te bewijzen, dat Schopenhauer zichzelf trouw was gebleven, want, zo redeneerde hij, de strekking van Die
Welt als Wille und Vorstellung, dat het verlangen naar geluk door toedoen van anderen misplaatst is, wordt in de aforismen vervangen door
nagenoeg dezelfde strekking, namelijk dat men moet trachten het ongeluk zoveel mogelijk te vermijden. 137 Maar er bestaat een wezenlijk
verschil tussen beide strekkingen: wat niet voor mogelijk wordt gehouden in het ene geval, blijkt in het andere niet geheel en al onmogelijk
te zijn. In zijn allereerste leefregel trachtte Schopenhauer dit verschil
te verdoezelen, want hij beval de goegemeente aan slechts een beperkte aanspraak op geluk te doen of op bezit, rang en eer, 'omdat het
heel gemakkelijk is om doodongelukkig te zijn, terwijl het daarentegen
niet moeilijk, maar zelfs totaal onmogelijk is om heel gelukkig te
zijn'.138 Als dat laatste waar is, waarom publiceerde hij dan zo'n lange
reeks aanbevelingen, zoals in leefregel no 6, waarin staat dat beperkingen ronduit geluk brengen? In zijn dwaze toelichting op deze leefregel, beweerde hij, dat hoe kleiner iemands gezichts- of arbeidsveld
is, des te gelukkiger hij wel moet zijn. Zelfs blinden zijn niet zo ongelukkig als menigeen denkt: 'Hiervan getuigt de zachte, bijna blijde rust
in hun gezichtstrekken.'139 En zo'n waarheid wordt voor wijsheid versleten? Of neem nu leefregel no 9, waarin hij stelt dat oudere mensen
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er goed aan doen geen plannen en voornemens meer te maken, maar
beter achter de geraniums kunnen gaan zitten, nog enigszins opgefleurd door wat er voor hun neus staat. Hun grafkransen zijn reeds besteld, wat de funeraire idylle in zijn ogen compleet maakt, ware het
niet dat hij alleen de 'zeer gebrekkige en lage naturen' onder hen ervan
beticht plannen voor de toekomst te maken. 140 In leefregel no 14 raadt
hij aan geen afgunstig oog op andermans bezit te slaan, waarna hij opsomt wat hij onder 'bezit' verstaat: eigendom en gezondheid, wat nog
tot daaraan toe is, maar ook vrienden en een geliefde vrouw, wat van
een wijs man bevreemding wekt.141
Soms lijkt Schopenhauer wel niet goed wijs, omdat hij een uit de tijd
van Boerhaave daterend anatomisch college lijkt te geven. Dan houdt
hij zijn lezers in leefregel no 20 voor, dat spieren door intensief gebruik
worden versterkt, maar zenuwen juist verzwakt. Daarom verdienen
spieren oefening en zenuwen bescherming. Dat is inderdaad erg eenvoudig en 'daarom moet men zijn hersens tijdens de spijsvertering rust
gunnen, omdat juist dan dezelfde levenskracht die in de hersens gedachten vormt, in de maag en in de ingewanden druk bezig is om chymus* en chylus** te produceren.'142 Wel getuigt zijn metaforische opmerking over de verhouding tussen de slaap en de dood van enige wijsheid, door hem eveneens in leefregel no 20 gemaakt: 'De slaap leent
van de dood ten einde het leven in stand te houden. Anders gezegd,
het is de voorlopige rente over de dood, die zelf de aflossing is.'143 Dat
is, behalve wijs, ook fraai geformuleerd. Een leefregel verder stelt hij
een andere oefening voor, waarin geen enkele moderne psychotherapeut hem zal bijvallen, omdat hij mensen op één lijn stelt met dingen:
'Om mensen te leren verdragen oefene men intussen zijn geduld op
levenloze voorwerpen die zich krachtens mechanische of anderszins
fysische noodwendigheid hardnekkig tegen ons handelen verzetten.
Hiertoe biedt elke dag de gelegenheid. Het aldus verworven geduld
leert men later op mensen toepassen, door zich de gedachte eigen te
maken, dat ook zij, als zij ons hinderen, dit op grond van een net zo
strenge, uit hun aard voortvloeiende noodwendigheid moeten doen,
als waarmee de levenloze dingen reageren. Vandaar dat het even
dwaas is om zich over hun doen en laten op te winden als over een
steen die ons in de weg ligt. Bij veel mensen is het nog het allerver* 'spijsbrij' volgens de vertaler
** 'darmlymfe' of 'chijl'
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standigst om te denken: veranderen kan ik hen niet, daarom zal ik hen
maar gebruiken.'144 Leefregel no 38 bevat een advies, waaraan Schopenhauer zich aantoonbaar niet wenste te houden. Men moet vooral
niet tegen de mening van een ander ingaan, zo raadde hij aan, want
als men hem alle absurditeiten uit diens hoofd zou willen praten,
moest men ouder dan Methusalem zijn. Maak ook nooit kritische opmerkingen in een gesprek, want een ander krenken is gemakkelijk,
maar verbeteren onmogelijk. 145 Afgezien van een al te grote inschikkelijkheid heeft deze leefregel niets kwaads te beduiden, wat op zich van
wijsheid zou kunnen getuigen, maar dat kan men bepaald niet van
leefregel no 43 zeggen. Een mens moet zich met een gerust hart laten
afzetten, want in ruil daarvoor ontvangt hij wijsheid.146 Ja, is men geneigd te denken, als het maar geen wijsheid van Schopenhauer is.
Hij blijkt in astrologie te geloven, dat wil zeggen niet in de waarheid
van een persoonsgebonden horoscoop, maar in een uit de stand der
'sterren' af te lezen toekomst voor de mens in het algemeen en zijn
levensfases in het bijzonder. Volgens hem 'regeert' Mercurius vanaf
het tiende en Jupiter vanaf het 50 e levensjaar alles en iedereen.147 Naar
te vrezen valt 'draaide' hij daarmee de mensen 'een rad voor ogen', op
welke uitdrukking hij overigens prat ging, omdat die zo goed viel te
combineren met zijn overtuiging dat de geschiedenis zich herhaalde.
De letterlijkheid van voornoemde uitdrukking lijkt weliswaar haaks te
staan op de figuurlijke interpretatie ervan, maar hij verzocht zijn lezers
dit verschil te negeren: 'De gebeurtenissen in ons leven lijken op de
figuren in een caleidoscoop, waarin wij bij elke verdraaiing wat anders
zien, terwijl wij eigenlijk steeds hetzelfde voor ogen hebben.' 148 De lezer van zijn aforismen overkomt iets dergelijks, wanneer hij in hoofdstuk 4 van de aforismen wordt geconfronteerd met een codex van de
ridderlijke eer en in hoofdstuk 5 met een codex van algemene regels,
de welbekende leefregels, wat een verwarrende indruk maakt. Schopenhauer liet zich voor zijn onzinnige codices mede inspireren door
Seneca, die in De constantia sapientis heeft aangetoond, dat wie wijs
is, geen acht moet slaan op een belediging. Laat de 'contumelia' geen
vat op u krijgen, negeer haar! Tot op zekere hoogte is dat geen zot
advies, maar dat wordt het wel door wat erop volgt. Wie wordt beledigd, moet doen wat Cato deed, toen deze een slag in het gezicht
kreeg: niet kwaad worden, evenmin wraak willen nemen of ertoe overgaan om de beledigende partij vergiffenis te schenken, maar glashard
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ontkennen dat het voorval heeft plaatsgevonden. 149 Wordt u getrakteerd op een muilpeer, aldus Schopenhauer, sla dan niet met uw dolk
toe. Doet u dat wel, dan maakt u zich schuldig aan dezelfde onnatuurlijke vergelding die in duels op leven en dood wordt afgedwongen. Heftig reageren op een klap in uw gezicht, is nergens voor nodig: 'Een klap
is en blijft een gering fysiek euvel dat de een de ander kan aandoen,
maar waarmee hij verder niets bewijst dan dat hij sterker of handiger
is, of dat de ander niet op zijn hoede is geweest. Verder levert een
analyse niets op. Vervolgens zie ik, dat een ridder, die een klap van een
mensenhand als het grootste van alle kwaden beschouwt, een tien
keer zo ernstige trap van zijn paard krijgt. Wat gebeurt er dan? Hij
strompelt met een van pijn vertrokken gezicht weg en verzekert, dat
het niets te betekenen heeft.' 150 Voor de beoordeling van dit soort
krenkingen verliet Schopenhauer zich op Seneca, wederom (het is al
vaker opgemerkt) alsof de tussenliggende tijd geen betere inzichten
had opgeleverd. Romeinse eer, ridderlijke gevoelens en de rituelen
waarmee een al of niet Duitse corpsstudent in de negentiende eeuw
zijn eer meende te moeten verdedigen, leidden tot bespiegelingen die
de uitwisseling van gedachten over een lange periode verraden.
Of het nu gaat om de 'eudaimonia' van Aristoteles, ethische stelregels
ter bevordering van het geluk of leefregels van Schopenhauer, om de
waarneming van een ding op zichzelf, het menselijk lichaam in het algemeen of de ziel in het bijzonder,-steeds was er sprake van voortschrijdend inzicht. Op het gebied van de gezondheidszorg is zoveel ten
goede veranderd, dat geen enkele patiënt door Hippocrates behandeld zou willen worden, indien hij ook bij zijn gewone huisarts terecht
kan. Op technisch en natuurwetenschappelijk gebied zijn de ontwikkelingen zo ingrijpend, dat men na de Eerste en Tweede Industriële Revolutie van een nieuwe Technologische Revolutie kan spreken. Heidegger wees er al op, dat er zich in de filosofie en in 'het systeem der wetenschappen' grote veranderingen hebben voorgedaan. Zijn vakgebied was er door al die veranderingen juist niet op vooruitgegaan,
evenmin de wetenschapsfilosofie als zodanig. 'Unzulänglich', gebrekkig of onvolmaakt, was het woord dat hij ter typering van beide gebruikte.151 Maar hij verzuimde daarbij te vermelden, dat het intern reinigend vermogen van natuurkundigen en technici binnen hun vakgebied vele malen groter is dan binnen het zijne. Filosofen zijn oncontroleerbaar in tegenstelling tot hun meer exacte collega's, die een niet
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werkende theorie of uitvinding hebben gedaan. Eerstgenoemden kunnen doodleuk verklaren, dat de media de boodschap zijn,-zonder te
worden tegengesproken-, terwijl laatstgenoemden hun gelijk altijd in
de praktijk moeten bewijzen. De taal stelt een filosoof in staat alles te
beweren wat in zijn kraam te pas komt, hoe haaks dat ook op de theorieën van een andere filosoof staat, maar als de ene astronoom beweert, dat de zon om de aarde draait, toont de andere diens ongelijk
aan. Dan gaat elke wetenschapper er voortaan van uit, dat de aarde
om de zon draait. In filosofische kringen kan men zich bijvoorbeeld op
het standpunt stellen, dat waarneming hetzelfde is als voorstelling,
maar men kan ook het verschil daartussen benadrukken, zoals Aristoteles deed: 'In het algemeen lijkt de voorstelling een vermogen dat in
staat is om, ook als er niets is dat feitelijk wordt waargenomen, een
beweging in het waarnemingsvermogen te veroorzaken en daarmee
voorstellingen op te roepen.' 152 Ten overvloede wijst hij erop, dat het
geheugen zich bedient van voorstellingen om een mens goed te laten
anticiperen op gevaren, waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Even goed kan men volhouden, dat zulke voorstellingen
het resultaat van eerdere waarnemingen zijn, ten nauwste daarmee
verbonden, zodat er geen wezenlijk onderscheid tussen beide hoeft te
worden gemaakt.
Terwijl de taal misschien wel de hoofdrol speelt in filosofische beschouwingen, waarop men van de kant van de werkelijkheid geen correcties hoeft te verwachten, is dat in natuurwetenschappelijke beschouwingen heel anders. Vergelijkt men gedrukte woorden met het
notenschrift, dan valt het gesproken woord met een toon samen, maar
wat zegt dat over muziek of een geslaagde verbeelding van de werkelijkheid? Net zoals het ding op zichzelf onkenbaar is, kan een woord de
essentie van iets niet raken. Het kan er slechts naar verwijzen, waardoor het vaak gemaakte onderscheid tussen fictie en werkelijkheid, of
omgekeerd tussen referentiële en non-referentiële taaluitingen, veel
ingewikkelder is dan men zou denken. Het droste-effect verhindert uiteindelijk, dat men van een non-referentiële taaluiting kan spreken,
want de werkelijkheid in de zin van 'essentie' laat zich niet betrappen.
Dat bedoelde Lao Tse, toen hij zei: "De Tao waarover gesproken kan
worden, is niet de echte Tao." 153 Misschien wilde Wittgenstein met de
laatste stelling in zijn 'Tractatus' hetzelfde zeggen, in welk geval hij beter had kunnen zwijgen dan bizarre 'taalspelen' als hoogste waarheden
opvoeren. Woorden laten de buitenkant van de essentie zien, of in de
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formulering van George Remkes: 'Het woord is de verschijningsvorm
van woordloosheid.'154 Men hoeft geen mysticus te zijn om hem dit te
kunnen nazeggen: 'Het gebruik van woorden is dus zinvol, omdat ze de
verschijningsvorm van de essentie zijn. Wel moeten we ons blijven realiseren, dat woorden slechts een afspiegeling van de essentie zijn, en
niet datgene wat ze niet kunnen beschrijven.'155 Als natuurkundige
stelde Remkes vragen over het wezen van een verschijnsel als 'energie'
en de onuitputtelijkheid van de 'zwaartekracht' (terwijl hijzelf algauw
doodmoe werd, toen hij eens probeerde twee zware stenen op te tillen). Over de werking en toepasbaarheid van zulke natuurkundige begrippen raken hij en zijn collega's niet uitgepraat, maar net zoals een
psycholoog het antwoord op de vraag wat een 'psyche' nu eigenlijk is,
schuldig moet blijven en niettemin grossiert in therapieën, kan Remkes geen antwoord op zijn eigen vragen geven. In zijn pleidooi voor
een vollediger wetenschap zegt hij heel voorzichtig in de irrealis: 'De
erkenning dat het wezen der dingen niet te verwoorden is, zou een
verenigend beginpunt kunnen zijn voor alle disciplines van wetenschap en voor spiritualiteit samen.' 156
In termen van 'essentie' hebben Plato en Aristoteles een hoofdrol in
de filosofie gespeeld, juist door wetenschap en spiritualiteit met elkaar
te verbinden. Daarna zijn er genoeg verbale kunstenaars onder filosofen geweest,-denkers, doeners en praters-, die voortborduurden op
hun ideeën, elkaar tegenspraken en 'scholen' vormden, terwijl de
presocratici ieder hun eigen opvattingen huldigden zonder naar meer
samenhang te streven. In Over de ziel ontvouwde Aristoteles zijn denkbeelden over een beginsel 'dat aan de materie waarin zij bestaat en
waarbij zij hoort, structuur geeft en daarmee ook een bepaalde identiteit'.157 Dat beginsel betrof de ziel, of nauwkeuriger geformuleerd: de
vorm van de ziel (want Aristoteles zou men kunnen beschouwen als de
eerste fenomenoloog): 'Het ziet ernaar uit, dat de ziel als een vorm
organiseert en structureert, vanuit een onverstoorbaarheid die vrij van
wording is.'158 Zij beschikt niet 'willekeurig en met stuurloze heerszucht' over het lichaam, maar als een technicus uit naam van de goden.159 Aristoteles introduceerde twee nieuwe termen om de ziel te
typeren, 'ousia' en 'entelecheia', waarover later misverstanden zijn
ontstaan. Omdat in zijn tijd de Swaabs en Woerlees reeds meenden,
dat 'geest', 'bewustzijn' en 'denken' tot een materiële basis vielen te
herleiden, voelde Aristoteles zich genoodzaakt tegen hen ten strijde te
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trekken: het begrip 'ousia' stelde hem in staat om dat te doen. Hij verstond er iets immaterieels onder, wat qua tijd en 'ontologische hiërarchie' eerder bestond dan materie. 160 'Entelecheia' betrof een bepaalde
werking of functie van 'ousia', gericht op de verwezenlijking of ware
bedoeling van het lichaam. Men zou er de ziel gedacht vanuit het lichaam onder kunnen verstaan, wat de vraag deed rijzen, of zo'n hypothese niet een ondergeschoven kindje van de ziel maakte. Hoe dat ook
zij, er waren genoeg overeenkomsten tussen Aristoteles' en Plato's visie op de ziel, om haar als de hoogst denkbare spirituele instantie voor
te stellen.
Maar meteen begonnen met 'de eerste filosofie' van Aristoteles de
problemen, die het hele veld van de filosofie tot een ware doolhof
stempelden. De verscheidenheid aan definities van de 'ziel' zou men
als een bewijs voor het niet-bestaan ervan kunnen opvatten. Of diende
men daarin veeleer een bewijs te zien voor de stelling, dat woorden
slechts de verschijningsvorm van de essentie uitdrukken en het wezen
van iets essentieels per definitie niet valt te omschrijven? Voor Plato
stond het vast, dat de ziel het voortbestaan van de mens faciliteerde,
totdat er na een morele afrekening aan gene zijde (volgens anderen:
géén zijde) metempsychose plaatsvond. Voor Aristoteles was het
voortbestaan van de ziel geen thema en vormde ethische beslommeringen dus ook geen enkel beletsel voor een mogelijke wedergeboorte
op aarde: de ziel diende zich, los van zo'n vooruitzicht, om zijn eigen
heil te bekommeren. Voor Plato was de ziel een 'tussenwezen' dat bemiddelde tussen het lichaam en God. Voor Aristoteles was de ziel het
beginsel van al wat leefde. 161 Volgens Plato had ware kennis betrekking op een 'vaste en onveranderlijke' werkelijkheid, waarnaast een
wereld van de ideeën bestond. Volgens Aristoteles was er geen kennis
van de waarneembare dingen mogelijk, omdat ze voortdurend vervloeiden, zoals Heraclitus vóór hem reeds had betoogd. 162 Kortom, alleen al over de overeenkomsten en verschillen tussen beide Griekse
filosofen zou men een heel leven lang kunnen nadenken om net als
Faust tot de conclusie te komen, dat men na afloop even wijs is als
voorheen.
Een van de vele twistpunten na Aristoteles' dood betrof het aantal en
het soort 'categorieën', dat wil zeggen niet verder tot ruimere grondbegrippen te herleiden ordeningspatronen van de werkelijkheid. Een
beschrijving van wat men ziet, is volgens hem de eerste fase van een
filosofisch onderzoek, waartoe ook de zichtbare gedragingen van een
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mens behoren, evenals op moraal en gedrag gebaseerde redeneringen, indien het beschrijvingen van de ziel betreft. Grofweg zijn er drie
onderverdelingen van de verschijnselen mogelijk in soorten, geslachten en categorieën, waarvan de laatste niet minder dan tien abstracte
noemers kennen. Kwantiteit en kwaliteit behoren tot de categorieën,
evenals verhouding, toestand, plaats en tijd. Men kan zich van alles bij
zo'n indeling voorstellen, ook zonder eindeloos gesteggel van filosofen
over het verschil tussen soort en geslacht (slaat het rijtje 'mens, kat,
hond' op 'soort' en 'mens, dier, plant' op 'geslacht', of dient men onder
'geslacht' uitsluitend 'mannelijk, vrouwelijk en onzijdig' te verstaan?),
over de hoeveelheid categorieën (vier zijn voldoende volgens Kant, te
weten kwantiteit, kwaliteit, verhouding en modaliteit), en over het
soort categorieën (onder de categorie van de noodwendigheid, zo
meende Kierkegaard, dient men de loop der geschiedenis te reconstrueren, waar het uiterlijke daden betreft, en onder de categorie van
de vrijheid zijn persoonlijke geschiedenis, waar het innerlijke daden
betreft; nee, zo oordeelde Husserl, categorieën die oorzaak en gevolg
aangeven zijn van belang, evenals die bijvoorbeeld op 'in en uit' en
'rondom en naast' betrekking hebben; nee, zo weersprak op zijn beurt
Heidegger zijn leermeester in Die Kategorien- und Bedeutungslehre
des Duns Scotus, het 'Ens' of 'zijnde' hoort categoriaal de kroon te
spannen, evenals daaraan ondergeschikte eigenschappen of uitdrukkingsvormen als het Ene, het Ware en het Goede).163 Behalve een onderverdeling in soorten, geslachten en categorieën kon Aristoteles zich
ook een ordening op basis van vier desnoods onzichtbare oorzaken
van zichtbare gevolgen (tot de verschijnselen behorend) voorstellen.
Twee daarvan worden tot nu toe nog steeds erkend: stof- en werkoorzaak, die materie en energie inzichtelijk maken. Maar twee andere
oorzaken, te weten vorm- en doeloorzaak, werden als supranaturalistisch verworpen: vormt de ziel het lichaam? Komt men op zoek naar
achterliggende oorzaken niet via de 'prima causa' bij God uit? Wat kan
men met 'God' anders in wetenschappelijk opzicht dan theologie bedrijven? Serieuze wetenschappen als scheikunde, natuurkunde en biologie kunnen daar toch zeker niets mee!164 Zou men in een bos in
plaats van in een doolhof of labyrint lopen, dan zag men inmiddels tussen de bomen het bos niet meer. Dat gevoel moet Aristoteles goed
gekend hebben, want met zijn theorieën wierp hij een groot net in de
vorm van begrippen en modellen over alles wat hij waarnam. De vissen
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die daarin bleven hangen, waren niet méér werkelijkheid dan het tussen de mazen weggestroomde water.165 Had de vervloeiende werkelijkheid van Heraclitus weer eens vat op hem gekregen?
Wie een poging zou willen doen om de denkbeelden van Plato en
Aristoteles over de werkelijkheid samen te vatten, moet drastisch kappen in voornoemd bos, of het labyrint van een deugdelijk bewegwijzering voorzien. Dan doet hij dus iets wat de werkelijkheid geweld aandoet of als onnatuurlijk wordt ervaren. Neemt men dit niet geringe ongerief voor lief, dan laat zich hun zienswijze reconstrueren als een gebouw dat de tand des tijds heeft doorstaan. Kant met zijn kennis a priori en categorische imperatief borduurde voort op de ideeënleer van
Plato en de categoriale indeling van Aristoteles, maar dan noodwendig
op de moraal toegepast (een erkertje in voornoemd gebouw), Husserl
op de fenomenologie van Aristoteles (waarmee binnenhuisarchitecten
nog steeds druk in de weer zijn), terwijl Nietzsche en Heidegger, met
hun beredeneerde afkeer van vooral Plato, ergens in de kelder of in
een afzonderlijk bijgebouw hun onderkomen hebben gevonden. Op de
zolder zitten Foucault en Derrida te kniezen in een voormalig meidenkamertje, zonder ramen, op afroep beschikbaar voor wie hen in de kamer en suite nodig kan hebben. In de hal wijst de stand van twee verschoven naambordjes op de tijdelijke uithuizigheid van Schopenhauer
en Sartre, die respectievelijk met een poedel aan de wandel of op zoek
naar een pakje sigaretten zijn. Cornelis Verhoeven staat op de stoep
en belt weliswaar aan, maar wordt tot zijn verwondering niet binnengelaten. En al die andere filosofen, voornoemd of niet, waar bevinden
die zich? In zijn boek Aap zoekt zin geeft Pouwel Slurink, onbedoeld
verwijzend naar het filosofisch labyrint, antwoord. Zij zitten in een verkleurd appeltje dat op een fruitschaal in de kamer en suite ligt: 'Men
zou de wereld kunnen vergelijken met één appel en wetenschappers
en filosofen met de rupsen van de fruitmot die zich er een weg doorheen knagen. Filosofen hebben dus geen eigen appel en hun gangen
zullen voortdurend die van andere wetenschappers doorkruisen.'166
Wordt hun kijk op de wereld gevoed door de nieuwste inzichten van
natuurkundigen en biologen, dan schuilt er in de gezamenlijkheid van
hun oordelen mogelijk een kern van waarheid. Maar op zichzelf betekenen hun formuleringen van de waarheid betrekkelijk weinig, hoeveel die overigens ook voor henzelf mogen betekenen.
Plato en Aristoteles zagen ongeveer dezelfde wereld om zich heen.
Met slechts één generatie verschil tussen hen, hebben zij bijvoorbeeld
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de Akropolis en het theater van Dionysos in hun volle glorie kunnen
aanschouwen. Wat hen als filosofen zo bijzonder maakte, was de manier waarop zij keken, hun interpretatie van wat zij zagen en de grenzen die zij aan hun eigen observatievermogen stelden. Tevergeefs hebben andere filosofen geprobeerd die grenzen te doorbreken, morrelend aan de voor-, achter-, boven- en onderkant van het ding op zichzelf en in de veronderstelling verkerend, dat zij het wezen van dat ding
te pakken konden krijgen. Het op hun netvlies geprojecteerde beeld
van de buitenwereld hield al een vertekening van de werkelijkheid in,
alsof zij naar een soort lachspiegel keken, laat staan dat zij het spel van
licht en schaduw op de wand van Plato's grotbewoners konden decoderen tot wat het werkelijk inhield, indien zij verder wilden kijken dan
hun neus lang was. Er lag voortdurend bedrog op de loer, wanneer zij
van hun zintuigen en verstand gebruik wilden maken en nooit viel er
een definitief antwoord te geven op de vraag, wat nog groter of kleiner
was dan wat zij reeds hadden waargenomen. Lag er achter alle zichtbare tekens wel een werkelijkheid, of bestond die uitsluitend uit het
zichtbaar waargenomene? Hadden zij van de onlangs ontdekte spiegelneuronen gehoord, dan zou de grens van in- en uitkomende beelden in hun hersenen nog verder verlegd moeten worden dan zij al
dachten. Viel de vermenging van het zogenaamd 'objectief' waargenomene en de subjectieve indruk daarvan ooit ongedaan te maken? Aristoteles verdiepte zich in de waarneming als zodanig, die zich volgens
hem niet puntsgewijs maar in de tijd voltrok. Valt het oog op iets, dan
verschijnt het waargenomene aan de horizon der verwachting, voordat het werkelijk of ten volle wordt gezien. Men zou dit proces als 'protentie' kunnen omschrijven, aldus Aristoteles, die het omgekeerde
proces met 'retentie' aanduidde. Daarvan is sprake, als het gesignaleerde beeld van iets 'terugglijdt' in het geheugen, niet het lange termijn geheugen van de herinneringen, maar het korte termijn geheugen van de indrukken.167 Aristoteles weidt in dit verband over de onmiddellijke weerslag (eigenlijk zegt hij 'weerklank') van een indruk in
het bewustzijn uit. Zonder die weerslag zou er volgens hem niets tot
het bewustzijn doordringen. Een reeks indrukken kan men aldus pas
verwerken, indien ze net als tonen tot een melodie gevormd zijn, een
symbolisch 'taalspel', waarvan het ene afzonderlijke teken nog een
rimpeling in het meer van het bewustzijn veroorzaakt, terwijl het andere zich al aandient. Ook hier valt pas achteraf in het groot het omgekeerde spiegeleffect van indrukken binnen een reeks op, dat zich in
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het klein vooraf voordoet waar het de 'protentie' en 'retentie van één
enkele indruk betreft.
Het is net alsof Aristoteles als een voorloper van moderne neurobiologen te werk is gegaan. Of zijn theorie over het waarnemingsvermogen klopt of niet, doet wellicht minder ter zake dan het feit dat hij
zich van de beperkingen van dat vermogen zeer bewust was. Als fenomenoloog beklemtoonde hij het belang van de 'oerindruk', die zich als
een cocon in het bewustzijn nestelt en zich daaruit niet laat verjagen.
Zo'n 'oerindruk' paste volgens hem als een vervroegde 'protentie' en
verlate 'retentie' in het bewustzijn. Maar men kan de impact ervan
nooit zuiver ervaren, want net als het ding op zichzelf is de 'oerindruk'
niet als zodanig te vatten. 168 Een filosoof als Kant was het met Aristoteles eens, dat zoiets als een volledig betrouwbare waarneming niet
bestaat, evenmin als een waarneming zonder enig gevaar voor een
verkeerde interpretatie. Newtons theorie van de dynamica schreef hij
daarom toe aan kennis a priori, niet aan zorgvuldige waarneming.169
Wittgenstein bevestigde enerzijds Aristoteles' zienswijze, toen hij vaststelde, dat er geen enkele wetenschappelijke theorie uit 'waarnemingsuitspraken' zou kunnen worden afgeleid of 'als een waarheidsfunctie van waarnemingsuitspraken' beschreven. 170 Anderzijds bleek
hij in het filosofisch labyrint verdwaald te zijn, toen hij precies het tegenovergestelde voor waar hield: 'Het geheel van ware beweringen
vormt samen de gehele natuurwetenschap (of het geheel der natuurwetenschappen). Dit houdt in, dat wetenschappelijk verantwoorde
proposities uit ware waarnemingsuitspraken kunnen worden afgeleid.
Het zijn de proposities die door zulke uitspraken kunnen worden geverifieerd.'171 Popper was het met de eerste visie van Wittgenstein
eens: waarneming, hoe zuiver, empirisch en onbevooroordeeld dan
ook gedaan, leidt nooit tot waarheid, want alleen de onwaarheid van
een theorie kan in de vorm van een zuiver deductieve afleiding worden
aangetoond. Had Wittgenstein 'geverifieerd' bij de verwoording van
zijn tweede visie gewijzigd in 'gefalsifieerd', dan waren zij het waarschijnlijk wel eens geworden.172
In tegenstelling met zijn tweede visie was filosofie volgens Wittgenstein geen wetenschap, maar klinkklare onzin, iets wat zich aan elk realiteitsbesef onttrok. Laat hem daarmee zijn eigen vak in diskrediet gebracht hebben, dan nog blijft het vreemd, dat hij het realiteitsbesef
van een natuurkundige of bioloog wél hoog aansloeg. Hij bracht zijn
vriend en leermeester Bertrand Russell eens tot opperste wanhoop
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door hem de stelling voor te leggen, dat er in diens werkkamer een
nijlpaard naast hem stond, terwijl geen mens (laat staan een nijlpaard)
de onwaarheid van die stelling kon bewijzen. Russell besteedde er een
volle middag aan om zijn vriend op andere gedachten te brengen. Tevergeefs. Blijkt daaruit niet, dat zelfs de visie van Wittgenstein dichter
bij Aristoteles' kijk op het ding op zichzelf lag dan men zou denken? De
onkenbaarheid daarvan in filosofisch opzicht verhinderde niet, dat
men bleef zoeken naar regelmaat en trachtte de natuur wetten op te
leggen, wat volgens Popper wijst op dogmatisch denken. 173 Bevrediging van nieuwsgierigheid was weliswaar toegestaan, maar mocht niet
op de spits worden gedreven. Over begrippen als 'waar' en 'onwaar',
'verificatie en 'falsificatie', haalde men in de Wiener Kreis zijn schouders op, want de 'betekenis' was het belangrijkste criterium, niet de
'waarheid'. Zou men de Wiener Kreis als een labyrint beschouwen, dan
was het nog lastig een antwoord op de vraag te geven, of Wittgenstein
en Popper daarin rondliepen of niet. Wanneer men zich niet ten onrechte toelegt op de validiteit van een redenering, menend dat alleen
een op tautologische begrippen gebaseerde uitspraak deugt, bijvoorbeeld dat een vrijgezel ongetrouwd is en een dode zo goed als zeker
gestorven, dan ontstaat er de saaist denkbare filosofie. Het grote voordeel daarvan, namelijk dat er geen woord van gelogen is, wordt dan
tenietgedaan door haar voorspelbaarheid. Er waren niet voor niets relatief veel wiskundigen lid van de Wiener Kreis. Zij redeneerden in een
groteske versie van hun eigen denktrant ongeveer zo: de uitdrukking
'naar de knoppen gaan' betekent hetzelfde als 'naar de haaien gaan'.
Dus zijn 'knoppen' hetzelfde als 'haaien'. Zij raakten aldus verder van
de waarheid verwijderd dan de sofisten op wie Plato en Aristoteles het
in hun tijd hadden gemunt.
Zo bakenden de Grieken op weg naar de binnenkant van de dingen
de buitenkant af. De waarheid hield in zekere zin bij de buitendeur op,de monumentale ingang naar het wezen van alle dingen-, hoeveel pogingen bezoekers ook in het werk stelden om het portaal van haar heiligdom te betreden. Techniek en wetenschap zorgden ervoor, dat er
goed met die beperkte waarheid viel te leven, terwijl met behulp van
termen als 'objectief' en 'subjectief' het graduele verschil tussen een
oogopslag van de bezoekers op respectievelijk de heen- en terugweg
werd afgedekt. Een officiële gids, van wie werd verondersteld, dat hij
in het heiligdom tekst en uitleg zou geven, draaide zich als bij toverslag
om en begon over de reeds gegeven tekst en uitleg opnieuw tekst en
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uitleg te geven, zodat zijn gehoor er tureluurs van werd en uiteindelijk
onverrichter zake afdroop. Dit is in grote lijnen, inclusief het gebruik
van een aan Heraclitus herinnerende term als 'afdroop', de geschiedenis van de westerse filosofie. Uiteraard is daarmee het hele verhaal
niet verteld, want behalve rationeel kan men ook met de ogen van een
mysticus naar de waarheid kijken. Dan wordt het ineens wel mogelijk
om haar heiligdom te betreden. Kleine kinderen en mystici maken van
nature geen onderscheid tussen de buiten- en binnenkant van iets of
iemand,-zij vereenzelvigen zich al net zo gemakkelijk met levenloze
voorwerpen als met levende personen-, tussen de vorm en inhoud van
wat zij waarnemen en tussen de subjectieve en objectieve verwerking
daarvan, dat wil zeggen er is in hun verruimd bewustzijn geen plaats
voor dualisme of polariteiten. In een magneet onderscheidt men een
noord- van een zuidpool, die door een magnetisch krachtenveld worden omarmd. Met de woorden van George Remkes: 'Een magneet is
dus een ondeelbare eenheid van twee polariteiten.' 174 Als het bewustzijn zo werkt, staat alles in het teken van eenheid: aan welke kant van
een deur de waarheid zich ook mag bevinden, het maakt niets uit voor
de volledige beleving van wat men waarneemt (Heidegger zou dat
laatste woord bij voorkeur als 'waar-neemt' schrijven om een niet-bestaande overeenkomst te suggereren tussen 'waarheid' en 'waarneming').
Intuïtie in plaats van rationaliteit kan een waarheid onthullen, die hoe
overweldigend ook, toch niet meer dan een persoonsgebonden zeggingskracht heeft. Aan wat de een geopenbaard wordt, hoeft de ander
zich niets gelegen te laten liggen. Bevat een openbaring of visioen wetenschappelijk aantoonbare onjuistheden, dan doet de profeet of visionair in kwestie er goed aan zijn eigen waarheden te verloochenen. Zo
hield de paragnost Jozef Rulof maanlandingen voor onmogelijk, want
in het eerste deel van zijn 'Kosmologie' ontwikkelde hij een theorie
over de vereiste aantrekkingskracht van een op aarde gelanceerde raket tot de maan. Hoe dicht beide hemellichamen elkaar ook zouden
naderen, nooit was die kracht groot genoeg om een raket op de maan
te doen landen. Het idee dat de motoren alleen zouden moeten worden aangezet om de aantrekkingskracht van de maan te overwinnen,
vond hij belachelijk: 'Astronoom van deze tijd, dacht gij, dat de maan
bewuste aantrekkingskrachten bezit, bewuster dan die van andere planeten?' Dat een raket niet in de diepte zou vallen, maar op eigen
kracht de aardse dampkring moest zien te doorbreken, dus opstijgen
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in plaats van vallen, kon volgens hem niet waar zijn: 'Ach kom, geleerde, waaraan denkt gij eigenlijk?' 175 Hij voorspelde de val van hoogmoedige wetenschappers, die niet eens beseften, dat de mens op de
maan geboren was, of dat de aarde oorspronkelijk als een maan om
de maan had gedraaid… Rulofs ideeën over de maan en maanlandingen zijn zo extreem, dat ze niet geloofwaardig zijn. Hij was al dood,
toen de zijns inziens 'mission impossible' vlekkeloos verliep. Maar in
de vorm van dagdromen kan er een wonder geschieden, dat bijvoorbeeld op de lezers van De pop, een roman van de Poolse schrijver Prus,
een geloofwaardige indruk maakt. Wanneer Izabela Tomasz in een
lichte ochtendjapon door haar landhuis dwaalt, ziet ze de gedaantes
van vorige bewoners opdoemen: 'Hier dommelde de oude prinses,
daar informeerden twee gravinnen bij de prelaat, of zij een kind mochten dopen met rozenwater.' 176 In haar kamer stond een beeld van
Apollo, wiens marmeren armen en benen ze hoogstwaarschijnlijk met
kussen had overladen: 'En het wonder geschiedde. Het door de liefhebbende vrouw gestreelde brok steen werd levend. Toen ze een keer
's nachts huilend in slaap viel, was de onsterfelijke van zijn voetstuk
gestapt en met de lauwerkrans op zijn hoofd en een bovennatuurlijk
licht uitstralend naar haar toe gekomen.'177 Wat hier telt, is de ervaring, zowel voor de jonge vrouw als voor de lezer. Of het waar is of
niet, doet er minder toe.
Zelfs een doorgewinterde evolutionist als Pouwel Slurink, die het gehele leven bekijkt vanuit de invalshoek der zelfzuchtige genen en van
Darwins evolutieleer, ontkomt er niet aan de waarheid onder ogen te
zien, dat wil zeggen niet in de vorm van een uitsluitend rationeel te
doorgronden uitspraak over de werkelijkheid, maar als een deels irrationele en mystieke belevenis. Hij kan wel onder zijn armen kijken, omdat hij gehoord heeft dat een mens met zijn ziel onder zijn arm loopt,
en daar vervolgens niets 'verdachts' vinden (want in dat soort termen
denkt hij gewoonlijk over de ziel); hij kan Plato en Aristoteles wel hun
uitweidingen over de ziel en het verband met de moraal kwalijk nemen, maar hoe groot zijn specialistische kennis over het brein en de
evolutionaire noodzaak van de moraal ook is, toch laat hij zich ontvallen: 'Onze zielen lijken ontworpen om te manoeuvreren in een sociale
wereld, waarin we enerzijds elkaars concurrenten zijn in een beperkte
'gebruiksruimte', maar waarin we anderzijds gedwongen zijn samen te
werken om onze gemeenschappelijke 'gebruiksruimte' te vergro-
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ten.'178 De strijd om het bestaan blijkt niet alles te kunnen rechtvaardigen, 'might' is niet 'right' zonder meer, een moraal gebaseerd op empathie en bestaande uit drie pijlers, te weten gedeelde belangen, een
steeds rijkere ervaring en 'de objectiviteit van pijn', geeft volgens hem
de doorslag.179 Het mag dan waar zijn, dat de effectiviteit van het menselijk kenvermogen vooral te danken is 'aan de beeldhouwer Evolutie
en zijn beitel, de Dood', zoals Slurink treffend opmerkt, maar tegelijkertijd is het ook waar, dat een organisme niets 'aan kennis van de objectieve structuren van de wereld' heeft, 'als het niet wordt gedreven
door een subjectief overlevingsprogramma'. 180 Evolutionair kan intuitie zeer goed worden verklaard als een extra waarschuwingssysteem,
dat naast het gezond verstand een mens attendeert op gevaren. Dat
zij meer is dan alleen een ingebouwd beveiligingsapparaat kan blijken
uit het gebruik dat van haar wordt gemaakt in spirituele kringen en ver
daarbuiten, wanneer het gaat om het nemen van beslissingen in het
algemeen en het taxeren van eigen en andermans gevoelens in het bijzonder. Slurink merkt daarover op: 'Het is vaak moeilijk te zeggen op
basis waarvan je denkt, dat een bepaalde figuur in de verte een man
of een vrouw is, maar toch heb je het dikwijls bij het rechte eind. Het
herkennen van een stem, een bepaalde persoon of een bepaald dier
gaat vaak moeiteloos, zonder dat je precies kunt zeggen, hoe je tot je
oordeel bent gekomen. Zowel mensen als dieren beschikken over
grote hoeveelheden kennis, die compleet onafhankelijk is van taal.'181
In het filosofisch labyrint heersen blijkbaar intuïtie en gezond verstand,
die elkaar behoorlijk dwars kunnen zitten, evenals gedachten zonder
woorden daar alsnog (maar later, veel later) onder woorden kunnen
worden gebracht.
Plato en Aristoteles staan onmiskenbaar aan de basis van de westerse
filosofie, hetzij omdat hun gedachtegoed door anderen na hen werd
overgenomen en verder uitgewerkt, hetzij omdat het werd verworpen. Wie het na meer dan twee millennia tegen hen wil opnemen, zoals Nietzsche of Heidegger, moet op zijn minst van ontzag voor hun
gedachtegoed vervuld zijn geweest. Hoewel deze Grieken zich in hun
tijd iets afvroegen, wat tot ver in de achttiende eeuw nog een raadsel
was, namelijk of het verstand (met de hersenen samenvallend, zoals
het gevoel met het hart) een apart zintuig was naast de vijf bekende
zintuigen, in welk geval er van onderlinge samenwerking mocht worden uitgegaan, of dat het verstand juist een betrouwbare tegenkracht
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voor de zintuigen vormde, in welk geval er disharmonie in de menselijke geest beteugeld diende te worden), geloofden zij in het gezamenlijk nut van alle de mens ten dienste staande middelen om de beschaving op een hoger plan te brengen. Nietzsche draaide de boel pas echt
om, zoals een zich in hem inlevende interpreet veronderstelde: 'Misschien is het van Plato en Aristoteles af met het denken juist verkeerd
gegaan, door de tegenstelling die zij aannemen tussen rede en zintuigen, door Plato's vlucht naar een wereld van Ideeën, door het opofferen van het individu aan het algemeen begrip, van contingentie* aan
noodzaak, en door de dwingende wetmatigheid van een logische methode die geen plaats heeft voor tegenstrijdigheden. In plaats van een
teleologie** van de wijsbegeerte, die laat zien hoe zij zich tot een
steeds grotere volmaaktheid ontwikkelt, geeft Nietzsche een genealogie van de wijsbegeerte door terug te keren naar haar vergeten geniale
oorsprong bij een tragische denker als Heraclitus.'182 Uit afschuw van
de moraal bestreed Nietzsche het in zijn ogen halfzachte optreden van
Plato en Aristoteles, maar zijn visie was niet amoreel, integendeel, hij
hield een pleidooi voor wat in andermans ogen niet deugde, maar in
de zijne des te meer. Geen naastenliefde, waardoor zwakkelingen een
onevenredig groot beroep op het medeleven van hun sterke medeburgers konden doen, geen sociale afhankelijkheid of geïnstitutionaliseerde zorg voor zieken en minder bedeelden behoorde een sieraad
voor de samenleving te vormen, maar (individuele) zelfredzaamheid
en een (massaal) gerechtvaardigd vertrouwen in zichzelf. In zijn Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen bepleitte Nietzsche een terugkeer naar de presocratici, waarin Heidegger hem later bijviel door
'vergetelheid van het zijn' als het opvallendste kenmerk van de westerse filosofie sinds Plato te beschouwen. 183
De overgeleverde fragmenten uit de leerstellingen van de presocratici, die niet in gezamenlijkheid opereerden, sloegen volgens Heidegger in 'als meteoren uit een andere wereld', waarin 'nog iets van de
mythische lading van het grote begin bewaard is gebleven'. Na hen
zouden vervlakking en verschraling de westerse filosofie hebben gedomineerd, welke uitspraak alleen al niet strookte met zijn grote bewondering voor Aristoteles. Dit geniale Duitse warhoofd prees de
presocratici, omdat zij 'het licht der onverborgenheid van het zijn' (in
* toeval of het feit dat iets waar is, maar niet noodzakelijk
** leer van de doelmatigheid in de werking van alle dingen
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het Grieks 'alêtheia') hadden doen schijnen.184 Daarmee bedoelde hij
de waarheid, maar wat voor een waarheid? Platitudes en koeien van
waarheden vallen zo op, dat men van 'onverborgenheid' kan spreken.
Presocratici waren goed in elkaar tegensprekende tegeltjeswijsheden,
zoals 'alles stroomt en niets blijft' en 'niets beweegt en alles blijft (bij
het oude)'. Een slimmerik onder hen, zoals Heraclitus, combineerde
beide stellingen: 'Alleen de verandering is blijvend.'185 Als er al niets
nieuws onder de zon was, loonde het de moeite om alles in getallen
uit te drukken. Presocratici waren niet alleen goed in platitudes en
koeien van waarheden, maar ook in het wiskundig berekenen van verhoudingen tussen alle dingen, waarvoor zij elk ding afzonderlijk een
getal toedichtten. De buitenissige, zo niet neurotische inslag die hiervoor nodig was, leverde uiteindelijk zoiets fraais als de gulden snede
op, maar daarvoor lijkt men vooral dank aan Euclides, een postsocratische filosoof, verschuldigd te zijn.
Wat Plato en Aristoteles ook nu nog als filosofen belangwekkend
maakt, is hun interpretatie van de vorm. Hoe onkenbaar is het ding op
zichzelf, als de transcendente vorm ervan volgens de een in het rijk der
Ideeën thuishoort, of als de zichtbare vorm ervan volgens de ander
niet alleen de buitenkant, maar ook de uitdrukking ervan betreft? Hoe
kan men voorbij de vorm kijken? Beiden waren tot die krachttoer in
staat, wat een eerder als inlevend getypeerde interpreet deze gedachte ingaf: 'Voor beiden gaat het dus, anders dan in de huidige betekenis van 'idee', om een bestanddeel van de werkelijkheid buiten
onze geest, geen product van ons denken. Plato's Idee en Aristoteles'
Vorm zijn het voorwerp van onze geest, verstandelijk denken en kennen.'186 Kijk, dit maakt het lezen van filosofie tot zo'n lastig en ondankbaar karwei, want hoe kan een bestanddeel van de werkelijkheid 'buiten onze geest' om gedacht worden en hoe kan wat geen 'product' is
'van ons denken' wel het 'voorwerp van onze geest' zijn? Wat hier
waarschijnlijk wordt bedoeld is, dat de vorm van een ding op zichzelf
weliswaar de grens van het menselijk waarnemingsvermogen inhoudt,
maar kan worden doorbroken. Als het waarnemingsvermogen verstek
moet laten gaan, kan het bevattingsvermogen taken overnemen. De
prijs die daarvoor moet worden betaald, is hoog. Nooit zal men immers
zeker weten, of men de waarheid voorbij die grens op het spoor is.
Zoals nog ter sprake zal komen, vulde Schopenhauer eigenmachtig in,
wat Kant onder het ding op zichzelf had verstaan: de wil. Wat kan men
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anders dan een bewuste aandrift in de wil zien? Heeft een steen bewustzijn en dientengevolge een wil? Plato en Aristoteles waren verstandiger dan Schopenhauer, want over de wil van een ding op zichzelf
(of de vereenzelviging van de wil met een ding op zichzelf) hebben zij
zich nooit uitgelaten. Wel wekten zij de suggestie, dat elk ding op zichzelf een grens heeft, tenminste bij de ingang, waarna men in een
schimmig rijk belandt. In dit ondoordringbare labyrint dat aan het rijk
van Hades herinnert, is het ding op zichzelf een metafoor voor de dood
geworden. Wie op het punt staat dat te betreden, zal zich zijn zoektocht heugen en opgelucht ademhalen. Eindelijk! Hij hoeft zich niets
meer af te vragen. Alles is zoals het is, of hij nu instemt met deze waarheid in optima forma of niet. Hier valt gelukkig geen filosoof meer te
bekennen, die hem zijn denkbeelden onthult.
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2. Wat was er eerder: het woord of de gedachte?
Wie een nachtmerrie heeft, ziet zulke verontrustende beelden, dat hij
soms van schrik wakker wordt. Wat hij ervan kan navertellen, is slechts
een schim van wat hem als een lichtend voorbeeld tot iets goeds zou
hebben kunnen inspireren, ware het niet dat hij tijdelijk in de ban van
het kwaad verkeerde. Zelfs in zijn dromen kent hij het verschil tussen
goed en kwaad, maar naarmate de tijd verstrijkt, verliest hij steeds
meer grip op de enscenering van wat hij heeft gezien. Hij kan van hoge
rotsen zijn gesmeten, onder de guillotine zijn hoofd verloren hebben
of in een middeleeuwse oubliette van honger zijn omgekomen (na lezing van het gelijknamige verhaal van Simon Vestdijk) zonder dat hij
zich iets anders kan herinneren dan dat hij door een hevige angst bevangen was. Beeldtaal kan, ter vervanging van het geschreven of gesproken woord, een gevoel van gevaar oproepen in de vorm van bijvoorbeeld een gevarendriehoek, zoals verkeersborden in het algemeen weggebruikers dwingen zichzelf en anderen niet in gevaar te
brengen. Er valt geen onvertogen woord en toch neemt of geeft men
voorrang, mindert men vaart in een gevaarlijke bocht en stopt men
eigener beweging voor een voetganger die een zebrapad wil oversteken. Nachtmerries en beeldtaal hebben met elkaar gemeen, dat het
zien voor het zeggen gaat, zoals in een toneelstuk van Jan Vos. Maar is
dat in werkelijkheid ook zo? Cats en Jan Luyken prezen hun emblemata
als praatjes bij plaatjes aan, wat op een min of meer simultane werking
van zien en zeggen wijst. Daar zit de gedachte tussen, zelfs als men
praat als een kip zonder kop. Dus de juiste volgorde van wat zich in het
menselijk brein afspeelt, lijkt zien, denken en zeggen te zijn.
Maar is de werkelijkheid niet gecompliceerder dan dat? Lopen er niet
zaken door elkaar, als men van 'beeldtaal' spreekt, in geval van een
gevarendriehoek waarop nota bene elk woord ontbreekt? Of als iets
gevaar 'oproept' zonder dat de taal een rol speelt, ongeveer zoals een
rode lap op een stier pleegt te werken? Bestaat er een woordeloze taal
of bestaan er gedachten die niet in woorden kunnen worden uitgedrukt? Lichaamstaal is een voorbeeld van het eerste, verdriet waarvoor geen woorden bestaan, van het tweede. Maar wat men door middel van lichaamstaal uitdrukt, kan later wel degelijk onder woorden
worden gebracht en voornoemd verdriet is al zo expressief geformuleerd, dat men tenminste begrijpt wat ermee wordt bedoeld. Ook in
zijn nietszeggendheid,-er bestaan geen woorden voor-, kan de taal
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welsprekend zijn. Eigenlijk is de vraag, of de taal ondergeschikt is aan
het denken of het denken aan de taal, reeds beantwoord. Dat eerste
lijkt het geval te zijn met alle consequenties van dien. Het werk van de
schrijver mag dan wel dunnetjes door een lezer worden overgedaan,
toch heeft eerstgenoemde over elke zin nagedacht alvorens die op papier te zetten, terwijl de lezer eerst na lezing op andere gedachten
komt. De suprematie van de taal is echter noch in het ene, noch in het
andere geval bewezen, want beiden, schrijver en lezer, zijn schatplichtig aan de verzinsels (waarheid of fictie) van de schrijver. Dat woord,
'verzinsels', duidt op een hersenactiviteit die de ondergeschiktheid van
de taal aan het denken in twijfel trekt. Is de 'zin' of oorzaak van iets
zodanig verwant aan de grammaticale 'zin' of 'periode', dat beide als
gedachte kunnen worden aangemerkt, zoals een gedicht een gedachte
(óók in de vorm van een gevoel) uitdrukt? Als dat waar zou zijn, hangt
van de beantwoording van de vraag, wat of er eerder was: het woord
of de gedachte, niets bijzonders af. Dan doet het er immers niet meer
toe, of de filosofie zich terecht als een zelfstandige 'wetenschap' in de
samenleving heeft genesteld en als zodanig de literatuur domineert,
of dat zij ondergeschikt is aan de literatuur en in zekere zin overbodig,
omdat er in poëzie en proza beter kan worden nagedacht dan in een
filosofisch gewrocht van grote klasse. Wellicht kan een kleine inventarisatie van wat filosofen en schrijvers over deze kwestie te zeggen hebben, helpen het antwoord op die vraag te vinden, nadat eerst de evolutionaire ontwikkeling van de spraak in (neuro)biologisch opzicht is
geschetst.
Zo'n 500.000 jaar geleden moet de evolutie van taal begonnen zijn,
waarna 120.000 jaar geleden daarin plotseling een versnelling optrad.
Onsamenhangende kreten begonnen zich toen pas tot enigszins grammaticale taal te ontwikkelen. Het gemuteerde FOX P2-gen voor spraak,
ASPM-genen ter bepaling van de grootte van hersenen en SRAPG 2Cgenen die het aantal dendrieten kunnen vermeerderen (van belang
voor het integreren en doorgeven van informatie naar de hersenen)
werkten samen om de geleidelijke overgang van mensaap naar aapmens te bewerkstelligen.1 De evolutie van taal verliep volgens Pouwel
Slurink gelijktijdig met het ontstaan van complexere verbanden onder
de voorouders van homo sapiens, dat wil zeggen zij ging er niet aan
vooraf en volgde er evenmin op.2 Wat hiervóór 'informatie' is genoemd, is eigenlijk een neurale activiteit, een impuls, die tot het be-
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wustzijn doordringt en daarin ergens wordt opgeslagen: 'Het bewustzijn is kennelijk een veld met verhoogde neurale activiteit dat toegang
heeft tot extra informatie, dat routines kan doorbreken en ook beschikt over een speciale opslagcapaciteit.' 3 Een woord als 'kennelijk'
geeft al aan, hoe weinig zeker men kan zijn van de hier geschetste ontwikkeling en dat geldt ook, zij het in mindere mate, voor het vervolg,
dat mede op de resultaten van MRI-onderzoek is gebaseerd.
Besluit men iets te zeggen, dan verloopt er een luttele spanne tijds
tussen het voorgenomen en daadwerkelijk genomen besluit. Er ligt in
het bewustzijn een 'besluit om te besluiten' klaar, dat men nog steeds
volgens Slurink zou kunnen vergelijken met 'voorverkiezingen' of
'polls' voor de echte verkiezingen.4 Neemt men zo'n besluit, dan beperkt men zijn eigen keuzemogelijkheden. Hoe vrij is men daarin? In
het stadium van het 'besluit om te besluiten' maakt men dankzij zijn
eigen voorstellingsvermogen de wil vrij, 'omdat dit impulsen loskoppelt van daden' en aldus het daartussen bestaande automatisme doorbreekt.5 Men kan vrij uit al zijn impulsen kiezen, maar men is niet vrij
om zijn impulsen te kiezen. 6 Zijn genen van invloed op menselijk gedrag? Ja, maar niet in directe zin, want 'tussen genen en gedrag zit omgevingsbepaalde groei, opvoeding, cultuur en individuele ervaring'. 7
Taalgebruik is genetisch bepaald en toch gaat er een dubbelbesluit aan
vooraf: de gedachte is er eerder dan het woord! Deze conclusie klopt
echter niet helemaal, want de gedachte over het te nemen besluit gaat
weliswaar aan een besluit vooraf, maar het is en blijft de vraag, of dit
ook geldt voor wat de taalgebruiker vervolgens te melden heeft. Alleen voor het besluit als zodanig kan men genetisch materiaal dat
daarop van invloed is, vergelijken met de trekker van een pistool: de
taalgebruiker beslist of hij de trekker overhaalt, of niet.
Nu berust het voorafgaande op modern hersenonderzoek, waarbij de
indruk wordt gewekt, alsof er een grote mate van voorspelbaarheid
bestaat tussen enerzijds de gedachten en gevoelens van mensen en
anderzijds de registratie daarvan in hun hersenen. Men doet het voorkomen, alsof daartussen een wisselwerking bestaat. Met behulp van
een MRI-scan kan men zelfs zien, waar bepaalde processen zich in de
hersenen afspelen, maar het omgekeerde is niet mogelijk: er bestaat
nog geen apparaat dat de hersenen zo goed kan scannen, dat men op
grond van wat deze te zien geven, de oorspronkelijke gedachten en
gevoelens van iemand kan reconstrueren. Zoals muziek bestemd voor
een cd door het ene apparaat kan worden opgenomen en door het
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andere afgespeeld, bestaat er in elk geval geen opname- en afspeelapparatuur voor de 'muziek' van hersenen. Onlangs maakte de psychiater Johnstone bekend, dat hij 'op industriële schaal' hersenplaatjes van
depressieve, angstige en schizofrene patiënten had laten maken. Ruim
30 jaar nadat hijzelf zijn eerste scan van een schizofrene patiënt gemaakt had, bleek 'geen enkele anatomische of functionele verandering op een consistente en betrouwbare manier samen te hangen met
welke mentale stoornis dan ook'.8 Hoeveel men ook over de werking
van hersenen meent te weten, toch is er blijkbaar nog meer dat men
niet weet. Dat zou ook een vooraanstaande neurobioloog als Swaab
tot meer bescheidenheid moeten aanzetten, in de geest van zijn
'kleine antwoorden op en opvattingen over de grote hersenvragen',
want juist op grond van wat hij niet weet, kan hij onmogelijk staande
houden, dat men zijn brein is in plaats van dat men er een heeft.9
Misschien geldt Swaabs stelling voor het primair op overleving gerichte reptielenbrein of de hersenstam, die als een automatische piloot onder meer moed, gebrek aan empathie, bezitsdrang, zelfbeheersing, machtswellust en agressie aanstuurt. Het limbische systeem en
de hersenschors maken daarentegen andere reacties op gevaar mogelijk, indien men zich van het bestaan als zodanig bewust wil zijn en met
liefdevolle aandacht zijn omgeving observeert en ervaart. Wat de
spraak betreft, is het verleidelijk tussen de ontwikkeling van het reptielenbrein tot het brein van nu dezelfde ontwikkeling te zien als die
van onsamenhangende kreten tot een enigszins grammaticale taal,
vergelijkbaar met de drie fases die de Russische psycholoog Lev Vygotski onderscheidde in de spraakontwikkeling van een kind. Hij sprak van
een 'zone of proximal development' ter aanduiding van 'de plaats waar
de empirisch rijke, maar wanordelijk spontane concepten van een kind
en de systematische, logische redenaties van volwassenen met elkaar
in aanraking komen'. De convergentie van spraak en activiteit achtte
hij van het hoogste belang voor de algehele ontwikkeling van een kind,
waarbij hij 'innerlijke spraak' niet wenste op te vatten als iets wat berust op een 'verbaal, woordelijk geheugen' of als 'bijvoorbeeld de stille
voordracht van een uit het hoofd geleerd gedicht', maar als 'gekortwiekte spraak', waaronder hij een in een soort telegramstijl gerangschikte reeks van woorden verstond, ook wel aangeduid als 'spraak
zonder geluid'.10 Bedient een kind zich daarvan, dan is het op weg de
stille eenheid tussen zichzelf en de buitenwereld te verbreken, want
taal brengt het besef van een eigen persoonlijkheid met zich mee, zet
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een subject ertoe aan objecten van elkaar te onderscheiden en brengt
daardoor ook een scheiding tussen 'ik' en de dingen teweeg. 11 Als de
'egocentrische spraak' in de allereerste levensfase verdwijnt voor de
'innerlijke spraak', die tijdens de schooltijd ontstaat, kunnen onsamenhangende en incomplete gedachten tot uitdrukking worden gebracht,
vaak met een bijzondere 'syntaxis' die meer aandacht aan het gevoel
besteedt dan aan de betekenis van een woord.12 Ter afronding van dit
taalverwervingsproces zou 'de transitie van innerlijke naar externe
spraak' plaatsvinden: 'Deze transitie is geen eenvoudige vertaling van
de ene taal in de andere. De stroom van gedachten wordt niet vergezeld van een simultane ontluiking in woorden. Spraak en gedachten
zijn kwalitatief verschillend. Dit is in het bijzonder duidelijk, als het
denkproces een miskraam tot gevolg heeft. Dostojewski sprak daarover als 'een gedachte, die niet in woorden wil opgaan'.'13
Hoe speculatief al deze vergelijkingen ook zijn, en hoe weinig zeker
men iets zinnigs over de spraakontwikkeling van een kind te berde kan
brengen, toch is het opvallend, dat er kennelijk gedachten kunnen bestaan waarvoor de woorden ontbreken. Als dat ook echt zo is, zou dat
erop kunnen wijzen, dat de gedachte er eerder was dan het woord.
Dan zou de filosofie, mits zij in staat is om woordeloze gedachten te
formuleren, recht op een eigen leven hebben, of als zij niets van zo'n
'mission impossible' verwacht, het hare over het gedachteleven van
een mens kunnen zeggen. Welke gedachten sturen een mens aan om
zich zus of zo te uiten? Het kan daarom geen kwaad na te gaan, wat
schrijvers en filosofen over het belang van woorden en gedachten hebben opgemerkt. Men zou verwachten, dat eerstgenoemden de woorden vooropstellen en laatstgenoemden de gedachten. Maar zo'n
strikte scheiding valt er tussen de belangenbehartigers van het woord
en de gedachte om te beginnen al niet te maken, want Dostojewski
blijkt in extremis de gedachte tegen het woord te verdedigen. Augustinus deed hetzelfde, toen hij de lichaamstaal (in termen van Vygotski
de 'egocentrische spraak') van hemzelf als baby beschreef: 'En zo spartelde ik met mijn ledematen en gaf geluid om mijn wensen te kennen
te geven, de weinige tekenen van wilsuiting die ik tot mijn beschikking
had en die in overeenstemming waren met wat ik vermocht, want ze
gaven niet duidelijk uiting aan mijn wensen.'14 Die wensen zou men
'gedachten' kunnen noemen, waaraan Augustinus uiting gaf zonder
woorden te gebruiken. Later definieerde hij lichaamstaal als 'de na-
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tuurlijke taal van alle volkeren zich openbarend middels een gezichtsuitdrukking, wenken met de ogen, middels gebaren der andere ledematen en de toon der stem die de zielsaandoeningen aanduidt, wanneer men iets begeert, bezit, afwijst of vermijdt'.15 Bijna lyrisch voegde
Peter Sloterdijk zich in het koor van hen die in lichaamstaal een zeer
tot de verbeelding sprekende taal ontdekten, rijk aan des te meer gedachten naarmate er de woorden voor ontbreken: 'De uitgestoken
tong zegt 'nee' met tal van ondertonen. Er kan agressie bij komen, tegenzin of spot, en het gebaar verraadt, dat men de tegenpartij beschouwt als idioot of neuroot.' 16 Vooral gezichtsuitdrukkingen troffen
hem: 'Een filosofische gelaatkunde volgt de idee van een tweede taal
zonder woorden. Die idee is zo oud als de menselijke communicatie,
sterker, de wortels gaan terug tot in het voormenselijke en prerationele, de sfeer van de animale geur en oriëntatie.' 17 Met zijn gevoel
voor 'fysiognomie', wist Sloterdijk maar al te goed, 'dat alles een gedaante heeft en dat elke gedaante op allerlei manieren tot ons
spreekt. De huid kan horen, de oren zijn in staat om te zien, en de ogen
onderscheiden warm en koud. Het gevoel voor fysionomie let op de
spanningen van de vormen en luistert, als naaste van de dingen, hun
expressieve fluisteringen af.' En hij ging nog een stapje verder om lichaamstaal buiten het lichaam te exploreren: 'Niet alleen de taal met
woorden heeft ons iets te zeggen, ook de dingen praten met degenen
die zijn zintuigen weet te gebruiken. De wereld is vol gestalten, vol mimiek en vol gezichten. Van alle kanten ontvangen onze zintuigen de
wenken van vormen, kleuren en sferen.' 18 Hoort men Sloterdijk, dan is
het net alsof Sint-Franciscus in gesprek met de wereld is geraakt, nadat
hij zijn conversatie met de dieren om wat voor reden dan ook heeft
moeten staken.
Schopenhauer koos een andere invalshoek dan die der lichaamstaal
om een onderscheid tussen woord en gedachte te maken. Hij leed onder 'de dupliciteit van het bewustzijn', waardoor de dood als iets zowel
afgrijselijks als aantrekkelijks kan worden ervaren: 'Wanneer wij ons
de dood levendig voorstellen, zijn er ogenblikken dat hij in een zo afschrikwekkende gedaante verschijnt, dat wij niet begrijpen, hoe men
met een dergelijk vooruitzicht een rustige minuut kan beleven en dat
niet iedereen zijn leven doorbrengt met geweeklaag over de onontkoombaarheid ervan. Op andere momenten denken wij met stille
vreugde, ja, zelfs met hartstochtelijk verlangen, aan de dood. Beide
keren hebben wij gelijk.'19 Nu is dit op zichzelf niets bijzonders, maar
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wel wat Schopenhauer vervolgens deed: uit 'de dupliciteit van het bewustzijn' destilleerde hij een bijzondere opdracht aan filosofen om 'in
een discursieve taal te zeggen, wat gezegd kan worden, opdat het gebied wordt afgebakend dat voor de taal niet toegankelijk is'. 20 Die aan
filosofen opgelegde dubbele taak zou moeten voorkomen, dat zij zich
over het onuitsprekelijke uitspreken. Net als Wittgenstein na hem beaamde Schopenhauer het primaat van de gedachte, maar keerde hij
zich tegen de stelling dat elke gedachte in woorden valt uit te drukken.21 Hier zou al wel eens het definitieve antwoord kunnen zijn gegeven op de vraag, wat of er eerder was: het woord of de gedachte.
Bergson stelde zich op het standpunt, dat het denken nooit in taal zou
kunnen worden gemeten. 22 Het primaat van de gedachte moest volgens hem, anders dan bij Schopenhauer, een minder kwantitatieve
dan kwalitatieve lading krijgen. Bergson was niet geïnteresseerd in wat
iemand dacht en vervolgens onder woorden bracht, maar in de persoon van de denker. Wat blijft er van diens persoonlijkheid over, wanneer de onder hypnose gedane suggestie van een hypnotiseur door
zijn 'slachtoffer' blindelings lijkt te worden opgevolgd? Wat blijft er van
hem over, wanneer een aanval van woede of zijn overgeërfde eigenschappen hem parten spelen? Bergson onderscheidde een fundamenteel 'ik' van een parasitair en als een automaat handelend 'ik'. 23 Alleen
dat fundamentele 'ik' kon op hoog niveau redeneren en de redeneringen van anderen volgen, maar zelfs dat 'ik' zou nooit zijn gedachten
volledig onder woorden kunnen brengen. Men raakt nieuwsgierig naar
zulke gedachten die, voor zover ze niet onder beeld- en lichaamstaal
vallen, ondoorgrondelijk zijn en blijven, tenzij schrijvers er meer over
kunnen vertellen dan hun woordenschat gedoogt. Maar is het daar
niet mee gesteld als met het ding op zichzelf, dat wil zeggen men signaleert de buitenkant van iets wat van binnen niet te doorgronden
valt?
De ontoereikendheid van de woordenschat verleidde Rorty tot de
stelling, dat taal uitsluitend dient om te handelen. De tegenstelling tussen gedachte en woord is volgens hem vals, omdat het woord niet het
gevolg van een gedachte is, maar gericht op het (doen) verrichten van
handelingen of het beëindigen daarvan: 'It 's for coping, not copying.'
In het Nederlands is dat wel eens vertaald met: 'Het woord is bedoeld
om te overleven, niet om over te nemen.' 24 Taal dient geenszins ter
bevrediging van de kopieerlust des dagelijkse levens, zij kan de wereld
niet representeren, omdat de wereld niet spreekt. Dit argument van
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Rorty is onzinnig: ten eerste is de tegenstelling tussen 'coping' en 'copying' onjuist, waarvan de grote hoeveelheid plattegronden, blauwdrukken en atlassen kunnen getuigen, en ten tweede spreekt de wereld op veel manieren onder welke de menselijke stem zeker niet de
minste is. Een tikje cynisch merkte Simon Blackburn in zijn in het Nederlands vertaalde boek, Filosofie van de waarheid, op, dat Rorty
meent, dat de beschaving erop vooruitgaat, wanneer men 'de buiten
deze wereld verblijvende wetgever' passeert en vervolgens dat men
een nieuw hoogtepunt bereikt door juist niet de wereld te willen beschrijven: 'Zijn vijandige houding tegenover het idee van 'representatie' wordt veroorzaakt door zijn vrees dat zoiets samengaat met het
idee van een objectieve werkelijkheid die als constituerende autoriteit
God in de menselijke geest heeft vervangen.' 25 Voor Rorty is de waarheid niet tijdelijk en discontinu, maar bestaat er helemaal geen waarheid. Daartegen kan men als bezwaar aanvoeren, dat een deskundige
iets beter weet dan een leek. 26 Wie herinnert zich niet een ouderwetse
docent Nederlands, democraat in hart en nieren, die zijn leerlingen
een lesje in ontleden gaf en hun tevens een juist gevoel voor waarheid
wilde inprenten? Hij liet bij meerderheid van stemmen een fout antwoord goedkeuren om vervolgens één van hen het goede antwoord te
laten geven. Er bestaat dus wel een soms moeilijk te achterhalen waarheid, óók ten aanzien van het antwoord op de vraag wat of er eerder
was: het woord of de gedachte.
Rorty is het voorbeeld van filosoof die zich als een solipsist aan de
discussie onttrekt, wat minder postmodern is dan men misschien
denkt. Ook Nietzsche wilde immers geen antwoord op die vraag geven,
maar hij praatte zijn verzuim op een andere manier goed dan Rorty.
Voor de een was 'representatie' een vloekwoord, voor de ander een
zege: de taal moest worden 'aangescherpt', zodat zoveel mogelijk in
beeld kon worden gebracht.27 Niet als een vernieuwer, maar als een
voor deze wereld te oude profeet verkondigde Nietzsche, dat het hem
veel moeite had gekost om in te zien, hoe bedrieglijk de uiterlijke en
innerlijke wereld is.28 Zij is niet meer dan het schijnt, want alles wat
zich aan het bewustzijn voordoet, is fenomeen. Door te beschrijven
wat fenomenen uit zichzelf zijn en te zien geven hield het onderscheid
tussen wezen en verschijning op te bestaan. Dus hoe meer men aan
'representatie' deed, des te meer drong men tot de kern van de zaak
door, óók als die zaak het ding op zichzelf zou betreffen. 29 Onder het
mom dat elk ogenblik eeuwig duurt, wanneer het eeuwig weerkeert,
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wenste Nietzsche de indruk van oppervlakkigheid die men van zijn fenomenologische benadering van de werkelijkheid zou kunnen krijgen,
bij voorbaat weg te nemen door het 'imperatief van het extatisch-intensieve hier en nu' uit te vaardigen. 30 Maar school daarin niet dezelfde combinatie van nederige aanmatiging en trots verwoorde onwetendheid als in de categorische imperatief van Kant? Of dienden
beide imperatieven om de grens af te bakenen tussen woord en gedachte en bakende 'imperatief' het gebied af dat voor 'taal' niet toegankelijk is?
Wéér rijst de vraag, wat onder een niet te verwoorden gedachte
moet worden verstaan. Wordt daarmee een onzinnige gedachte bedoeld, dan moet men vooral het ene filosofische meesterwerk na het
andere lezen, of verdient het aanbeveling iets anders dan 'onzin' onder
'een niet te verwoorden gedachte' te verstaan? De psychoanalyticus
Jacques Lacan stelde eens 'het erectieorgaan gelijk aan V-1 in de hoger
geproduceerde betekenis, namelijk het genot dat opnieuw mogelijk
wordt gemaakt door de coëfficiënt van zijn taaluiting met de functie
van de afwezigheid van betekenaar (-1) weg te laten'.31 Is dit onzin, of
een node in woorden uitgedrukte gedachte van Lacan om zijn lezers
een idee te geven van de wereld die zich opent, wanneer men de laatste grens van nog te begrijpen taal overschrijdt en in alle stilte om zich
heen kijkt? Lacan stelde zich overigens op het standpunt, dat teksten
er niet zijn om begrepen te worden, integendeel, hoe minder men ervan begrijpt, des te meer gelegenheid biedt een schrijver of dichter zijn
lezers om deze alsnog te begrijpen. Het experimentele proza van onder meer W.F. Hermans en Bert Schierbeek lijkt aan de open uitnodiging van Lacan gehoor te geven, evenals de poëzie van de Vijftigers in
de vorige eeuw. Het leverde een zin op die in De God Denkbaar Denkbaar de God had kunnen staan, maar in Het boek Ik staat: 'Ik weet dat
ik god mij de goot moet zijn…'32 Lucebert dichtte niet anders: 'Het oog
van een minnaar is een mijter op het hoofd van een vuilbek', wat net
iets minder onbegrijpelijk lijkt dan: 'Het doorzichtigst gezicht is geen
zegel gezet'.33 Dit soort teksten ontsluiten de wereld van de 'patafysica', een wetenschap waarop Alfred Jarry het patent had. In Einsteins
Poppenhuis onthulde Kousbroek wat daaronder valt: 'De patafysica, zo
is wel gezegd, is datgene wat tot de metafysica staat als de metafysica
tot de fysica. Zoals achter de gewone zichtbare werkelijkheid het Hogere zit, zo zit achter het Hogere het Nog-Hogere. Maar in feite kan
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men de 'patafysica' beter definiëren als een wetenschap met de structuur van onlogische taal, zoals de gewone wetenschap de structuur
heeft van logische taal.' 34 Een zuivere gedachte lijkt niet te bestaan,
alle 'patafysica' ten spijt, zodat men ook al met gerede twijfel de zuivere rede beschouwt als een instrument om haar op het spoor te komen.
Maar niet alle poëzie is 'patafysisch' van aard, bestaat er dan geen
gedicht waarvoor het woord (in de vorm van een zin, want niets is wat
het lijkt) van T.S. Eliot geldt, dat 'poetry can communicate before it is
understood'?35 Poëzie bezit dat vermogen inderdaad, maar het is de
aanvankelijk onbegrepen taal die de oorzaak van een sensationele gewaarwording en de bevestiging van het 'innigst zelfgevoelen' inhoudt,
dat later woord voor woord blijkt te kloppen met de oorspronkelijke
indruk. De blikseminslag van de eerste kennismaking krijgt een vervolg, het gedicht blijkt een gedachte te bevatten en beide, gedicht en
gedachte zijn niet los te denken van het woord. Het enige voorbeeld
van een gedachte zonder woorden zou een lege pagina kunnen zijn of
de bespotting van zo'n gedachte in Titaantjes van Nescio. Daarin stelt
Bavink aan Koekebakker voor: "Je schildert twee horizontale banen,
onder elkaar, even breed, een blauwe en een goudgele en in 't midden
van die blauwe baan maak je een ronde goudgele vlek. En dan zetten
we in de catalogus: No.666 De Gedachte, schilderij."36 Indien het mogelijk is, dat er niets achter een gedachte zit, dan wordt dat door dit
schilderij geïllustreerd. Nescio had er heel wat woorden voor over om
die gedachte bij zijn lezers post te doen vatten, maar zijn verwijzing
naar de schilderkunst als zodanig om een gedachte zichtbaar te maken, zonder dat er een woord aan te pas hoeft te komen, is juist. Alleen
verplaatst de vraag naar wat er eerder was: het woord of de gedachte,
zich nu naar het beeld of de gedachte. Aangenomen dat een schilder
iets schildert, wat hij eerst heeft gezien, dan moet hij het beeld dat
hem voor ogen stond (maar dat nog niet door hem in werkelijkheid
gezien was) op het canvas hebben geprojecteerd. Beeld en gedachte
vallen dan voor de tweede keer samen, al kan er intussen van alles met
het oorspronkelijke beeld gebeurd zijn. Zou naar analogie daarvan niet
ook zoiets met woord en gedachte mogelijk zijn? Als dat zo is, zou het
door Schopenhauer en Wittgenstein vooropgestelde primaat van de
gedachte onjuist zijn. Voorlopig zij alleen vastgesteld, dat het primaat
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van de gedachte in filosofie en literatuur op waarheid zou kunnen berusten, maar dat het simultaan samenvallen van beeld en gedachte
verhindert in de schilderkunst daarvan te spreken.
Wat voor de schilderkunst geldt, is ook van toepassing op de beeldhouwkunst. Toch attendeert een beeld in de achtertuin van het Kröller-Müller Museum de toeschouwer op een moeilijkheid die het samenvallen van beeld en gedachte, zonder dat er een woord aan te pas
komt, onwaarschijnlijk maakt. Dat beeld laat zien, hoe uit de schouders van een harpspeler vleugels groeien die als harp dienst doen. Het
heet Le chant des voyelles en is van Jacques Lipchitz. Afgaande op de
titel lijkt het beeld eerst abstract, wanneer men nog niet heeft ontdekt, dat de engelachtige figuur een harpspeler is. Wat hebben gezongen vocalen met een engel te maken? Is dit een afbeelding van een
serafijn die zich in het hemelkoor heeft gevoegd? Nee, het blijkt bij
nader inzien een harpspeler te zijn, die zijn vleugels gebruikt om er
muziek op te tokkelen. De 'voyelles' staan meer voor klankrijk getokkel
dan doodgewone klinkers, waarvan zonder medeklinkers een in staccato gezongen lied behoorlijk abstract klinkt. Het beeld zelf is zo concreet als het maar zijn kan, maar de titel dwingt de toeschouwer om
er iets tussen concreet en abstract in te zien. Laat het waar zijn, dat
beeld en gedachte simultaan in het hoofd van de beeldhouwer zijn samengevallen en vervolgens in het materiaal waarvan het beeld gemaakt is, dan nog is het zo, dat de titel naderhand sturend is. Nu komt
het primaat van de gedachte weer in het zicht: verhindert de titel van
een schilderij of beeldhouwwerk niet, dat men naar analogie van het
samenvallen van beeld en gedachte iets dergelijks ook van woord en
gedachte kan zeggen? Staat de gedachte niet voorop en volgt het
woord niet de denkrichting die een schilder of beeldhouwer voor ogen
stond, toen hij aan het werk toog? Ja, zal men op beide vragen kunnen
antwoorden, zelfs wanneer de titel van een schilderij of beeldhouwwerk een opgegeven thema behelst, of wanneer het eerste kunstwerk
er een van een hele serie blijkt te zijn.
In de liefdesbrieven van de Zuid-Afrikaanse schrijver André Brink,
wiens briefwisseling met Ingrid Jonker veel stof heeft doen opwaaien,
wordt seksualiteit een vorm van communicatie genoemd, 'die goddank aan woorden voorbijgaat'.37 Seksualiteit en muziek zijn voorbeelden van woordeloze communicatie (waarbij niet wordt voorondersteld, dat men de naam van zijn geliefde al evenmin kent als de titel
van het muziekstuk in kwestie), die meer is dan een uitwisseling van
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gevoelens en gedachten, maar voor zover er gedachten aan te pas komen, staan die centraal. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor opera's? Ja,
het knapste libretto ten spijt, kan men het wezen van muziek niet in
woorden vangen, zoals Kierkegaard moest bekennen, nadat hij Mozarts opera Don Giovanni had beluisterd. Waarom? 'Omdat het oor
meer hoort dan men met een pen kan beschrijven.'38 Beter dan tot nu
toe kan het primaat van de gedachte niet worden beredeneerd, al is
het nog wel de vraag of 'gedachte' het juiste woord is voor de benaming van wat er van een woordeloze communicatie overblijft. Misschien is het meest wezenlijke van zo'n gedachte wel, dat het woord
'gedachte' er niet op van toepassing is.
Zoals het in een filosofisch labyrint betaamt, slingerde Wittgenstein
bij de beantwoording van de onderhavige kernvraag alle kanten op.
Eerst bepleitte hij het primaat van het woord in zijn Tractatus logicophilosophicus, toen hij aan twee kanten de grens van het denken probeerde vast te stellen. In theorie zou men daartoe moeten kunnen
denken, wat niet kan worden gedacht, maar dat was volgens hem onmogelijk: 'De grens zal dus alleen in de taal kunnen worden getrokken
en wat over de grens ligt, zal doodeenvoudig onzin zijn.'39 Men kan
volgens hem niet denken zonder te spreken, wat ook het geval is, wanneer men in stilte nadenkt: 'Wanneer ik in taal denk, staan me niet
naast de verbale uitdrukking ook nog 'betekenissen' voor de geest. De
taal zelf is het voertuig van mijn denken.' In zijn Philosophische Untersuchungen bevestigde hij dit standpunt, maar plaatste hij er ook
kanttekeningen bij: 'Is denken een soort van spreken? Men zou willen
zeggen: het is dat wat denkend spreken onderscheidt van gedachteloos spreken. Het lijkt dus iets te zijn wat het spreken begeleidt, een
proces, dat misschien ook iets anders kan begeleiden, of zelfstandig
kan verlopen.'40 Indien het denken aan de taal zou moeten worden
ontkoppeld, zo vroeg hij zich af, kan men dan gedachten koesteren,
voordat men er uitdrukking aan geeft? Dat is precies de kernvraag in
dit hoofdstuk,-en zo ja, waaruit bestonden die gedachten dan?41 Hij
moest het antwoord op die vraag schuldig blijven en nam vervolgens
een soort tussenpositie in door te veronderstellen, dat wat kan worden uitgedrukt door 'proposities middels taal' op hetzelfde neerkomt
als wat kan worden gedacht. Wat daarbuiten viel, moest worden getoond (hier helde hij al over tot het primaat van de gedachte).42 Hij
bracht de taal in diskrediet door de taalkundige grammatica tegen de
logische grammatica uit te spelen en vervolgens vast te stellen, dat
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vragen die niet konden worden beantwoord, nooit vragen waren geweest.43 Het spinnen van een kat, het kwispelen van een hond is vergelijkbaar met de taal van mensen, want alleen de emoties spreken. 44
Taal kan 'dus' worden gemist, wat W.F. Hermans niet eens zo'n gek
standpunt vond, want was uit een Kingsey-rapport over communicatie
niet gebleken, 'dat het gros van de intermenselijke mededelingen alleen een emotionele, maar geen logische inhoud heeft? Zodoende zal
men weten, in hoeverre de taal kan worden gemist, dat wil zeggen in
hoeverre de taal zonder dat er iets aan de functie van het taalgeluid
verandert, kan worden vervangen door emotionele geluiden van het
soort dat men tegen een hond, een kat of een kanarie gebruikt.'45 In
plaats van zijn grote romans had Hermans volgens eigen zeggen net zo
goed romans bestaande uit een fonetische weergave van blaffende,
miauwende en piepende geluidjes kunnen schrijven!
Men nadert hier de totale gekte, zeker wanneer men, nog afgezien
van Hermans, gewaarwordt, hoe Wittgenstein van mening is, dat het
denken meer mogelijkheden biedt dan de taal, terwijl Sartre en Lacan
het tegenovergestelde beweren, hoe Lacan zijn theorie van 'dit-mension' verdedigde: 'Voor het spreken was er niets wat er was of niet
was, alleen met het spreken zijn er dingen die waar of onwaar zijn,
ofwel dingen die er zijn en dingen die er niet zijn,' en hoe Barthes beweerde, dat taal door en door fascistisch is, terwijl Freud staande
hield, dat het net andersom is, omdat dankzij het verzet van de letter
tegen de geest taal mensen bevrijdt!46 Zoveel tegenovergestelde meningen op de vierkante meter van één en hetzelfde filosofische probleem! Maar het gaat dan ook niet om wiskunde, fysica of een toegepaste wetenschap, zo werpt menige filosoof tegen, nee, het gaat niet
om waarheden maar om waarden. Wie zo redeneert, vaak zonder respect voor andermans waarden, bestrijdt het idee dat achter 'waarden'
opnieuw een tijdelijk uitgestelde vraag naar de waarheid rijst, want de
ene waarde is nu eenmaal aantoonbaar beter dan de andere. Daarvan
kan iedereen die wegens zijn geloof, ras en seksuele geaardheid wordt
vervolgd, meepraten! Laat over alles maar gediscussieerd worden, inclusief over wat als een in alle eeuwigheid vaststaande waarheid wordt
beschouwd, want in een levendige gedachtewisseling schuilt meer leven dan in een in zichzelf gekeerde filosoof of waardeloze filosofie. In
het rijtje filosofen die zich achter het primaat van het woord schaarden, behoorde behalve Sartre en Lacan, ook een poststructuralist als
Derrida die context en werkelijkheid voor één en hetzelfde hield: 'Il n'y
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a pas dehors-texte.' Zelfs indien men dat niet mag vertalen, alsof er
had gestaan: 'Il n'y a rien en dehors du texte,' legde hij wel een hoogst
eenzijdig accent op tekst en context, waardoor hij zich als een aanhanger van het primaat van het woord liet kennen.
Foucault verklaarde op zijn beurt onomwonden, dat alle menselijke
denkactiviteiten op taal gebaseerd zijn, zodat men zonder woorden
niet kan denken. Is dat zo? Is zo'n mening niet te vergelijken met de
linguistische opvatting van hen die de taal der eskismo's, het Inuktitut,
hemelhoog prijzen, omdat daarin zoveel verschillende woorden voor
'sneeuw' bestaan? Of van hen die wegens de veel grotere rijkdom der
woordenschat aan het Engels de voorkeur geven boven het Nederlands? In het Engels bestaat één woord voor 'natte sneeuw': 'sleet',
maar is het Nederlands een kwalitatief mindere taal, wanneer het met
twee woorden precies hetzelfde uitdrukt? Volgens de theorie van Foucault zou een Engelsman niet aan natte sneeuw kunnen denken
zonder het woord 'sleet', maar hoe zit dat met een Nederlander? Ziet
hij natte sneeuw zonder aan twee woorden te denken, of brengen die
twee woorden hem op de gedachte van natte sneeuw? Dat is geen
uitgemaakte zaak in weerwil van wat Foucault zijn lezers wil doen geloven. Met zijn 'epistèmè' en 'discours' of 'vertoog', twee neologismen
waaraan in het volgende hoofdstuk aandacht zal worden besteed,
meende hij over een systeem van kennis en waarheid te kunnen beschikken dat onlosmakelijk met taal verbonden is. Uiterst relativerend
merkte Machiel Karskens in zijn boekje over Foucault op: 'De epistemische vorm samen met de concrete inhoud van een wetenschap of
weetsysteem noemt Foucault volgens de taalkundige mode van zijn
tijd ook wel een discours (in het Nederlands meestal met vertoog vertaald). Een vertoog is een historisch gegeven verzameling documenten
waarin 'gezegde dingen' of 'uitspraken' staan. Zo'n verzameling is een
min of meer streng geordend systeem, vergelijkbaar met de taal
waarin ze geschreven of gezegd zijn.'47 Een 'discours' of 'vertoog' onderscheidt zich als systeem dus wel van de taal, maar is er tezamen
met 'epistèmè' zo nauw mee verbonden, dat de bedenker van al dit
schoons een voorstander van het primaat van het woord moet zijn geweest.
Dat het verstandig is andersom te redeneren en de taal niet zonder
meer als een spiegel van de wereld te beschouwen, hield Sartre zijn
lezers al voor. De 'taal der bloemen' spreekt immers voor zichzelf, zonder dat er een woord aan te pas komt. 48 Laat geen prozaïst vergeten,
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dat woorden slechts de aanduidingen van voorwerpen zijn.49 De enormiteit van die bewering diende ter waarschuwing van hen die zich geheel en al op het 'discours' of 'vertoog' verlieten. Hoe de verhouding
tussen woord en gedachte ook mocht zijn, ze konden kennelijk niet
zonder elkaar. Getuigend van een zonderlinge visie op het dichterschap beweerde Sartre, dat de dichter buiten de woorden stond: 'Daar
hij niet weet, hoe ze als teken voor een aspect van de wereld te gebruiken, ziet hij in het woord het beeld van één dier aspecten. En het
woordbeeld, dat hij om zijn gelijkenis met een wilg of een es uitkiest,
is niet noodzakelijkerwijs het woord, dat we gebruiken om die voorwerpen aan te duiden. Daar hij al buiten staat, beschouwt hij de woorden als een val om een vluchtige realiteit te vangen in plaats van de
woorden als wegwijzers te gebruiken, die hem buiten zichzelf brengen.
Kortom, de taal als geheel is voor hem de spiegel der wereld.' 50 In zijn
visie moet dichterlijke taal dan wel een soort lachspiegel zijn geweest,
maar men begrijpt min of meer wat hij bedoelde: de dichter jongleert
met woorden, alsof ze een afspiegeling van de wereld zijn. Hij verrast
zijn lezers met ongebruikelijke invallen en associaties die hun een
nieuwe wereld laten zien. Het bedrieglijke aspect daarvan,-'lees maar,
er staat niet wat er staat', zou Martinus Nijhoff zeggen-, relativeert het
primaat van het woord zonder er ernstig afbreuk aan te doen. 51
Politiek activisme was voor Sartre geen reden om de taal met enig
wantrouwen te bezien. Beschaamd over zijn pamfletten en persoonlijk
optreden ten gunste van Fidel Castro tijdens zijn bezoek aan Cuba was
hij niet, evenmin over zijn openlijke sympathiebetuiging voor de PLO,
toen leden van de Palestijnse Terreurbeweging Zwarte September een
bloedige aanslag pleegden tijdens de Olympische Zomerspelen in
München en over zijn bezoek aan de Stammheim-gevangenis te Stuttgart, waar hij Andreas Baader bezocht, het prominentste lid van de
Rote Armee Fraktion ('goed' voor 34 moorden, nog afgezien van talloze bankovervallen en bomaanslagen). Wat dit politieke activisme betreft, had Hannah Arendt dezelfde visie op 'taal' als Sartre: 'Het is het
spreken, dat de mens tot een politiek wezen maakt.' 52 Waarom niet
tot een goede echtgenoot en vader, liefhebber van kunst en wat er
verder nog meer aan aangenaams te verzinnen is? Arendt dweepte tegelijk met waarheden die het woord te boven gaan.53 Dus stond ze niet
aan de kant van Sartre, indien het erop aankwam een keuze tussen het
primaat van de gedachte of het woord te maken.
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Van alle tot dusver besproken filosofen, over wier leven en werk Safranski zich in menig boek heeft uitgelaten, schijnen de meesten te
denken, dat de gedachte aan het woord voorafgaat, maar dat niet elke
gedachte in woorden kan worden uitgedrukt. Wat men 'onuitsprekelijk' en 'onbeschrijflijk' noemt, houdt een verbale verwijzing naar de
juistheid van hun stelling in. Voordat er een inventarisatie van de mening van schrijvers over dit onderwerp zal worden gemaakt, blijkt anders gezegd het primaat van de gedachte de hoogste ogen te gooien.
Uit respect en bewondering zelfs voor de even subtiele als doorwrochte visie van Safranski op andere filosofen, doet men er goed aan
de inventarisatie van hun mening af te ronden door eens na te gaan,
of hijzelf een antwoord op de kernvraag in dit hoofdstuk heeft gegeven. In zijn boek Zeit, met als ondertitel Was sie mit uns macht und
was wir aus ihr machen, blijkt hij de tijd te beschouwen als een aristotelisch medium, waarbinnen zich gebeurtenissen voltrekken. Aristoteles perste tijd en aantal op elkaar in een lange rij van punten die aangeven, of iets eerder of later plaatsvindt. Dat betekent volgens Safranski, dat men de tijd vooral niet moet verwisselen met de stuwende
kracht die de ene gebeurtenis na de andere in de loop der tijd als een
lawine vooruitschuift. Letterlijk zegt hij daarover: 'Dieser Irrtum wird
uns durch die Sprache nahegelegt.' 54 Hij is dus een voorstander van het
primaat van de gedachte. De tijd is net een grammaticaal onderwerp
dat iets doet, bewerkstelligt of nalaat. De grammatica, zo zegt hij, geeft
aan de tijd een 'scheppende potentie', waardoor het lijkt alsof zij als
een god op aarde heerst. 55 Men kan krap in zijn tijd zitten, maar dan
heeft men het meer over een eigenschap van iemand die niet goed
heeft ingeschat, hoeveel tijd iets kost, dan over een eigenschap van de
tijd zelf.
Het begin van alle leven, inclusief het ontstaan van tijd (in het Duits:
'Anfangssingularität') wordt gevormd door de uiterste rand van alle
gebeurtenissen die als een keten aan elkaar geklonken zijn, zodat men
onwillekeurig nieuwsgierig wordt naar de schakel vóór de eerste gebeurtenis. Maar net zo als het ding op zichzelf alleen een buitenkant
heeft, en men tot het inwendige daarvan nooit zal kunnen doordringen, zal men nooit over de 'rand' kunnen kijken. 56 Safranski zegt het
niet met even zovele woorden, maar suggereert, dat het primaat van
de gedachte met de binnenkant van het ding op zichzelf kan worden
vergeleken, waarvan de buitenkant slechts in woorden valt te beschrij-
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ven. Het interessante van deze vergelijking is, dat ook al gaat de gedachte aan het woord vooraf en valt niet elke gedachte in woorden uit
te drukken, er toch sprake van een twee-eenheid lijkt te zijn. Het 'eerder' in de kernvraag is eigenlijk net zo misplaatst als de vraag naar wat
er vóór de Big Bang was. Gedachte en woord zijn simultaan, weliswaar
duidelijk te onderscheiden van elkaar, maar toch samen één geheel.
Als dat zo is, kan men noch van het primaat van de gedachte, noch van
het primaat van het woord spreken. Dat Safranski een voorstander van
het eerste is, houdt in dat geval slechts in, dat hij via de omweg van de
gedachte zich de twee-eenheid van woord en gedachte ten doel heeft
gesteld. En dat niet elke gedachte in woorden valt uit te drukken,
houdt niets meer of minder in dan dat men ten onrechte over de 'rand'
heeft willen kijken.
Nadat deze voorlopige balans is opgemaakt, wil men nu eindelijk wel
eens weten, hoe schrijvers de kernvraag hebben beantwoord. Een
grootmeester als Vestdijk begon het derde deel van zijn Anton Wachter romans met een beschrijving van de hbs in Lahringen, die zich van
een optische illusie in een album tot een heus gebouw ontwikkelt: 'Het
had niet eens een portiek, zo plat was het. Niets vond er houvast, alles
zou er afgegleden zijn, te pletter op de lange, rode, ingesleten stoep.
Bijna leek het, alsof een van de drie dimensies zoek was geraakt, en
met die ene dimensie alles wat een grijsgekalkte steenklomp een voor
mensen bewoonbaar huis doet zijn.' 57 Bij nader inzien blijkt het net
andersom te zijn: het gebouw maakte zo'n platte indruk, dat het wel
een foto leek. Het huis is al zoek geraakt, voordat het goed en wel is
beschreven en omgetoverd tot een school: 'En daar zelfs geen magere
schooljongen in de vensterbanken had kunnen zitten, had men er
maar een hbs van gemaakt, van dit oude gebouw met zijn twee verdiepingen, dat in vroeger eeuwen iets met de handel uitstaande had
gehad, naar men elkaar nog wel vertelde in Lahringen.'58 Hoe knap van
de schrijver om in het tweede deel van deze beschrijving elementen
uit het eerste deel te verwerken en de lezer in de vorm van een 'magere schooljongen' te herinneren aan de platte indruk van het gebouw,
waarbij de smalle vensterbanken die indruk nog versterken en het aannemelijk maken, dat er geen lagere school (met te veel leerlingen om
in een klas gehuisvest te worden) maar een exclusieve hbs in was gevestigd! Men weet onmiddellijk, dat hier een woordkunstenaar in de
beste zin van het woord een indrukwekkend verhaal gaat vertellen.
Vervolgens worden aan de hand van de indeling van het gebouw de
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personages geïntroduceerd, zo geleidelijk en vast in de rol waarin zij
later blijken te excelleren en tevens zo rijk voorzien van details, dat er
voor een lezer veel te genieten valt, variërend van een vuile, gekleurde
wandplaat van de drie watervallen in Schaffhausen (die wel in aardrijkskundelokaal van meneer Roemer zal hebben gehangen), bij één
waarvan 'het roomachtig gele schuim tenminste met potloodkrabbels'
was overdekt, tot de afbeelding van een hoenderhof in het Duitse leslokaal, waarop 'ein junges, hübsches Mädchen spaziert über den Steg,
vooral niet met 'steeg' te vertalen', want dan wond meneer Horsting
zich zo op, dat hij vergat een krijtje op de vloer te gooien.59 Dit laatste
ritueel verborg een andere opwinding, van erotische aard, waarover
de lezer net als de meisjes op deze school meteen wordt ingelicht. Op
dit hoge niveau ontvouwt de roman over de geschiedenis van een
jeugdliefde zich, in de volgende delen niet minder hoog dan in het eerste deel, dat Het woord heet.
Nu zou men deze titel als een bevestiging kunnen zien voor het genie
van Vestdijk, wiens meesterschap over de taal onvolprezen is. Voor cerebraal versleten blijkt hij uiterst gevoelig te zijn, en, om de parallellie
een kleine wending te geven, het primaat van de gedachte graag te
hebben ingewisseld voor dat van het woord. Maar Het woord geeft
een heel ander signaal af, want het is een scheldwoord en Anton
Wachter gaat onder het gebruik ervan zeer gebukt. Het wordt welbewust tegen hem ingezet, om hem te pesten, wat in de strategie van
kwajongensstreken op een boze opzet wijst. Die dubbel negatieve gedachte ging aan het gebruik van het woord vooraf, dat op zijn beurt
Anton Wachter tot verschrikkelijke gedachten inspireerde. Wat was er
nu eerder: het woord of de gedachte? In tijd het laatste (om het paradoxaal te formuleren), maar in het hoofd van Anton Wachter het eerste. De verwevenheid van beide verschoof het belang van de chronologie naar het belang van de psychische gevolgen voor het slachtoffer.
Vestdijk onderstreepte het onlosmakelijke verband tussen beide door
Anton Wachter aan het woord te laten denken en het woord aan hem:
'Zomin als hij het woord zou kunnen uitspreken, kon hij het opschrijven, al dacht hij er ook voortdurend aan, of liever: het woord dacht
aan hém, vanuit een verborgen schuilhoek, diep binnenin.'60 Dit maakt
het onmogelijk om de kernvraag te beantwoorden. In de geest van
Vestdijk kan men daarom de lijn die dankzij het primaat van de gedachte via Schopenhauer naar Wittgenstein liep en door Safranski
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werd omgebogen, als een kromme doortrekken ter illustratie van de
verwevenheid of twee-eenheid van woord en gedachte.
Marcel Proust leverde een bijna identiek voorbeeld van hoogwaardige beschrijvingskunst, dat wil zeggen Vestdijks vergelijking van een
foto met een woonhuis en een schoolgebouw betreft in zijn geval de
vergelijking van een modelslaapkamer in 'modern style' (zoals men die
op tentoonstellingen van slaapkamerinterieurs ziet, 'waar ze met
kunstwerken zijn verfraaid die strelend worden geacht voor het oog
van wie er zal slapen en tot onderwerp hebben, wat bij de plek waar
de behuizing komt te staan, heet te passen') met twee slaapkamers, te
weten zijn eigen slaapkamer thuis,-bij familie in Combray-, en die op
vakantie aan zee. Het dunste en misschien wel mooiste boek uit de
serie À la recherche du temps perdus, het derde deel van Du côté de
chez Swann, in het Nederlands vertaald als Plaatsnamen: de naam, begint zo: 'Van de kamers die ik mij in mijn slapeloze nachten het meest
voor de geest haalde, leek geen zo weinig op de kamers in Combray,bestoven met een korrelige, poeierige, eetbare en devote atmosfeer-,
als die van het Grand-Hôtel de la Plage in Balbec, waar de met glansverf bestreken muren, als gladde wanden van een zwembad die het
water blauw maken, een pure, azuren, zilte lucht bevatten.' 61 Het 'werkelijke Balbec' kon het niet halen bij het Balbec waarvan de ik-figuur
als kind droomde, toen hij met zijn Normandische kinderverzorgster
op weg was naar het park op de Champs-Elysées en, de najaarsstormen trotserend, onwillekeurig moest denken aan de rampen die zich
op zee zouden voltrekken, waartoe het gejammer van Françoise niet
weinig bijdroeg: 'Ik kende geen groter verlangen dan om een storm op
zee te zien, niet wegens het mooie van het schouwspel, maar als ontsluierd moment van het werkelijke leven der natuur.'62 Wat betekent
dit alles nu voor het antwoord op de kernvraag? Uit het feit dat de ikfiguur het 'werkelijke' Balbec eerst in verband brengt met een modelslaapkamer in een hotel, iets artificieels waaraan hij een hekel blijkt te
hebben, en later met een storm op zee, waarvan hij 'het mooie
schouwspel' ten achter stelt bij wat 'niet artificieel' en louter voor zijn
genoegen 'in elkaar is gezet', namelijk het natuurgeweld van een storm
op zee, laat zich afleiden, dat de werkelijkheid hem aanzienlijk minder
interesseert dan zijn eigen verbeelding van de werkelijkheid. Woorden
kunnen naar hetzelfde verwijzen, een kamer of een storm op zee,
maar wat Proust de ik-figuur daarbij laat denken en voelen, doet vermoeden dat er een wereld van verschil bestaat tussen de ene kamer
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en de andere, evenals tussen de ene storm (op zee) en de andere (najaarsstorm in Parijs). De plaatsnaam 'Balbec' roept bij de ik-figuur herinneringen aan het strand op,-daar staat dat woord eigenlijk voor-,
maar tegelijkertijd herinnert het hem aan Gotische bouwkunst en een
storm op zee. Het gaat Proust niet om het woord, maar om de gedachte daarachter, want ook een woord als 'werkelijk' gebruikt hij negatief in geval van een slaapkamer in het Grand-Hôtel de la Plage in
Balbec en positief in geval van een storm op zee. Weliswaar heeft hij
veel woorden nodig om zijn voorkeur voor en afkeer van één en hetzelfde woord duidelijk te maken, maar als schrijver huldigt hij het primaat van de gedachte. Of toch niet? Zou hij een uitzondering op de
regel zijn, dat schrijvers het primaat van het woord huldigen, zoals
Foucault een uitzondering op de regel vormt, dat filosofen het primaat
van de gedachte huldigen?
De naam van Swann, zijn dochter Gilberte en zijn vrouw Odette, van
wie Proust de schitterendste beschrijvingen geeft, hoort de ik-figuur
ook graag klinken uit andermans mond. Het woord als eigennaam kon
hem volledig in beslag nemen: 'Ik zorgde er te pas en te onpas voor,
dat mijn ouders de naam 'Swann' in de mond namen. Weliswaar zei ik
die ook steeds in mijzelf, maar ik voelde de behoefte om hem ook in al
zijn welluidendheid te horen klinken. Ik wilde mij de muziek, omdat de
partituur alleen mij niet genoeg was, ook laten voorspelen.'63 Hier lijkt
het primaat van het woord gehuldigd te worden, dat zich ook uitstrekt
over de beschrijving van het Bois de Boulogne, waar eens Odette
Swann op de Allées des Acacias had gewandeld, 'in een lakense polonaise, een met een fazantenveer gesmukte baret op het hoofd en een
tuil viooltjes als corsage'. 64 Alleen al het zicht op haar rijtuig bracht de
ik-figuur in extase, wanneer hij 'eindelijk de met niets te vergelijken
victoria zag aan komen,-of liever voelde, hoe in zijn hart als een
scherpe doodsteek dat silhouet werd gekerfd-, wat hoog van model en
onder al zijn ultramoderne luxe toch verwijzend naar de stijl van vroegere tijden, waarbinnen losjes Mme Swann achterover lag geleund,
het nu blonde haar, met één grijze lok, gevat in een smalle bandeau
van bloemen, meestal viooltjes, waar lange voiles van neerhingen, een
lichtpaarse parasol in haar hand, een veelzeggende glimlach om haar
lippen, waarin alleen híj de goedgunstigheid van een Majesteit zag, en
waarin vooral het provocerende van de cocotte lag, en die ze lieflijk
nijgend op degenen die haar groetten, liet neerkomen.' 65 Soms schijnt
het Bois de verbeelding, inclusief het primaat van de gedachte, terug
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te dringen en op haar plaats te zetten: 'De natuur hernam haar heerschappij over het Bois, waaruit elk denkbeeld was vervlogen, dat het
de elysische Tuin van de Vrouw was.'66 Is met dat denkbeeld niet ook
het primaat van het woord teruggedrongen en op zijn plaats gezet? De
verbeelding kan het immers niet zonder woorden stellen!
Hoe ziet het aldus onttakelde Bois er uit? Zo volgens Proust: 'Grote
vogels kozen snel hun weg door het Bois, als door een bos, en streken
de een na de ander, schrille kreten slakend, neer op hoge eiken, die
onder hun druïdenkroon en met dodonische majesteit de ontvolkte
leegte leken te proclameren van dit woud in onbruik.'67 Hoeveel woorden heeft hij niet nodig om de ene verbeelding door de andere te vervangen? De ik-figuur begrijpt, dat er een tegenstrijdigheid in schuilt
'om in de werkelijkheid naar beelden van de herinnering te zoeken,
waaraan altijd het betoverende effect zal ontbreken dat ze juist danken aan de herinnering en aan het feit dat ze niet met de zintuigen zijn
waargenomen'. 68 Zoals de herinnering, los van wat er echt is gebeurd,
zich in het geheugen nestelt en daar een eigen plek heeft verworven,
naast de werkelijkheid of een min of meer feitelijke registratie daarvan, zou men niet moeten proberen zich af te vragen, wat of er eerder
is: het woord of de gedachte. Beide vormen een gescheiden wereld,
waartussen een ik-figuur als trait d'union kan optreden, zolang hij elk
zijn eigen plek gunt. Woord en gedachte huizen in de geest en dat is
belangrijker dan een antwoord op de misschien wel onbeantwoordbare kernvraag. Ook daarvan geeft Proust een idee, wanneer hij in
plaats van de trait d'union een boom uitkiest om de eenheid in verscheidenheid van het Bois de Boulogne te doen uitkomen. In het voorjaar leken de bomen wel 'een verandering van materie te ondergaan
vanaf de plek, waar het zonlicht ze raakte, 's ochtends bijna horizontaal, zoals het enkele uren later weer zou zijn, op het moment dat het
in de beginnende schemer als een lamp gaat schijnen, van een afstand
een artificiële, warme gloed op het gebladerte werpt en de opperste
bladeren van een boom in vlam zet, die de onbrandbare, dof beslagen
kandelaar blijft van zijn laaiende top.' 69
Hoe virtuozer een schrijver iets onder woorden brengt wat bijna te
complex is om uit te drukken, des te minder zal hij de verwevenheid of
twee-eenheid van woord en gedachte geweld willen aandoen. Zouden
Vestdijk en Proust zich voor het primaat van het een of de ander verklaren, dan zouden zij blijk geven van de onmacht die Goethe wel eens
beving: 'Als ik woorden wil opschrijven, zweven mij steeds bepaalde
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beelden voor ogen, van het vruchtbare land, de open zee, de geurende
eilanden, de rokende berg, en ik ontbeer de organen om dit alles weer
te geven.'70 In Goethes visie kwamen de gedachten of beelden eerder
dan de woorden, maar dat verhinderde hem niet zijn gedachten of indrukken van die beelden, zij het onvolkomen, te formuleren. Zijn onderscheidingsvermogen was met andere woorden groot genoeg om
hem te doen beseffen, dat wat hij simultaan onder woorden bracht,een incomplete gedachte over een Italiaans landschap-, ruimte diende
open te laten voor meer. Zijn visie vertoonde gelijkenis met het door
Schopenhauer en Wittgenstein voorgestelde primaat van de gedachte,
inclusief de bekentenis dat niet alles in woorden valt uit te drukken,
maar dankzij Safranski is duidelijk geworden, dat óók het primaat van
de gedachte niet kan verhinderen, dat voor het gros van iemands gedachten woorden onontbeerlijk zijn. Tegenover zo'n begrip als 'onontbeerlijk' legt een begrip als 'eerder' het af, wat niet wegneemt, dat er
tal van schrijvers in opstand tegen het primaat van het woord kwamen.
Ook een dichter als Lucebert wekte de indruk, dat hij zich met taal
moest behelpen. Werd hij niet woordeloos geboren en gedwongen in
een stem te sterven?71 Hoe zou hij er ooit in kunnen slagen de leegte
die hem 'welsprekend omgaf met de laatste waarheid waaruit men
niet meer leeft', onder woorden te brengen? 72 Bacon had al helemaal
geen vertrouwen in woorden, maar om een even merkwaardige als
oneigenlijke reden, want hij bepleitte het primaat van de gedachte (gekoppeld aan de rede) versus het woord van de domme massa. Had hij
soms evenmin vertrouwen in zijn eigen pleidooi? Dan zou dat deze redenering in één van zijn aforismen over de interpretatie van de natuur
en het rijk van de mens weer op zijn kop zetten: 'Mensen menen namelijk wel, dat hun rede meester is van hun woorden, maar het gebeurt ook dat woorden hun eigen kracht op het verstand terugbuigen
en terugkaatsen. En dat heeft de filosofie en de wetenschappen sofistisch en onpraktisch gemaakt. Woorden vinden namelijk meestal ingang vanuit het bevattingsvermogen van de massa en ze snijden de
dingen af langs lijnen die voor het alledaagse verstand het meest in het
oog springen. Wanneer een scherper verstand of een nauwkeuriger
waarneming die lijnen dan wil verplaatsen, zodat ze meer overeenkomstig de natuur lopen, wordt dit proces door de woorden overstemd.'73 Een genie en een ver boven het volk verheven lord chancelor
als Bacon zou het niet overkomen, dat hij het woord meer macht over
zich zou laten verkrijgen dan de rede.
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Om een niet minder oneigenlijke reden verklaarde ook Honoré de
Balzac zich tegen het primaat van het woord. Meer dan eens beweerde
hij, dat zijn pen niet in staat was tot dezelfde verbluffende prestaties
als het penseel van een schilder. Zo schilderde hij slechts op papier
(zonder zich de gelijke van een kunstbroeder op het canvas te voelen),
hoe de vrouw van César Birotteau omkeek: 'Met moeite keerde ze
haar hoofd opzij en wierp een aarzelende blik in haar kamer, vol met
de schilderachtige lichteffecten van de nacht, die de wanhoop van de
taal uitmaken en uitsluitend met het penseel van de genreschilder
kunnen worden benaderd.'74 Of hij beschreef de rimpels en het gegroefde gelaat van een vrouw van dertig jaar in Julie d'Aiglemont, wier
bedroefde blik getuigde van tranen die niet op aarde kunnen vallen,
'omdat ze in het hart verkropt zijn'. In de toelichting die hierop volgt,
beklemtoonde hij de ontoereikendheid van woorden tegenover kleuren: 'Schilders hebben kleuren om deze beelden vast te leggen, maar
gedachten en woorden zijn niet in staat om ze getrouw weer te geven,
want er zijn in de nuances van de gelaatskleur en in de uitdrukking van
het gezicht onverklaarbare verschijnselen, die de ziel begrijpt zodra zij
die ziet, terwijl de beschrijving van de gebeurtenissen, die deze verschrikkelijke uitwerking op het gezicht teweeggebracht hebben, het
enige middel is, waarmee een dichter ze ons kan doen begrijpen.' 75 De
middelen waarvan schrijvers en schilders zich bedienen, mogen verschillend zijn en het beeld op een schilderij overtuigender en gemakkelijker in één keer te overzien dan de beschrijving daarvan in een
boek, toch kan men niet in gemoede volhouden, dat een schrijver
noodzakelijk het onderspit moet delven in een duel tussen hem en een
even vaardige schilder.
Naast Bacon en Balzac staan veel schrijvers, die zich van hun eigen
onmacht bewust zijn en daarom (dus om een niet oneigenlijke reden)
voor het primaat van de gedachte lijken te kiezen. Dostojewski is zo'n
schrijver, die in De gebroeders Karamazow vertelt, hoe Iwan zijn broer
Aljosja in verwarring brengt met zijn verhaal over de grootinquisiteur.
Als Aljosja zijn broer ziet wegwandelen, wiens silhouet hem minder
bekend voorkomt dan gewoonlijk, vraagt hij zich af, wat Iwan hem nu
precies duidelijk heeft willen maken. Hij moet het antwoord op die
vraag schuldig blijven en dan volgt er een beschrijving van zijn gemoedsgesteldheid, die de onmacht van een personage blootlegt en indirect via hem ook van de schrijver (maar die kan zich achter hem verschuilen om zijn lezers een gevoel van vervreemding te bezorgen,
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waarvan hij als verteller zelf geen last hoeft te hebben): 'Een nog onbekend gevoel kwam in hem opzetten en hij wist het niet te benoemen.'76 Hier is sprake van gespeelde onmacht van de kant van de
schrijver, want indien hij het gewild had, zou hij… Maar hij wilde niet,
want de onmacht van Aljosja kwam hem beter uit dan voor de zoveelste keer blijk van zijn verbale bedrevenheid te geven. Hij verstond de
kunst van het weglaten, en toonde zich paradoxaal genoeg een groot
schrijver door iets juist niet te beschrijven.
De beschrijving van Aljosja's onbekende gevoel lijkt op de typering
die Camus in La Peste gaf van de verhouding tussen dokter Rieux en
zijn moeder. Zij hielden 'woordeloos' van elkaar.77 Maar anders dan
Aljosja was dit personage wel in staat om de liefde voor zijn moeder
onder woorden te brengen, indien hij dat zou hebben gewild. Zijn
nuchterheid verhinderde waarschijnlijk, dat hij zich in harde tijden
weekhartig zou tonen. Hoe dat ook zij, men mag niet uit de gegeven
typering afleiden, dat Camus zich een voorstander van het primaat van
de gedachte toonde, omdat woorden ontoereikend zouden zijn om gevoelens uit te drukken. Men zou dat eventueel wel mogen concluderen uit de manier waarop dokter Rieux de pest diagnosticeerde. Toen
in de Algerijnse stad Oran de pest uitbrak, werd er van hem verwacht,
dat hij dit officieel zou vaststellen, zodat de overheid de vereiste maatregelen zou kunnen nemen. Maar hij weigerde aan die verwachting te
voldoen, niet omdat hij als arts zijn medemensen de overlast van een
qua tijdsduur onbeperkte quarantaine wilde besparen, maar omdat hij
niet zeker was van zijn diagnose. De inwoners van Oran kregen weliswaar van de ene op de andere dag builen, vlekken en ijlkoorts, maar
de symptomen van hun ziekte wezen niet zonder meer op 'pest'. Rieux
voerde tegenover anderen aan, dat de waarheid hem niet zat in het
woord 'pest', maar in wat hij had waargenomen.78 De verontruste autoriteiten besloten vervolgens te doen, alsof de pest heerste. De naam
van die ziekte gaf dus niet de doorslag, maar de gedachten die men
daarover zou kunnen koesteren. Dat zulke gedachten door het stadsbestuur voortreffelijk onder woorden konden worden gebracht, wijst
wellicht eerder op de inmiddels bekende verwevenheid of twee-eenheid dan op het primaat van de gedachte.
Wat dokter Rieux vermocht, al liet hij dat ook tot tweemaal toe na,
was niet weggelegd voor Jacques Thibault. Kort vóór het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog keek dit laatste personage in een Parijse uitgaansgelegenheid om zich heen, verbaasd en gefascineerd door wat
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hij waarnam en volledig in beslag genomen door wat zijn fantasie opwekte. Er trad een trio op en 'enkele paren dansten de boston in het
late middaglicht, dat nog werd gedempt door de kanten gordijnen. Aan
het plafond zoemden ventilatoren onafgebroken, waardoor de pendoloques aan de kroonluchters en de groene bladeren van de potpalmen
zachtjes heen en weer bewogen en rond de dansende paren de uiteinden van de mousselinen sjaals opwaaiden.' 79 Roger Martin du Gard
schetste in Les Thibaults, wat er in Jacques omging: 'Hij probeerde
trouwens niet de dingen die hij meende te zien, te analyseren. Hij zou
niet in staat zijn geweest om zijn indrukken onder woorden te brengen, te zeer als hij in beslag werd genomen door het schouwspel om
zich in tweeën te splitsen en ook maar iets te registreren.' 80 Dit lijkt te
wijzen op het primaat van de gedachte, waartegen men overigens kan
aanvoeren, dat nog afgezien van wat Martin du Gard vermocht, de verwevenheid of twee-eenheid van woord en gedachte in zoverre een rol
speelt, dat beide op de uitgaansavond van Jacques Thibault verstek
lieten gaan.
Zijn er dan helemaal geen schrijvers of dichters voor wie het primaat
van het woord geldt? Jawel, Michel Houellebecq is zo'n schrijver die
zich op zijn gehechtheid aan zijn moedertaal laat voorstaan, al vreest
hij dat anderen hem van een 'schrijverspose' zullen verdenken. Zijn
postmoderne gedweep doet in de verte denken aan een 'kleengedichtje' van Gezelle: 'Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft.'81
Het verschil tussen beiden is gelegen in de gehechtheid aan de moedertaal van de een, voor wie het Frans de beste taal is om zich uit te
drukken zonder dat hij over de taal als zodanig iets lofwaardigs te melden heeft, en in de gehechtheid van de ander aan het Woord, dat zelfs
in het geritsel van de bladeren nog laat doorklinken, dat Gods geest
waait waar hij wil. Bilderdijk zou dat met hem eens zijn geweest, want
wat blijft er anders over dan het primaat van het woord, indien het
verstand en alle zintuigen de mens misleiden? Stond er in het evangelie van Johannes niet: 'In het begin was het Woord, en het Woord was
bij God, en het Woord was God'?82 Wie Johannes1:1 naast Genesis 1:3
legt, ziet, dat het primaat van het woord nauw met dat van de gedachte verweven is. Het woord klonk eerder dan de gedachte, of moet
men zeggen, dat het woord zich tussen Gods gedachte en de concrete
uitwerking daarvan wrong? In Genesis 1:3 staat: 'God sprak: Daar zij
licht. En er was licht.' 83 Gods woord klonk dus als een bevel, maar als
Hij alleen maar aan iets hoefde te denken om het te doen ontstaan,
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had Hij het woord helemaal niet nodig en volstond Zijn gedachte. Wat
was er zo bezien eerder: het woord of de gedachte? Wanneer men
dankzij de gezegende ouderdom niet op een woord als 'baluster' of
'pinakel' komen kan, al brandt het ook op de lippen, krijgt men een
vermoeden, hoe het antwoord op die vraag luidt.
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3. (On)eigenlijk taalgebruik in de vorm van neologismen
Er zijn filosofen die hetzij wegens hun gebruik van neologismen, hetzij
wegens hun gedurfde visie op taal zulke afwijkende denkbeelden blijken te koesteren, dat zij binnen het kader van dit hoofdstuk een aparte
plaats verdienen. Heidegger, Sartre en Foucault zijn zulke filosofen,
voor wie meer algemene beschouwingen over het coderen en decoderen van taal niet opgaan. Evenmin gaan die op voor de ontstaansgeschiedenis van neologismen, het gebruik van metaforen om iets, buiten de gewone betekenis van een woord om, duidelijk te maken, de
uitbreiding van een bestaand woord met een nieuwe betekenis, foute
definities van een woord die al of niet als jargon ingang hebben gevonden bij een breder publiek en de meerduidigheid van woorden die ten
gevolge van iemands persoonlijke smaak niet met elkaar in tegenspraak hoeven te zijn, al doen filosofen het graag voorkomen, alsof dit
wel zo is.
Volgens Erasmus vormt 'amor intellectualis' de hoogste drijfveer van
de mensheid, alsof steeds meer te begrijpen waardevoller zou zijn dan
liefde zonder meer. 1 In 1 Korinthiërs 13 staat nochtans dat talen zullen
verstommen en kennis zal vergaan, maar dat geloof, hoop en liefde
zullen blijven bestaan. De grootste van dit machtige tritsje op geestelijk gebied is de liefde. Laat taal en wetenschap ondergeschikt aan de
liefde zijn, dan nog zou Nietzsche wel eens gelijk kunnen hebben, toen
hij de verhouding tussen taal en wetenschap op scherp stelde. In een
ver verleden, zo meende hij, werkte de taal 'aan de bouw der begrippen', thans doet de wetenschap dat. De behoefte om de dingen hun
naam te geven was overigens onder Adam en Eva niet minder groot
dan onder opgroeiende kinderen van alle tijden,-dus zo ver hoeft men
daarvoor in het verleden nu ook weer niet terug te gaan-, maar wie
meer van die dingen wil weten dan alleen hun naam, is op wetenschap
aangewezen. In een fraaie vergelijking drukte Nietzsche zich aldus uit:
'Zoals de bij tegelijkertijd aan de cellen bouwt en die cellen met honing
vult, zo werkt de wetenschap onophoudelijk aan dat grote columbarium van begrippen, de begraafplaats van de waarneming, bouwt
steeds nieuwe en hogere verdiepingen, stut, reinigt, vernieuwt de
oude cellen, en doet vooral haar best dat enorme, boven alles uittorende vakwerk te vullen en er de hele empirische wereld, dat wil zeggen de antropomorfe wereld, in onder te brengen.'2 Híj twijfelde niet
aan het vermogen van de taal om 'vakkennis' van de als nijvere bijen
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werkzame geleerden onder woorden te brengen. Kennelijk volstond
een ander arrangement van bestaande woorden om een nieuw inzicht
onder zijn lezers ingang te doen vinden. Twijfelden zíj wel? Met behulp
van een woordenboek konden zij de betekenis van woorden achterhalen, die af en toe herijkt en uitgebreid, overeenkomstig de praktijk van
de meerderheid der beschaafde taalgebruikers, in hun communicatieve behoefte konden blijven voorzien. Maar de veranderlijkheid van
inzichten en woorden, waarvan zowel de betekenis aan verandering
onderhevig is, als ook de in onbruik geraakte of sleets geworden exemplaren steeds door nieuwe kunnen worden vervangen, toonde het
procesmatige karakter van onderling begrip aan. Nooit konden zulke
taalgebruikers er ten volle zeker van zijn, dat hun woordenschat volstond om elkaar te begrijpen.
Wittgenstein vroeg zich in zijn Philosophische Untersuchungen af, wat
men precies met 'blauw' bedoelde in: 'Dat is blauw,' indien men nu
eens een uitspraak over een bepaald voorwerp deed waarnaar men
tevens wees, en dan weer antwoord gaf op de vraag: 'Wat is blauw?'
Zijn 'voorwerp' en 'kleur' in dat ene woord te ondervangen? Kan men
het woord 'is' tegelijk als een verbogen werkwoordsvorm van 'zijn' en
van 'heten' bezigen?3 Mag men als taalgebruiker bij voorbaat op begrip van een ander rekenen, indien het woordenboek over dit soort
zaken geen uitsluitsel geeft? Men hoeft geen filosoof te zijn om twijfels
te koesteren of te zaaien ten aanzien van de betekenis van woorden,
nog afgezien van de intentie waarmee ze worden uitgesproken. Het
woord 'liefde' wordt volgens Thomas Mann door een intellectueel gedefinieerd als 'interesse' of 'belang',-wat voor menigeen voldoende reden zou kunnen vormen om zich tegen intellectualisme te keren-,
maar, zo laat hij er in zijn Betrachtungen eines Unpolitischen direct op
volgen, 'iedere psycholoog weet, dat 'interesse' een zwakke afspiegeling van 'liefde' vormt, terwijl het om een gevoel gaat dat ver boven
bewondering uitstijgt'. 4 Typerend voor deze denktrant, die de lezer ten
onrechte met de mening van een schrijver opzadelt, is ook Manns gedachte, dat 'bovennationaal' hem iets anders en beters toeschijnt dan
'internationaal', zoals 'Bovenduits' hem bovenal 'Duits' toeschijnt. 5
Niet de werkelijke betekenis van die beide woorden gingen hem ter
harte, maar het patriottisch gedachtegoed dat daarachter verborgen
lag. Men nadert hier een filosofische problematiek die niets met semantiek als zodanig te maken heeft, maar met de onmogelijkheid om
de waarheid te achterhalen. De definitie van een woord houdt in, dat
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de betekenis ervan klopt (mits die in het woordenboek voorkomt). Het
is dus waar, dat een 'fiets' een 'rijwiel' is. Maar wie geen genoegen met
de waarheid in de vorm van een tautologie wil nemen,-door Nietzsche
als een 'leeg omhulsel' betiteld-, zal 'eeuwig illusies met waarheden
verwisselen'.6 Wat men 'slang' noemt, is alleen zo gaan heten, omdat
het dier in kwestie kronkelt, merkte Nietzsche op. Waarom noemt
men een 'worm' dan niet 'slang'? Schamper riep hij uit: 'Wat een willekeurige afbakeningen, wat een eenzijdige voorkeur voor nu eens de
ene dan weer de andere eigenschap van een ding!'7 Woorden kunnen
kennelijk iets niet adequaat uitdrukken, onthullen nooit de waarheid,
want anders zouden er niet zoveel talen zijn. Voortdurend is er sprake
van een verkeerde toepassing of interpretatie van de wet van de toereikende grond. Hierbij doelde Nietzsche op het proefschrift van Schopenhauer Über die vierfache Wurzel vom zureichenden Grunde (1813).
Er bestond volgens hem helemaal geen toereikende grond voor wat
dan ook, er bestonden alleen 'metaforen van de dingen, die in het geheel niet overeenstemmen met de oorspronkelijke entiteiten'. 8
De manier waarop Nietzsche en Wittgenstein over taal in het algemeen dachten en over de betekenis van woorden in het bijzonder,
leidde in een extreem geval tot omkering van de oorspronkelijke betekenis van een woord. Volgens de 'Nieuwspraak' in 1984 van George
Orwell getuigden de leuzen van het ministerie van Waarheid: 'oorlog
is vrede' en 'vrijheid is slavernij', van een welbewust nagestreefde politieke manipulatie.9 Nieuwspraak diende om het denkraam te verkleinen; inkrimping van de woordenschat was een doel op zichzelf geworden. Het woord 'vrij' kon nog wel in de betekenis van 'zonder' worden
gebruikt, maar niet in de zin van 'politiek' of 'intellectueel' vrij, 'omdat
politieke vrijheid en vrijheid van denken zelfs als begrippen niet meer
bestonden en er daarvoor dus ook geen aanduidingen waren'. 10 Hier
wordt net iets te gemakkelijk over de moeilijkheid heen gewalst, dat
begrippen niet zouden bestaan, indien er geen woorden aan mogen of
kunnen worden besteed. Onwelgevallige gedachten konden op den
duur 'alleen worden belichaamd in een vage woordeloze vorm en aangeduid in heel algemene termen, die als droog zand aaneen hingen en
hele groepen van ketterijen veroordeelden zonder die nader te bepalen'.11 Welnu, de omkering van de betekenis van een woord, het verbod op het gebruik van sommige woorden en de vaagheid van 'Nieuwspraak' maakten van de taal een soort geheimtaal. Zou men taal al als
een reeks tekens kunnen opvatten die een codex van de werkelijkheid
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vormen, dan bevat geheimtaal een te decoderen sleutel met behulp
waarvan men eerst zicht op de codex krijgt en vervolgens pas op de
werkelijkheid waarnaar de afzonderlijke codes verwijzen.
Ontegenzeggelijk bezit de taal een enigmatisch karakter, wat een mededeling al of niet opzettelijk moeilijk te begrijpen maakt. De verborgen verleiders in de reclamewereld presenteerden een citroën DS en
ID zonder beide afkortingen te specificeren, in de hoop dat het hardop
uitgesproken submerk een aspirant-koper respectievelijk aan een 'godin' en een 'idee' zou doen denken. Zulke acroniemen zijn aan een bepaald taalgebied gebonden en kunnen daarbuiten slecht begrepen
worden. In het Frans is DS een acroniem, waarvan de afzonderlijke
hoofdletters in een folder van het in 2015 opgerichte nieuwe merk 'DS'
staan voor 'dynamisch' en 'sereen'. De verborgen betekenis ('déesse')
moet de verkoop van de door DS geproduceerde auto's stimuleren,
maar zo'n wonderwerking valt in het Nederlandse taalgebied geenszins van de afkorting voor 'dominee' te verwachten. De Franse filosoof
Roland Barthes ontketende een rage met zijn codering en decodering
van taaltekens. Hij werd in De zevende functie van taal door Binet belachelijk gemaakt, omdat het gebruik van codes en de noodzaak van
decodering de communicatie maar al te vaak nodeloos bemoeilijkt.
'Hoe wordt jij uitgedrukt?' blijkt op z'n Barthes te moeten worden gedecodeerd als 'Hoe heet je?', 'Ik scheid stukjes code af,' blijkt 'Ik ben
typiste' te betekenen en, toppunt van belachelijkheid, 'Welke stipulatie vergrendelt, omheint, organiseert, ordent de structuur van je
pragma als versluiering en/of uitbuiting van je ek-sistentie?' betekent
'Wat doe je voor werk?'12 Dat inlichtingendiensten gebruik van moeilijk te ontcijferen codes maken, begrijpt een kind. Dat wetenschappers
onder elkaar jargon bezigen, kan men billijken. Maar dat filosofen zich
in moeilijk te doorgronden codes tot de buitenwereld richten, valt niet
goed te praten. Taal dient in zo'n geval immers om de communicatie
te bevorderen, niet om de ene na de andere hermeneutische val voor
lezers of toehoorders te zetten.
Soms hebben woorden dezelfde betekenis, maar onderscheiden ze
zich enkel en alleen door het gebruik van elkaar, wat met gevoelswaarde en het soort taal (spreek- of schrijftaal) te maken heeft. Zo kan
men 'vaak' in spreek- en schrijftaal gebruiken, maar 'dikwijls' alleen in
schrijftaal. Artsen en advocaten hebben er belang bij zich in vaktaal uit
te drukken, omdat zij verkeerd begrepen zouden kunnen worden, als
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zij dat niet doen. De behandeling van hun patiënten en cliënten is uiteindelijk meer gebaat bij een 'deskundige' dan 'heldere' uiteenzetting
van de voorafgaande feiten, al schuilt er iets van een oneigenlijke tegenstelling tussen die twee begrippen. Hoe goed moet men meer dan
één taal niet kennen om het verschil tussen het Franse 'promesse' en
het Duitse 'Versprechung' onder woorden te brengen, zoals Lichtenberg in zijn Aphorismen uit 1775-1779 deed, toen hij vaststelde, dat de
laatste belofte wordt gehouden en de eerste niet. 13 Of toen hij 'goût'
en 'Geschmack' van elkaar onderscheidde: 'Ja, 'goût' en 'Geschmack' zijn bijna het tegendeel van elkaar, en mensen die zich laten
voorstaan op hun 'goût' hebben zelden veel 'Geschmack'.'14 Een hoge
graad van taalgevoeligheid en niet het woordenboek stelt een taalgebruiker in staat zulke afwegingen te maken, alvorens tot het gebruik
van een woord over te gaan. Filosofen zijn daartoe vaak niet bij
machte, maken misbruik van de situatie waarin het woordenboek
geen uitkomst geeft en veronderstellen ten aanzien van de gebruikswaarde en betekenis van een woord iets wat in hun eigen kraam te pas
komt. Voor taalgevoeligen is het lezen van hun wijsgerige werken een
marteling, wanneer daarin iets wordt verkondigd wat, zelfs als het
kloppen zou, haaks op hun eigen taalgevoel staat.
In Het civilisatieproces gaf Norbert Elias blijk van een hoog ontwikkeld
taalgevoel, toen hij in de Engelse editie van dat boek de 'individuele en
maatschappelijke fenomenen' in de Duitse editie wilde veranderen in
'gebeurtenissen' en 'gegevens', omdat hij de eerste term vond getuigen van wollig taalgebruik en, in filosofisch opzicht, van solipsisme.15
Door de filosofie was het begrip 'fenomeen' meer ingeburgerd geraakt
dan ooit tevoren, maar waarvoor het nu precies stond, scheen tevens
onduidelijker. De eigenzinnig door een filosoof als Husserl aan dezelfde term gehechte betekenis, die van een 'fragwürdige' in plaats van
feitelijke verschijning, weigerde Elias met andere woorden te erkennen. Dat was niet alleen zijn goed recht, maar sierde hem! Des te spijtiger is het hem het verschil tussen 'schaamte' en 'gêne' te horen uitleggen, waarbij hij de betekenis van die woorden volgens het woordenboek negeert om fier zijn eigen sociologische stokpaardje te kunnen berijden. Naar aanleiding van het verschijnsel 'ontbloting' analyseerde hij eerst het verband tussen 'ontbloting' en 'schaamte': 'Pas
toen de scheidslijnen tussen de standen vervaagden, toen iedereen
nog meer functioneel van anderen afhankelijk werd en alle mensen in
de maatschappij enkele graden gelijkwaardiger werden, pas toen werd
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langzamerhand een dergelijke ontbloting buiten bepaalde nauw omschreven enclaves in aanwezigheid van ieder mens tot een overtreding. Pas toen werd dit gedrag bij het individu van jongs af aan zo volledig met angst beladen, dat het sociale karakter van het verbod volledig uit het bewustzijn verdween en hij de schaamte nog uitsluitend
ervoer als een gebod van zijn eigen innerlijk.'16 Tot dusver geeft men
als lezer Elias de 'benefit of the doubt', hij heeft er als socioloog verstand van en dus waarschijnlijk gelijk. Maar dan komt hij te spreken
over 'gêne' dat hij niet gradueel van 'schaamte' onderscheidt,-een
lichte gêne verschilt nu eenmaal van een diepe schaamte-, maar kwalitatief: 'Hetzelfde geldt voor de gevoelens van gêne. Zij vormen een
onafscheidelijke pendant van de schaamtegevoelens. Zoals schaamte
ontstaat wanneer een mens zelf verboden van zijn 'ik' en de maatschappij overtreedt, zo ontstaan gevoelens van gêne wanneer iets buiten het individu aan diens gevarenzone raakt, aan gedragingen, voorwerpen, neigingen, die al vroeg door zijn omgeving met angst zijn beladen, totdat deze angst als een voorwaardelijke reflex bij analoge gelegenheden automatisch weer in hem opkomt. Gevoelens van gêne
zijn onlustopwellingen of angsten die optreden wanneer iemand anders de verboden van de maatschappij, die door het superego worden
vertegenwoordigd, dreigt te doorbreken of doorbreekt.' 17 Tegen dit
kwalitatieve onderscheid kan men alleen al bezwaar maken door erop
te wijzen, dat men van plaatsvervangende 'schaamte' en niet 'gêne'
spreekt. Het woord 'gêne' mag men niet exclusief rechten op een dergelijke schaamte geven. Doet men dat wel, dan is er sprake van onnodig geleerdheidsvertoon ten koste van een medegebruiker van de taal,
dat tot onbetamelijke hoogten wordt opgevoerd, wanneer men gelijk
Norbert Elias daaraan toevoegt: 'En ook deze gevoelens worden des te
veelvuldiger en omvattender, naarmate de gevarenzone, waardoor
het gedrag van de enkeling wordt gereguleerd en gemodelleerd, groter en meer gedifferentieerd is bij de voortschrijdende civilisatie van
het gedrag.'18 Dit eigenzinnige en eigengerechtigde taalgebruik is des
te meer verwonderlijk, omdat het in tegenspraak met zijn eigen ideeën
over sociologie is. Elias kende de 'interpedenties' van mensen meer
gewicht toe dan de in zichzelf gekeerde ideeënrijkdom van de homo
clausus, het sociologisch niet-bestaande individu, dat in maatschappelijk opzicht even onbruikbare bouwstenen van en voor de samenleving
levert als een vensterloze monade van Leibniz.19 Maar zelf gedroeg hij
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zich meer als een 'homo clausus',-een kamergeleerde die weigerde
een woordenboek te hanteren-, dan een taalgevoelige socioloog.
Soms geeft een filosoof een definitie van een woord die niet een gat
in het arsenaal van betekenissen in een woordenboek opvult, maar op
het overbodige af een code decodeert. Wat betekent 'metafysica'?
Men kan de betekenis daarvan in een woordenboek opzoeken, zoals
van 'convoluut' ('rol in een eenmalige bundel verzamelde geschriften'),
'immanentie' (wat tot de inwendige structuur van het bewustzijn behoort') en 'transcendentie' ('wat buiten het bereik van het bewustzijn
valt, het bovennatuurlijke en buitenzintuiglijke') en de behoefte voelen om van een filosoof te horen, of het wel mogelijk is om alles wat
het natuurlijke en zintuiglijke overstijgt te ontkoppelen aan het bewustzijn. Een psycholoog of neurobioloog mag ook wel proberen die
vraag te beantwoorden, maar zij hoeven niet deze definitie van 'metafysica' te geven: 'Onder metafysica versta ik elke kennis die pretendeert de mogelijke ervaring, met andere woorden de natuur, of de gegeven verschijning van de dingen, te overstijgen met als doel opheldering te verschaffen over datgene waarvan die dingen op een of andere
manier afhankelijk zijn; of populair gezegd, over dat wat achter de natuur steekt en haar mogelijk maakt.' 20 Schopenhauer die hier aan het
woord is, deed dat wel en hoewel hij niets miszegd heeft, de taal eigenzinnig noch eigengerechtigd bezigde, had hij zich beter aan iets anders kunnen wijden dan aan het geven van een overbodige definitie.
Menno ter Braak had een grote hekel aan zulke filosofische preoccupaties die voor hem in het verlengde lagen van het zweren bij 'handwoorden'. Volgens hem maken 'handwoorden' en de 'tot formule verstarde en daardoor ook verstevigde woorden' slechts indruk op onzekeren. Zij krijgen verlof om te 'weten' op gezag van een ander: 'Hun
weten is een met causaliteitstrucs aangekleed geloof, zoals hun geloof
weleer een met wonderen en absurditeiten opgelapt weten was.'21 Indien een intellectueel valt te herkennen aan de domheid die hij voor
zichzelf toelaatbaar acht, moet achter de stelligheid van zijn 'handwoorden' zijn bereidheid schuilen om die terug te nemen. Ter Braak
liet daarover geen misverstand bestaan: 'Woorden moet men altijd terug kunnen nemen; wie aan woorden kleeft, bewijst aan voorlopige
eindtoestanden absolute waarde te hechten; ik verdedig mijn woorden slechts voor de tijd, dat ze mij dienst doen, dat ze mij ongeveer
dekken tegenover anderen.' Het past alleen 'de gelovigen in Freud' en
'de apostelen van Hegel' om bij 'handwoorden' te zweren. 22
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Achter deze omgang met de taal schuilt minder het probleem van een
eigenzinnige interpretatie van het woord 'waarheid' dan een zich aan
het woordenboek onttrekkende vraag over de mate van de tijdelijkheid van waarheden en de graad van zekerheid waaraan een mens behoefte mag hebben, indien hij niet zonder een dergelijke behoefte kan
en wil leven. Bespiegelingen daarover passen een filosoof meer dan
een taalkundige (die daarom niet minder met zulke levensvragen hoeft
te zitten). Maar in de praktijk gedragen veel filosofen zich als linguïsten, wanneer zij om een goede reden het woord 'neger' niet langer
neutraal vinden klinken en willen vervangen door het in hun ogen minder discriminerende 'zwarte'. In zijn biografie over Otto Weininger
hield Arnon Grunberg een filosofisch getint pleidooi om het woord
'zelfmoord' door 'zelfdoding' te vervangen, althans gaf hij er blijk van
grote bezwaren tegen het woord 'zelfmoordenaar' te koesteren: 'Een
moordenaar is iemand die anderen ombrengt. Een zelfmoordenaar
een moordenaar noemen is een absurde beschuldiging. Een moordenaar is nu juist iemand die het leven van een ander lager inschaalt
dan zijn eigen leven, dat kan men moeilijk beweren van een zelfmoordenaar.'23 Hiertegen kan men op zijn beurt bezwaren aanvoeren, want
het is absurd op grond van logische redeneringen het woordenboek te
willen verbeteren (taal is geen wiskunde en de meerderheid van de
beschaafde taalgebruikers heeft formeel altijd gelijk, hoe onlogisch zij
zich in taalkundig opzicht ook plegen uit te drukken) en bovendien
speelde Weininger graag een andere persoon 'naar wie hij volgens zijn
eigen wetten beter niet al te veel kon verlangen', zodat hij in zekere
zin een ander ombracht door zelfmoord te plegen.24 Eigenzinnig en eigengerechtigd taalgebruik kan zich in een overgangsfase bevinden, zoals met het woord 'zelfdoding' het geval is, waarna (ten koste van bijvoorbeeld De zelfmoordenaar van Piet Paaltjens) de band met het verleden wordt doorgesneden, de oude connotatie in vergetelheid raakt
en steeds meer wordt vervangen door een nieuwe.
Wittgenstein trok de betekenis van 'spelen' in twijfel, toen hij ontdekte, dat de overeenkomst tussen bord- en kaartspelen school in de
talloze varianten daarvan, terwijl de overeenkomst tussen balspelen
volgens hem hierin was gelegen, dat 'gemeenschappelijke trekken verdwijnen en andere verschijnen'. Hij zag wel gelijkenissen en verwantschappen tussen spelen, maar niet een gemeenschappelijk element.
Zijn alle spelen dan niet onderhoudend? Nee, want in een schaakspel
gaat het om het winnen en in boter-kaas-en eieren om de gezelligheid.
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Rivaliteit tussen spelers biedt ook al geen uitsluitsel om dat gemeenschappelijke element vast te stellen, evenmin ontspanning (van belang
in kringspelen), behendigheid en geluk. Wittgenstein vroeg zich af, of
de waarheid niet een gecompliceerd web van gelijkenissen was.25 Hij
gaf met andere woorden niet het woordenboek de schuld van (in zijn
ogen) ontoereikende definities, maar zichzelf. Dat maakte zijn omgang
met de taal minder verdacht dan die van Arnon Grunberg. Wat ook ten
zeerste voor hem pleit (en waarin hij afwijkt van andere filosofen), is
zijn aarzeling om woorden als 'weten', 'zijn' en 'ding' te gebruiken. Bezigen filosofen die woorden wel, zoals deze in een bepaalde taal horen
te functioneren, vroeg hij zich af, of geven zij er een verheven draai
aan? Wittgenstein wilde het tegenovergestelde, dat wil zeggen woorden het liefst van hun metafysisch jasje ontdoen en in hun alledaagse
betekenis gebruiken. 26 Zoals hij over 'ding' sprak, bedoelde hij waarschijnlijk lijnrecht tegen het eerste en tweede postulaat van Kants
praktische rede in te gaan. De onsterfelijkheid van de ziel en het bestaan van God waren voor Wittgenstein onbespreekbaar, terwijl Kant
er enerzijds niet over wilde discussiëren, maar anderzijds de onbewezen en als grondslag voor zijn filosofie aanvaarde stelling huldigde,-het
derde postulaat-, dat mensen alleen dankzij God het geluk van hun
deugdzaamheid echt kunnen ervaren. 27 Kant wilde niet discussiëren
en toch orakelde hij, alsof het zwaktebod niet in een postulaat maar in
een dialoog zat, in een lange monoloog: 'De hoogste oorzaak van de
natuur, voor zover die met betrekking tot het hoogste goed moet worden voorondersteld, is dus een wezen dat door verstand en wil de oorzaak (en derhalve de schepper) van de natuur is, dat wil zeggen God.
En dus is het postulaat van de mogelijkheid van het hoogste afgeleide
goed (van de beste wereld) tegelijk het postulaat van de werkelijkheid
van een hoogste oorspronkelijk goed, namelijk het bestaan van God.'28
Hij deed er dus nog een postulair schepje bovenop, en passant iets
verdedigend wat niet eens verdedigd hoefde te worden: 'Nu was het
voor ons plicht om het hoogste goed te bevorderen, dus we hadden
niet alleen het recht, maar het was voor ons ook een met de plicht als
behoefte verbonden noodzaak om de mogelijkheid van dit hoogste
goed te vooronderstellen. En omdat dit alleen kan worden gerealiseerd onder de voorwaarde van het bestaan van God, wordt zo de
vooronderstelling van de mogelijkheid ervan onverbrekelijk verbonden met de plicht, dat wil zeggen het is moreel noodzakelijk om het
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bestaan van God aan te nemen.'29 Dat het goede ook kan worden nagestreefd zonder het direct met 'God' in verband te brengen, hoeft
geen betoog. Men kan ook zeggen, dat Kant een eigenzinnige en eigengereide definitie van 'God' gaf, die als staaltje van oneigenlijk taalgebruik afbreuk deed aan het geloof van christenen in zijn tijd.
Om wegwijs te raken in het veld van codes en decoderingen is de hermeneutiek uitgevonden, welke tak van wetenschap Gadamer in
Wahrheit und Methode met als ondertitel Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik definieerde als 'de klassieke discipline die met
de kunst van het begrijpen van tekens te maken heeft'.30 Men zou van
hem mogen verwachten, dat hij in verbaal opzicht duidelijkheid schept
en uitlegt wat een verklaring behoeft, maar dat liet hij na. Zo definieerde hij 'verstaan wat iemand zegt' als 'zich in taal met elkaar verstaan en niet zich in een ander verplaatsen en zijn belevenissen navoelen'.31 Hij nam dus niet eens de moeite om een tautologie voor 'verstaan' te bedenken, maar verzon een omschrijving van het type 'een
fiets' is 'een fiets op de weg', met een kleine toevoeging herhalend wat
nu juist had moeten worden omschreven. Bovendien beperkte hij de
gebruiksmogelijkheden van het begrip 'verstaan' door de betekenissen
ervan te verwerpen die men met het woordenboek in de hand zou
moeten goedkeuren. Wat betekenen 'horen', 'luisteren' en 'begrijpen'
anders dan dat men in toenemende mate de ander in zijn waarde laat,
wanneer hij luid of in alle stilte iets onder woorden brengt? Gadamer
schiep onduidelijkheid door 'verstaan' niet te verstaan, wat voor een
hermeneuticus een doodzonde is. 'Verstaan' is 'luisteren, maar niet
begrijpen', beweerde hij nu eens, terwijl hij dan weer daaronder ook
'begrijpen' verstond.32 Hij wilde een schrijver 'verstaan', dat wil zeggen
beter begrijpen dan deze zichzelf verstond. 33 Zo'n stelling nodigt tot
betweterij uit als gevolg van een op zichzelf juist gehanteerd principe,
dat de schrijver niet gelijk is aan de interpretator. Als een pythia (zittend op een éénpotig krukje) legde hij uit, 'dat de taal het universele
medium is waarin het verstaan zelf zich voltrekt' en 'dat de voltrekkingswijze van het verstaan de uitleg is'.34 Nog meer van dit soort even
vage als nodeloos ingewikkelde uitspraken volgden: 'Zijn dat begrepen
kan worden is taal. Het hermeneutisch fenomeen werpt hier als het
ware zijn eigen universaliteit terug op de zijnsgesteldheid van het begrepene.'35 Gadamer bedoelde ten eerste, dat er een wisselwerking
bestaat tussen alles wat kan worden begrepen en in taal uitgedrukt,
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alsof men niet sprakeloos van verbazing, woede, ontzag of verontwaardiging zijn kan (alvorens begrippen als 'sprakeloos' en 'woordeloos' summier toe te lichten en te suggereren, dat de werkelijkheid oneindig subtieler in elkaar zit dan uit de reeds gegeven toelichting ooit
zal kunnen blijken), en ten tweede dat iets wat men goed heeft begrepen, correspondeert met de werkelijkheid. Een 'ding' is volgens hem
eigenlijk een 'ding op zichzelf', maar als het eerste begripsmatig kenbaar is, wil dat nog niet zeggen dat het tweede dat ook in werkelijkheid
is. Bovendien mag men 'zijn' en 'taal' niet als synoniemen opvatten,
omdat men zich als filosoof schuldig maakt aan eigenzinnig en eigengerechtigd taalgebruik door dat wel te doen.
In plaats van duidelijkheid te scheppen legde een hermeneuticus als
Gadamer iets zo onduidelijk uit, dat 'toenadering' ontaardt in 'ontoegankelijkheid'. Zelfs het middel waarvan hij zich bediende, taal, krijgt
een zo verwarrende functie, dat alles wat verder nog uit te leggen valt,
automatisch verkeerd moet zijn begrepen. Omdat dit euvel veel filosofen eigen is, moet men er niet te licht over denken en vooral deernis
met taalgevoelige lezers hebben, die een filosoof willen 'verstaan', dat
wil zeggen beter begrijpen dan deze zichzelf verstond. Drie voorbeelden kunnen het in onbegrip verkerende verstaan van Gadamer illustreren. Het eerste voorbeeld betreft zijn stelling, dat de horizon van
het heden niet zonder het verleden kan en die van de toekomst niet
zonder het heden. Op zichzelf heeft Gadamer daarmee niets miszegd:
zijn stelling doet denken aan het bekende gezegde van Bilderdijk, dat
in het heden het verleden ligt en in het nu wat worden zal.36 Maar dan
doet Gadamer iets geks, wat de excentrieke Bilderdijk nooit gedaan
zou hebben. Hij logenstraft zijn eigen woorden en stelt vast, dat er helemaal geen horizonten van heden, verleden en toekomst bestaan.
'Verstaan,' zo roept hij uit, 'is veeleer een proces van versmelting van
zulke op zichzelf staande horizonten'. 37 Zonder zijn eigen metafoor logischerwijs ongeldig te verklaren gebruikt hij het beeld van de horizonten om een literaire in plaats van nucleaire 'melt-down' te creëren en
hij gaat nog een stapje verder door in dit verband een neologisme te
introduceren, dat jargon is gebleven: 'horizonversmelting'.38 Met de 't'
is ook de logica verdwenen, want als er geen aan tijden gekoppelde
horizonten bestaan, kan er ook geen 'horizonversmelting' bestaan.
Het tweede voorbeeld betreft Gadamers toelichting op de 'applicatie
of toepasbaarheid' van hermeneutiek die zich van filologie onder-
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scheidt, doordat de ene wetenschap zich op het begrijpen van historische teksten toelegt en de andere op de taalkundige context. Hoewel
er op deze tweedeling ook het nodige valt aan te merken, is vooral wat
hij over de 'applicatie of toepasbaarheid' opmerkt, aanvechtbaar: 'De
juridische hermeneutiek is in feite geen speciaal geval, maar juist geschikt om de probleemstelling van de historische hermeneutiek over
de volle breedte weer te geven en daarmee de oude eenheid van het
hermeneutische probleem te herstellen, waarin jurist, theoloog en filoloog elkaar vinden.'39 Zouden een arts, scheikundige en dichter zich
tezamen met een theoloog en filoloog ooit akkoord verklaren met een
juridische analyse van hun bedoelingen?
Het derde voorbeeld betreft een afgrijselijk staaltje van hermeneutiek, dat het 'aandenken' (vergelijkbaar met een reissouvenir) decodeert als een teken en nadrukkelijk niet als een beeld: 'Van alle tekens
lijkt het aandenken aan de meest eigen werkelijkheid toe te komen.
Het doelt weliswaar op het verleden en is in zoverre echt een teken,
maar het is voor ons kostbaar op zichzelf, omdat het, als een stuk verleden dat niet voorbij is, het verleden voor ons vasthoudt. Niettemin
is duidelijk, dat dit niet in het specifieke zijn van het voorwerp dat als
aandenken fungeert, besloten ligt. Het aandenken heeft alleen waarde
als aandenken voor wie zelf al,-en dat wil zeggen: nog-, aan het verleden gehecht is. Aandenkens verliezen hun waarde, als het verleden
waaraan ze herinneren, geen betekenis meer heeft. Omgekeerd geldt
voor iemand die aandenkens niet alleen gebruikt om herinneringen op
te roepen, maar ook om er een cultus om heen te maken en in het
verleden te leven, alsof dit het heden was, dat hij een verstoorde relatie tot de werkelijkheid heeft.'40 Wat nu, indien dit aandenken de vorm
van een beeldje heeft aangenomen? Kan het dan geen teken zijn? Volgens Gadamer kan dat niet: 'Een beeld is zeker geen teken. Zelfs het
aandenken laat feitelijk niet toe erbij stil te staan, maar alleen bij het
verleden dat het voor iemand verbeeldt.' Is dat zo? Kan iemand niet
stilstaan bij de persoon van de schenker die gelukkig nog steeds leeft?
Gadamer vervolgt: 'Het beeld daarentegen vervult zijn verwijzing naar
het uitgebeelde alleen door zijn eigen gehalte. Door zich erin te verdiepen is men tegelijk bij het uitgebeelde. Het beeld is verwijzend,
doordat het laat verwijlen. Dat maakte de zijnsvalentie uit, waarop we
de nadruk hebben gelegd,-dat het niet totaal gescheiden is van wat
het uitbeeldt, maar deelheeft aan het 'zijn' ervan. We zagen dat het
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uitgebeelde in het beeld tot zichzelf komt. Het ervaart een zijnstoename. Dat betekent echter dat het in het beeld zelf present is. Het abstraheren van deze presentie van het oerbeeld in het beeld is louter
een esthetische reflectie, die we de esthetische onderscheiding hebben genoemd.'41 Die 'zijnstoename' is vast aan Heidegger ontleend,
evenals het onduidelijke taalgebruik in het algemeen. Het wisselende
perspectief ('men' waar 'we' de rol van 'men' speelt en 'zij' of 'de anderen' voor 'men' horen te staan), en de absolute scheiding tussen
'beeld' en het 'uitgebeelde' die bij nader inzien niet absoluut blijkt te
zijn, zorgen voor verwarring. Na Gadamers bewering, dat het symbool
'eerder iets als present tevoorschijn laat komen, wat in feite steeds
present is', volgt zijn conclusie: 'Zo houdt het beeld inderdaad het midden tussen het teken en het symbool.'42 Maar Gadamer had nog geen
twee bladzijdes eerder geconcludeerd, dat een beeld zeker geen teken
is!
Gadamers onnodig gebruik van een neologisme als 'horizonversmelting' toont aan, hoe voorzichtig men moet zijn (om niet te zeggen: terughoudend) met het introduceren van verzonnen woorden. Voorziet
zo'n woord in een behoefte van de meerderheid der beschaafde taalgebruikers, dan vindt het ingang. Maar zelfs dan nog geldt, dat er in de
overgangsperiode onzekerheid over de betekenis ervan kan bestaan.
Neologismen staan haaks op de communicatieve bedoelingen van
'taal', totdat ze ingeburgerd zijn en tot het normale spraakgebruik zijn
gaan behoren. Ooit zal een woord als 'wolkenkrabber' ter onderscheiding van een minder hoge 'flat' door iemand bedacht zijn. Het is een
metafoor en neologisme tegelijk geweest, zo beeldend en trefzeker
iets omschrijvend waarvoor nog geen woord bestond, dat anderen het
graag gingen gebruiken. Woorden als 'kroegtijger', 'arendsoog', 'geveltoerist, 'persmuskiet', 'spijsvertering', 'globetrotter', 'dauwtrapper',
'dennenappel' en 'muilpeer' zijn eveneens bedacht, maar de nieuwigheid is ervan af, zodat ze nauwelijks als neologismen herkenbaar zijn.
Dichters en wetenschappers kunnen hun legitieme redenen hebben
om de taal met nieuwe woorden te verrijken. Het door Hooft verzonnen woord 'heelal' (misschien wel het fraaiste neologisme in het Nederlands dat om puristische redenen 'kosmos' moest vervangen) en
het minder trefzeker door Gerrit Komrij verzonnen woord 'treurbuis'
voor 'televisie' (dat weliswaar in woordenboeken terug te vinden is,
maar in de spreek- en schrijftaal weinig wordt gebruikt) zijn daar voorbeelden van. Ze drukken iets uit wat voorheen ook al bestond, maar
139

kennelijk meer nadruk op een betekenisverschil behoefde. Het 'onderbewuste' van Freud is een vondst, evenals het 'oedipuscomplex' (hoe
wetenschappelijk verantwoord, of niet, datgene ook is wat hij daaronder verstond), die kort en goed kan dienen ter vervanging van een lang
verhaal. De originaliteit van zulke woorden geeft mogelijk de doorslag
bij het aanvaarden van een neologisme, naast de behoefte aan een
nieuw woord voor iets dat voorheen niet bestond. Van dat laatste zijn
legio voorbeelden te geven die in combinatie met het eerste tot de
Dikke Van Dale zijn doorgedrongen. 'Sjoemelsoftware' van Volkswagen, die de uitstoot van schadelijke stoffen in dieselmotoren alleen tijdens controles reduceert, maar niet in de dagelijkse praktijk, 'zonneakker' voor een terrein met symmetrisch in lange rijen opgestelde zonnepanelen, 'drone' en het daarvan afgeleide 'dronepiloot' voor een
zelfstandig opstijgend vliegtuigje dat door iemand op de grond wordt
bestuurd, 'dreppelin' voor een drone in de vorm van een zeppelin,
'kleurenpiet' als een etnisch aanvaardbaar alternatief voor 'zwarte
piet', 'seniorenmomentje' voor een licht geval van geheugenverlies
van een ouder iemand (of bedoeld ter vergoelijking van de eerste tekenen van dementie), 'videoscheidsrechter' voor een arbiter wiens 'second opinion' de doorslag geeft, 'robotmaaier' voor een grasmaaier
die volautomatisch een gazon maait,-al deze neologismen hebben de
toets der kritiek reeds doorstaan en zullen over een tijdje net zo neutraal klinken als Simon Stevins 'middellijn' voor bissectrice.43
Als er geen noodzaak voor het gebruik van een neologisme bestaat,
dient men zich er op straffe van onbegrip van te onthouden. Voor een
nieuwe ziekte als 'aids' moest een neologisme worden uitgevonden,
evenals voor de oorzaak ervan, 'hiv', maar niet voor de beschrijving
van haar symptomen. Was het nodig een compleet nieuwe taal uit te
vinden voor zijn bekentenissen, zo vroeg Rousseau zich in het voorwoord van Confessions af, overtuigd als hij ervan was dat niemand
vóór hem zo'n gedurfde onderneming was begonnen? In Klinkende ikken bleek Atte Jongstra diep onder de indruk van Rousseau's voornemen: 'Ik zou het niet kunnen.' 44 Maar essentiëler dan een blijk van zijn
onvermogen te geven, hoe zeer ook passend binnen de 'bekentenissen
van een zelfontwijker', had Jongstra zich moeten realiseren, wat het
drieste karakter van zo'n onderneming zou hebben ingehouden: niemand had Rousseau begrepen, indien hij zich in een nieuwe taal zou
hebben uitgedrukt. Wijselijk drukte deze filosoof zich in verstaanbaar
Frans uit, dat was wel het minste wat hij aan zijn ijdelheid verschuldigd
140

was. Zijn filosofen die zich rijkelijk van neologismen bedienen dan niet
ijdel, omdat zij het risico willen lopen desnoods onbegrepen door het
leven te gaan? Nee, waarschijnlijk nemen zij dat laatste voor lief om
hun niet in bestaande woorden uit te drukken denkkracht nog vervaarlijker te maken dan deze van nature al is. Daarin schuilt een parmantige overschatting van de werking van hun eigen brein, even dwaas als
op haar beurt de zelfoverschatting van hun lezers, die dwepen met ongelezen boeken, filosofische meesterwerken zinderend op de planken
die zich langzaam in de richting van hun voorhoofd dreigen te verplaatsen. In zijn autobiografische roman Vader beschrijft Karl Ove Knausgård, hoe de gelijknamige hoofdpersoon last van een 'reflexieve schaduw' heeft, dat wil zeggen hij is zich er ad absurdum van bewust, dat
hij zich ervan bewust is, dat hij zich van iets bewust is. 45 Hij leest
Adorno, van wie hij niets begrijpt. Maar de pose van iemand die
Adorno leest, bevalt hem dankzij zijn 'reflexieve schaduw' zo goed, dat
hij toch een verrijking van zijn geest ervaart. Hij spreekt in dat verband
zelfs van 'bewustzijnsverruiming', een bestaand woord dat hier haast
ongewild het karakter van een neologisme krijgt.46 Dat Knausgård aan
zo'n parmantige houding van een lezer aandacht besteedt, wekt bevreemding, want zijn personage geeft blijk van allerminst leeghoofdige
inzichten. Mogelijk is het daarmee gesteld als met de jongeman die de
motor van zijn zwarte golf liet draaien, toen hij in een kiosk een ijsje
kocht. De schrijver vindt zoiets onnozel, zij het niet onnozel genoeg om
er geen mededeling over te doen. 47 De parmantige zelfoverschatting
van zijn personage wordt dus gelegitimeerd door de eerlijkheid van
diens 'biecht', waarmee negatieve en onzinnige gedachten (geheel in
Rousseau's geest) alsnog hun plek in het grote geheel opeisen.
Uit de ontstaansgeschiedenis van neologismen blijkt, dat de veelsoortige noodzaak (eerder aangeduid met 'legitieme redenen') van hun gebruik berust op dichterlijke vrijheid en wetenschappelijke precisie. Een
'donderslag' bij heldere hemel verwijst naar de hamer van Donar of
Thor uit de Germaanse mythologie, ter maskering van onwetendheid,
terwijl bijvoorbeeld een 'ruimtetelescoop' dient om beter en verder te
kunnen kijken dan voorheen mogelijk was. Neologismen kennen tegenstrijdige bedoelingen die op grond van religie, purisme en taboewerking iets verhullen of juist onthullen. Soms is beide tegelijk het geval, wanneer een metafoor de verandering van een eigennaam in een
soortnaam behelst. Zo kan men negatief spreken van Satan en 'satan',
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of positief van Einstein en een tweede 'Einstein', waardoor het verhullende aspect van een eigennaam een verrassende onthulling krijgt in
de vorm van iets wat daarop lijkt. Zolang 'einstein' echter niet in een
woordenboek voorkomt in tegenstelling tot 'satan', is de metafoor in
kwestie slechts op weg naar een neologisme zonder het te zijn. Metaforen van het type 'wolkenkrabber' hebben het eindstadium van een
neologisme bereikt, maar kunnen op veel tegenstand van wetenschappers rekenen. Nietzsche vereenzelvigde metaforen met mystieke onzin, als welke hij de 'wil' van Schopenhauer beschouwde.48 In zijn ogen
was de 'wil' door toedoen van Schopenhauer veranderd in een neologisme, met ongeoorloofde uitbreidingen van de oorspronkelijke betekenis van dat woord. De verrijking met (of beperking tot) 'wereld' en
'voorstelling' van de 'wil', was hem een doorn in het oog. Zo'n metafoor laat men zich licht ontvallen, 'een doorn in het oog', zoals Nietzsche zich meer dan één metafoor liet ontvallen, toen hij vaststelde: 'In
de vergulde schede van het medelijden zit soms de dolk van de jaloezie.'49 Het heeft dan ook geen zin om zich tot een tegenstander te verklaren van neologismen die op dichterlijke vrijheid in plaats van wetenschappelijke precisie zijn gebaseerd.
Op het lachwekkende af deed W.F. Hermans dat wel, nadat hij had
gelezen, hoe Weininger onder de indruk van de Etna op Sicilië een krater 'schaamteloos' vond, omdat deze hem herinnerde aan het achterwerk van een mandril. Wat gaf zo'n metafoor al niet te denken? Op
zijn eigen vraag antwoordde Hermans: 'Dat een vulkanische uitbarsting zoiets zou zijn als een mandril die zich op zijn buik liggend ontlast. Dit is niet alleen een onsmakelijk denkbeeld, maar ook in strijd
met de feiten.'50 Net als een metafoor mag een neologisme best in
strijd met de feiten zijn,-een 'wolkenkrabber' doet niet wat dat woord
suggereert en dat geldt ook voor een 'autoped' en 'bromfiets'-, want
doorslaggevend is alleen, of een meerderheid van algemeen beschaafde taalgebruikers het nieuwe woord accepteert, of niet. In De
Lof der zotheid weidde Erasmus in hoofdstuk 53 over theologen uit,
aan wier taalgebruik hij zich ten zeerste ergerde: 'Zij zijn omringd door
een zo grote schare professorale definities, conclusies, consequenties,
uitdrukkelijke en stilzwijgende stellingen, beschikken over zo’n massa
uitwijkmogelijkheden dat, ook al zouden zij nog zo in Vulcanus' netten
verstrikt raken, zij toch zouden ontkomen door de fijne nuances waarmee zij alle knopen zo gemakkelijk doorhakken, dat de scherpe bijl van
Tenes het niet kan verbeteren. Zozeer wemelen zij van pas bedachte
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woordjes en wonderbaarlijke uitdrukkingen.' 51 Onomwonden keerde
Erasmus zich tegen het gebruik van neologismen die zonder noodzakelijk te zijn het communicatieproces verstoren. De manier waarop hij
zijn ergernis verwoordde, is voor moderne lezers paradoxaal, want
met zijn verwijzingen naar de klassieke oudheid droeg hij er bepaald
niet toe bij, dat zij hem kunnen begrijpen. Moderne lezers begrijpen
even weinig van Erasmus' toelichting, als hijzelf van al te geleerde theologische disputen snapte, tenzij zij zouden weten, dat het metalen
net van Vulcanus diende om Mars en Venus te vangen, als onzichtbare
draden gespannen om hun liefdesnest, of dat Tenes, vals beschuldigd
door zijn vader Cycnus, een aanlegsteiger met zijn bijl kapot sloeg,
toen deze wilde landen op het eiland Tenedos in een poging om zich
te verzoenen met zijn zoon. Maar naarmate zij minder van Erasmus'
toelichting begrijpen, snappen zij des te beter, waarom hij een hevige
aversie tegen jargon en neologismen koesterde.
Wat een centaur is, mag bekend worden verondersteld. Zoals 'satan'
een van 'Satan' afgeleid neologisme werd, probeerde Kenneth Wilber
de term 'centaur' in een nieuwe betekenis te munten om de eenheid
tussen lichaam en geest uit te drukken. 52 Waarom die eenheid uitgerekend in het beeld van het onderlijf van een paard en het bovenlijf
van een mens tot uitdrukking moest worden gebracht, werd zo weinig
begrepen, dat zijn neologisme geen ingang heeft gevonden. Al associeert men 'lichaam' met 'dierlijkheid', dan nog blijft het volstrekt onduidelijk waarom het onderlijf van een paard en niet van een mens geschikt zou zijn om de bedoelde twee-eenheid te illustreren. In het psychologisch spectrummodel van Wilber wordt het persoonlijke bewustzijn,-de persona aan de ene kant-, van het universele bewustzijn,-de
geest aan de andere kant-, onderscheiden. De 'geest' staat volgens
hem tussen 'ego' en 'centaur' in en bevordert de wisselwerking tussen
hen.53 Ter aanduiding daarvan introduceerde Wilber opnieuw een
neologisme, want in plaats van 'spiritueel' bezigde hij de term 'transpersoonlijk', die al evenmin als 'centauer' het eindstadium van een erkend neologisme heeft bereikt. Een verklaring voor Wilbers onbegrepen stellingen is door zijn volgelingen gauw gevonden: 'De transpersoonlijke psychologie heeft twee vijanden, te weten de hoofdstroom
van de westerse cultuur, die de transpersoonlijke dimensie zonder
meer afwijst en de persoonlijke dimensie verabsoluteert, en de tegencultuur, die de persoonlijke dimensie afwijst en de prepersoonlijke dimensie verheerlijkt (en aanziet voor het transpersoonlijke).'54 Onder
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het neologisme 'prepersoonlijk' verstaat Wilber de ontwikkeling van
de menselijke geest in de baarmoeder en kort daarna. Wilber is
kortom als de theologen over wie Erasmus in hoofdstuk 53 in De lof
der zotheid zijn beklag doet. Zijn duistere taal verduidelijkt zijn duistere bedoelingen geenszins en toch blijft men hem gefascineerd lezen,
wanneer hij bijvoorbeeld vaststelt, dat alles wat men kan zien nooit de
ziener kan zijn (hoewel die zich een beeld vormt van alles wat hij ziet),
en, in dezelfde geest, dat alles wat men weet over zichzelf nooit de
kenner kan zijn (hoewel die nu juist als geen ander van alle gekende
objecten over de meeste zelfkennis beschikt).55 Wie is hij dan wel?
Op een veel eenvoudiger niveau kunnen bestaande woorden een betekenisverandering ondergaan, waardoor ze als neologismen moeten
worden geclassificeerd: voordat 'maarschalk' de huidige betekenis
kreeg, werd er een verzorger van koeien en paarden mee aangeduid,
zoals het woord 'knight' doet vermoeden, dat een ridder in Engeland
als 'knecht' in dienst van echte ridders is begonnen. Naast betekenisverandering kan een bestaand woord ook met een in de loop der tijd
geoorloofde betekenisuitbreiding te maken krijgen. Een bekend voorbeeld daarvan is 'substantie', waaronder Aristoteles organisch materiaal, zoals bomen en planten, en anorganisch materiaal, zoals planeten
en stenen verstond. 56 Volgens Spinoza is 'substantie' echter iets wat
door zichzelf begrepen wordt, God of de natuur, terwijl Goethe er in
het verlengde van Spinoza's visie geest en materie onder verstond. 57
Men zou 'substantie' behalve als een neologisme (wat het strikt genomen niet is, maar ten gevolge van betekenisuitbreiding is geworden)
ook als een voorbeeld van een foute definitie van een woord kunnen
zien, want hoe valt zoiets onstoffelijks als 'God' onder zo'n materieel
begrip als 'substantie' te ondervangen? Dat kan alleen door Hem te
vereenzelvigen met Zijn schepping, maar dan nog doet men Hem tekort: een schepper is meer dan zijn schepping. Het grootste euvel
waaraan filosofen zich schuldig maken, is het verzinnen van neologismen die aanvankelijk een ongeoorloofde betekenisuitbreiding bevatten, maar in de loop der tijd toch als volwaardige woorden zijn geaccepteerd. In de tussentijd zaaien zij twijfel over het gebruik van zulke
woorden, onbegrip oogstend, totdat hun visie gemeengoed blijkt te
zijn geworden. Zonder de afloop van hun discommunicatieve poging
te kennen kunnen zij zich troosten met de gedachte, dat hun van visie
getuigende vondst eenmaal in brede lagen van de bevolking erkenning
zal krijgen: een neologisme is geboren! Om die reden is het zinloos en
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verkeerd neologismen te verbieden,-de levendigheid van de taal als
een afspiegeling van een onvolkomen samenleving is er niet mee gebaat-, maar terughoudendheid in dit opzicht is wel geboden. Met het
oog op maatschappelijke onvolkomenheden waarschuwde Nietzsche
al: 'In de taal nieuwigheden invoeren of archaïseren, het zeldzame en
vreemdsoortige prefereren, naar rijkdom van vocabulaire in plaats van
naar beperking streven, wijst altijd op een ongerijpte of bedorven
smaak.'58 Afgezien van de manier waarop men naar rijkdom van vocabulaire streven kan, keurde hij neologismen af (die hijzelf bijvoorbeeld
in de vorm van 'Übermensch' en 'perspectivisme' produceerde).
Goethe leed aan het euvel neologismen te willen verzinnen met een
ongeoorloofde betekenisuitbreiding, toen hij het leven van een mens
definieerde als diens 'karakter' en godsdienst als een 'fantastische
compensatie voor de tekorten waarvan men zich bewust is'.59 Wittgenstein leed aan dit euvel, toen hij op zoek was naar een reeks neologismen ter vervanging van het begrip 'oorzaak'. Hoe verschillend zijn
de betekenissen van dat woord niet, wanneer men zich afvraagt, wat
de oorzaak van werkloosheid is, van een beweging als opspringen, van
een geluid, of van het ronddraaien van een rad? Of het nu gaat om een
experiment, de statistiek, de reden van iets of een mechanisme, zo beweerde Wittgenstein (zonder deze viervoudige reeks te kunnen herleiden tot de door hem gegeven voorbeelden),-steeds bezigt men één en
hetzelfde woord. Hij vroeg zich dus niet af, of verzonnen taal in de
vorm van neologismen nodig is om een subtiel onderscheid tussen diverse oorzaken te maken.60 En Bergson leed aan hetzelfde euvel, toen
hij naar andere woorden voor 'haat' en 'liefde' zocht die een persoonlijke in plaats van algemene invulling aan beide begrippen konden geven: 'Zo heeft ieder van ons zijn eigen manier van liefhebben en haten,
en weerspiegelen die liefde en haat onze hele persoonlijkheid. Toch
duidt de taal die toestanden bij alle mensen met dezelfde woorden
aan. De taal kan dan ook niets anders vastleggen dan het objectieve
en onpersoonlijke aspect van liefde, van haar en van de talrijke andere
gevoelens die onze ziel in beroering brengen.'61 Als dat waar zou zijn,
hoefde er geen roman meer geschreven te worden. Bergson had zich
moeten realiseren, dat de context in zijn behoefte aan een neologisme
zou kunnen voorzien. Foute definities van een woord geven verduidelijkt niets en schept integendeel verwarring.
Kierkegaard gaf het goede voorbeeld, toen hij 'verveling' van 'demonisch pantheïsme' onderscheidde: 'Blijft men erbij verwijlen, dan
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wordt zij het kwade. Zodra zij daarentegen wordt opgeheven, is zij wat
zij is: verveling, niets minder en niets meer. En zij wordt slechts opgeheven, doordat men zich amuseert. Ergo, moet men zich amuseren.'62
Verveling staat tegenover amusement, aldus Kierkegaard, zoals lediggang tegenover arbeid. Maar zij kan ook 'de vrucht van een verkeerd
begrepen verstrooiing' zijn, als men gedwongen wordt zich voor iets
te interesseren wat men niet de moeite waard vindt.63 Zou hij dat gewild hebben, dan had Kierkegaard minstens twee neologismen voor
'verveling' kunnen verzinnen, maar dat weigerde hij. Zoals men bij
zieke paarden onderscheid maakt tussen stille en razende kolder, zo
merkte hij snedig op, en toch blijft spreken van 'kolder', kan men ook
onderscheid maken tussen twee soorten verveling.64 Daarentegen gaf
Schopenhauer een slecht voorbeeld, toen hij intelligentie met kennis
in verband bracht: 'In het rijk van de intelligentie heerst geen leed: alles is er kennis. Maar de mate waarin iemand ontvankelijk is voor geestelijk genot, is direct afhankelijk van het niveau van zijn eigen intelligentie, want alle geest die er op de wereld te vinden is, blijkt van geen
enkel nut voor hem die er zelf van verstoken is.'65 Na wat gezever over
de geestelijke superioriteit van een mens die genoeg aan zichzelf heeft
en per definitie ongezellig is, over de onmogelijkheid om de kwaliteit
van een gezelschap door kwantiteit te compenseren en de onwenselijkheid om zich daarom in de grote wereld te begeven: 'Honderd narren op een kluitje leveren nog niet één verstandig mens op!' en tenslotte over gewone mensen die zich te pletter vervelen, omdat zij de
tijd slechts 'doorbrengen' in plaats van die te 'benutten', vervolgde
Schopenhauer zijn betoog over de absolute gelijkstelling van intelligentie met kennis. Hij deed dat door zichzelf te weerspreken en de
gave van de intelligentie met leed in verband te brengen: 'Een duidelijk
nadeel van deze gave is echter dat in de natuur tegelijk met het niveau
van de intelligentie ook de ontvankelijkheid voor leed toeneemt, zodat
de meest intelligente mensen ook het meest lijden.'66 Wat in de natuur
een doodnormale zaak is, blijkt ook 'in het rijk van de intelligentie' aan
de orde van de dag te zijn. Waarom gaf Schopenhauer dan eerst een
foute omschrijving van 'intelligentie'? Om die later weer terug te nemen? Hij was al hard op weg een neologisme voor 'intelligentie' te bedenken, waarin de toename van 'kennis' (hoewel 'inzicht' meer op zijn
plaats zou zijn) een vermeerdering van 'leed' ten gevolge had, maar op
het laatste ogenblik bedacht hij zich. Misschien begreep hij samen met
de door hem verafschuwde Hegel, dat taal het eigendom van iedereen
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is en redelijkheid het kenmerk van universaliteit, waarvan het algemene karakter reeds genoeg afschrikwekkends bevat om haar niet
voor particuliere genoegens te misbruiken.67
Schopenhauer doorzag de fouten van een ander beter dan zijn eigen
fouten. Zo oefende hij kritiek op Spinoza en Rousseau uit die hij respectievelijk verweet de wereld als een 'theofanie' te bezien en het volk
als 'souverain'. Hij hekelde dus het bestaan van twee neologismen, te
weten 'theofanie' als een overbodig nieuw woord en 'souverain' als
een bestaand woord met een betekenisuitbreiding. Nu deden Spinoza
en Rousseau eigenlijk precies hetzelfde als wat hijzelf deed, maar toch
koesterde Schopenhauer grote bezwaren tegen 'theofanie' als een
zichtbare manifestatie van de god die pantheïsten in de wereld of de
natuur ontwaarden, en tegen de overdracht van de macht des konings
op het volk: 'Laten we haar eens beoordelen, deze wereld van immer
behoeftige wezens die alleen dankzij het feit dat zij elkaar opvreten
een tijdlang existeren, die hun leven leiden in angst en gebrek en vaak
verschrikkelijke kwellingen moeten dulden, totdat zij tenslotte de
dood in de armen vallen.'68 Hoe principieel waren zijn bezwaren tegen
de Spinoza na-apende pantheïsten van zijn tijd? Hij had duidelijk geen
hoge dunk van hen, maar zijn bezwaren waren minder principieel dan
verbaal van aard, want door god met de natuur op één lijn te stellen
werd de onvolmaaktheid van de wereld niet minder zichtbaar. Het
woord 'theofanie' diffameerde de Allerhoogste en dreigde een te gunstige voorstelling van zaken te geven. Het is net alsof Schopenhauer de
god van Spinoza hoger had zitten dan deze het zelf in zijn Ethica had
doen voorkomen: 'De brandstapels van Giordano Bruno en Vanini lagen nog vers in het geheugen. Ook zij waren geofferd aan een god voor
wiens eer onvergelijkbaar meer mensenoffers gebloed hebben dan op
de altaren van alle heidense goden van beide hemisferen tezamen.
Wanneer Spinoza de wereld 'god' noemt, heeft dat niet meer betekenis dan wanneer Rousseau in zijn Contrat social het volk doorlopend
aanduidt met het woord 'souverain'. Men zou het ook kunnen vergelijken met de vorst die in zijn land de adel wilde afschaffen en op het
idee kwam al zijn onderdanen te adelen, zodat hij niemand iets hoefde
af te nemen.'69 Beide woorden hadden als neologismen hun betekenis
verloren, dus konden ze, wat Schopenhauer betrof, in die hoedanigheid uit de herinnering worden geschrapt (niet uit het woordenboek
waarin ze nog niet eens waren doorgedrongen).
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Betekenisverandering en –uitbreiding kunnen ook meerdere woorden in plaats van één woord betreffen. De meeste filosofen maken zich
schuldig aan foutieve redeneringen zonder dat er een neologisme aan
te pas komt. Verwijzend naar de 'eudaimonia' of leer der gelukzaligheid van Aristoteles merkte Spinoza in een woord vooraf op: 'Ik kom
tenslotte tot het tweede deel van de Ethica, dat handelt over de leefwijze, of de weg die naar de vrijheid leidt. In dit deel zal ik dus de macht
van de rede behandelen door te laten zien, hoe de rede de hartstochten kan beïnvloeden, en verder wat geestelijke vrijheid of gelukzaligheid inhoudt.'70 Zijn die twee begrippen wel hetzelfde, of veronderstelt 'geestelijke vrijheid' meer vrije wil dan met 'gelukzaligheid' in
overeenstemming valt te brengen? Aan het vijfde deel van de Ethica
gaf Spinoza als ondertitel mee: 'De macht van het verstand, met andere woorden de menselijke vrijheid.'71 Is een zodanige vrijheid niet
veeleer een belevenis, waarvoor 'de macht van het verstand' de voorwaarden schept? Er zijn genoeg woorden in het Nederlands die meerduidig zijn, hetzij omdat ze meer dan één betekenis hebben, hetzij omdat ze in zowel positieve als negatieve zin kunnen worden gebruikt.
Een voorbeeld van dat laatste is het bijvoeglijk naamwoord 'kinderlijk',
dat 'als van een kind' en 'niet volwassen genoeg' kan betekenen. Met
zulke meerduidige woorden kunnen taalgebruikers, inclusief filosofen,
net zo creatief omspringen, als zij willen, mits het woordenboek in ere
wordt gehouden. Welnu, noch onder 'vrijheid' en 'gelukzaligheid',
noch onder 'verstand' en 'vrijheid' staat daarin iets, wat Spinoza recht
van spreken zou hebben kunnen geven, toen hij tot tweemaal toe een
begrippenpaar introduceerde waarvan de leden volgens hem identiek
aan elkaar zijn.
Om de redelijkheid van de 'redereligie' te benadrukken deed Kant iets
soortgelijks als Spinoza. Hij beschouwde het christendom als 'niet essentieel' en 'inwisselbaar'. Beide omschrijvingen van de christelijke religie, te weten 'niet essentieel' of 'auβerwesentlich' en 'inwisselbaar'
getuigen van een vooroordeel,-door geen woordenboek gewettigd-,
waarvan in geval van de 'redereligie' natuurlijk geen sprake is. Alleen
door er een beredeneerd vooroordeel op na te houden kon Kant concluderen, 'dat het historische christendom extern is aan en contingent
ten opzichte van de redereligie waarin de bestemming van de mens als
moreel wezen pas zuiver tot uitdrukking komt'.72 Het is maar wat men
zuiver noemt, maar dat is dit keer geen kwestie van taal of taalpurisme, integendeel, dat is een kwestie van smaak. Iedere filosoof kan
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zich daarop beroepen en onder dat mom de meest smakeloze standpunten voor waar houden. In de literaire kritiek is dat niet anders,
want is De lof der zotheid nu een 'gedurfde persiflage' of een 'boertig
verdichtsel'?73 Meningsverschillen zijn normaal, in zoverre ze een andere kijk op de zaak verduidelijken. Van taalmisbruik is dan geen
sprake, wat wel het geval is, wanneer men idiomatisch schennis
pleegt, het publieke bezit van de taal tegen de bedoeling van de meerderheid der beschaafde taalgebruikers voor eigen doeleinden aanwendt en semantisch met woorden begint te goochelen.
Bij alles wat hij niet kon, was Heidegger daar een meester in. Idiomatisch onderscheidde hij 'zijn' van 'zyn', waarbij hij 'zyn' ook wel schreef
als 'zijn', omdat hij daaronder het eigenlijke zijn verstond. Dan had hij
er juist niet een streep dwars doorheen moeten zetten, maar het zogenaamde 'zijn' van het eigenlijke 'zijn' moeten onderscheiden, dat wil
zeggen 'zijn' van zijn. Safranski legde geduldig uit: 'De betrekking tot
het 'zijn' wordt een betrekking tot het zyn, als zij uitdrukkelijk wordt
aangegrepen, dus eigenlijk wordt geleefd.' 74 Heidegger beleefde het
nationaalsocialisme dienovereenkomstig als een 'openbaring van het
'zyn' op de bodem van de volksgemeenschap'.75 Ervoer hij een waarheid als essentieel, dan duidde hij haar aan met 'zijnst'.76 Zelf legde hij
het verschil tussen 'zijn' en 'zyn' uit door er allereerst op te wijzen, dat
het 'zijn' niets voorstelt. Maar doordat men ertoe in betrekking staat,
wordt het 'zijn' iets zijnds, waarop een systeem van kennis en waarden
kan worden losgelaten, dat evenwel niet met het 'zijn' samenvalt.77
Vervolgens haalde hij in Beiträge zur Philosophie God erbij, die in de
vorm van een extase de machtigste belevenis van het 'zijn' zou hebben
veroorzaakt. God heeft het 'zijn' uit het niets geschapen, dat wil zeggen het eigenlijke 'zijn' of 'zyn', maar ik, Heidegger, heb God uit het
niets geschapen. In weerwil van zijn grootspraak moest hij wel erkennen, 'dat het 'zyn' de siddering van het goderen is'.78 Met dit 'goderen'
liep de taal hem uit de hand en kreeg hij de smaak te pakken om zich
als een krankzinnige in brabbeltaal te uiten. Wisten zijn lezers wel, dat
het zeggen 'de wezing van het zyn' is?79 Tenslotte ging hij zich aan deze
omschrijving van het 'zyn' te buiten en stelde hij zich daarover de volgende vragen: 'Het 'zyn' is de nood-schap van God, waarin Hij Zichzelf
allereerst vindt. Maar waarom God? Vanwaar de nood-schap? Omdat
de afgrond verborgen? Omdat er een over-treffing is, daarom de overtroffenen als de desalniettemin hogeren. Vanwaar de over-treffing, afgrond, grond zijn? Waarin bestaat de goddelijkheid van de goden?
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Waarom het 'zyn'? Omdat de goden? Waarom de goden? Omdat het
'zyn'?'80 Men kan Heideggers taal niet als Duits beschouwen, of prijzen
om zijn 'speelse, duistere, arabeskenrijke overwegingen'.81 Ook niet als
een verwoede poging van zijn kant om de vervreemdende invloed van
de werkelijkheid, zoals hij die zelf had ondergaan, op zijn lezers over
te brengen. Zijn taal is vergelijkbaar met de tatoeages op de huid van
harpoenier Queequeg in Moby Dick, zoals Safranski niet zonder reden
opmerkte, een even groot geheim als het op zijn lichaam gekerfde
mystieke traktaat dat deze 'vrome wilde uit de Zuidzee' zelf niet ontcijferen kon, hoewel het de gehele leer van zijn stam bevatte en 'zijn
hartenbloed er tegenaan sloeg'.82 En wat zei Heidegger er zelf van? Hij
mompelde voor slechts weinigen verstaanbaar: "De viering weest als
het werelden van de wereld." 83 In Einsteins poppenhuis gaf Rudy Kousbroek deze karakteristiek van Heideggers taalgebruik: 'Het proza van
Heidegger heeft iets seniels, zijn taalgebruik herinnert aan het sukkeldrafje van iemand die lijdt aan aderverkalking, vol nodeloze herhaling
en professoraal gemekker.'84 Naast de grote bewondering die 'men'
hem in binnen- en buitenland toedroeg, zoals Cornelis Verhoeven in
Nederland, is de afkeuring van Kousbroek een verademing om te lezen.
Wat ging er nog meer idiomatisch mis met zijn taalgebruik? Behalve
in het onderscheid tussen 'zijn' en 'zyn', zat er iets geks in het door hem
gemaakte onderscheid tussen 'terhanden' en 'voorhanden': een deur
is 'terhanden', maar loopt men ertegenaan, dan is hij 'voorhanden',
tussen 'wereldloos' en 'wereldarm': een steen is 'wereldloos', maar
een dier wereldarm', en tussen 'omring' en 'ontremmingsring': de wereld om het dier is een 'omring', waardoor het zijn driften laat inkapselen, maar de omringende wereld van een mens is een 'ontremmingsring'.85 Zulke neologismen zijn niet alleen idiomatisch verdacht, maar
diskwalificeren zich ook in semantisch opzicht. Er zijn zoveel uitsluitend semantisch verdachte neologismen in zijn werk aanwezig, dat het
lastig is er een keuze uit te maken. Voor 'uitspraak' bezigde hij 'aantoning', soms weidser aangeduid met 'een mededelend bepaalde aantoning', voor 'zijn' maakte hij sporadisch gebruik van 'voorhandenheid',
ook wel uit hang naar precisie aangeduid met 'bestendige voorhandenheid', voor 'inval' gaf hij de voorkeur aan 'lichting' dat hij definieerde als 'wezenlijke ontslotenheid' en voor 'voorschouw' of de kiem
van iets wat daarop lijkt, verzon hij de term 'voorzichtigheid'.86 'Grond-
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bevindelijkheid' is zijn neologisme voor het doen van belangrijke ontdekkingen, 'streek' voor richting en de omgeving van iets wat in een
bepaalde richting ligt, 'zorg' voor bekommernis en het maken van plannen, maar altijd met het idee dat het verkeerd is aan dagelijkse zorgen
tijd te besteden, want 'zorg' is slechts 'geleefde tijdelijkheid' en de
mens is voor onnoemlijk veel meer bestemd dan voor een min of meer
plichtmatige taakvervulling, en 'ontverren' en het daarvan afgeleide
'ontverring' voor toenaderen en toenadering, wat tot zijn potsierlijke
stelling leidde, dat 'ontverring' en oriëntatie de 'constitutieve kenmerken zijn van het in-zijn die de ruimtelijkheid van het er-zijn bepalen'.87
Afgezien van technisch aangevoerde bezwaren tegen dit soort neologismen kan men ook inhoudelijke bezwaren koesteren tegen de suggestie dat twee zo haaks op elkaar staande begrippen als 'ontverring'
en 'oriëntatie' dienen om iemands positie in de ruimte te bepalen.
In zijn voetspoor ging Hannah Arendt al even eigenzinnig met het verlenen van betekenissen aan bestaande woorden om. Lukraak verordineerde ze in strijd met de vocabulaire instincten van de meeste taalgebruikers, dat 'arbeiden' is verbonden met de biologische processen
van het menselijk lichaam, 'werken' met de onnatuurlijke aspecten van
het leven,-de menselijke conditie van 'werken' is het 'zijn' in de wereld,
zo beweerde ze, alsof 'denken' daar niets mee te maken zou hebben-,
en 'handelen' is verbonden met de menselijke conditie van de pluraliteit, want de mens bestaat niet en 'wij zijn mensen die eerst en vooral
politiek handelen'. Voor notoire domoren legde ze dat laatste graag
nog even uit: ze bedoelde dus mensen die deel uitmaken van de 'politeia' of gemeenschap van mensen. 88 Zelfs haar uitleg kon het niet zonder uitleg stellen! Zoals men gek van Heideggers brabbeltaal wordt,
dreigt men gek van al die mensen in het oeuvre van diens vrouwelijke
discipel te worden. Niet alleen de meer dan 150 neologismen in Zein
und Zeit ergeren Heideggers lezers, ook zijn voortdurende substantivering van persoonlijke en betrekkelijke voornaamwoorden en van
voorzetsels: het 'ik', het 'waarvoor' (eenvoudiger met het 'doel' te omschrijven) en het 'in' van 'in de wereld zijn'.89 Gedachtestreepjes, zoals
in 'waar-nemen' dienend om de betekenis van een woord bij te stellen
('waarnemen' is in één van de betekenissen niet 'zien' of 'beschouwen', maar 'de waarheid aanschouwen' of 'ten onrechte voor lief nemen') maken zijn werk er niet leesbaarder op. In Der Satz vom Grund
legde Heidegger uit wat men onder zijn grootste ontdekking, de ontologische differentie, dient te verstaan. Ten onrechte had de filosofie
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volgens hem het probleem van het 'zijn' als zodanig vergeten. Allerlei
functies van het 'zijn' tot en met de afhankelijkheid van het hoogste
'zijn' van God aan toe waren aan bod gekomen, maar ten gevolge van
'zijnsvergetenheid' (alweer een onnodig neologisme) was men vergeten het 'zijn' als zodanig te benoemen. Of iets wat is, het zijnde, dat
kan, lijkt zeer de vraag, want er is oneindig veel meer dat tot het zijnde
gerekend moet worden dan de mens: 'Aangewezen op het zijnde, dat
hij niet is, is hij tegelijk het zijnde dat hij ooit zelf zal worden, niet machtig.'90 De mens die vanuit het niets in de wereld wordt geworpen, dient
zich daarom te realiseren dat zijn sterfelijkheid ouder is dan hijzelf.91
Als Heidegger daarmee bedoelde, dat de dood al vóór het ontstaan
van de eerste mensen in de natuur woedde, kan men hem geen ongelijk geven, maar in het Duits zei hij: 'Ursprünglicher als der Mensch ist
die Endlichkeit des Daseins in ihm.' Hoe kan er iets in een afzonderlijke
mens bestaan, te weten de dood, voordat hij geboren is? Zo'n formulering vraagt op zijn minst om een toelichting, maar die gaf Heidegger
niet. Ook al kon hij het 'zijn' niet in al zijn consequenties overzien, toch
gaf hij deze definitie van het 'zijn' als zodanig: 'Het 'zijn' existeert omwille van zichzelf, bevat geen egoïstisch-ontische doelstelling voor een
blinde eigenliefde van de telkens factische mens. Zij kan daarom niet
weerlegd worden met bijvoorbeeld de opmerking dat veel mensen
zich voor de anderen opofferen, of dat de mensen überhaupt niet
slechts voor zichzelf alleen, maar in gemeenschap met anderen existeren. De aangevoerde stelling betekent noch een solipsistische isolering, noch een egoïstische hypertrofie van het zijn.' 92 Voor een aan al
het andere ontkoppeld 'zijn' zou dat kunnen gelden, maar het is de
vraag of men het 'zijn' als zodanig kan voorstellen (evenals het ding op
zichzelf). Luidt het antwoord ontkennend, dan schuilt in het gedweep
met het 'zijn' als zodanig een vrijbrief om zijn egoïsme bot te vieren en
het altruïsme van anderen voor gekkenwerk te verslijten en dat is precies wat Heidegger voorstond.
Tot nu toe is er een poging gedaan om Heidegger met zijn 'zijnsvergetenheid' te begrijpen, maar die is geëindigd met de geconditioneerde conclusie, dat er geen 'zijn' als zodanig bestaat. In dat geval kan
er van 'ontologische differentie' evenmin sprake zijn, hoe goed of
slecht Heidegger dat begrip zelf ook trachtte toe te lichten: 'Het niets
is het niet van het zijnde, ervaren vanuit het zijnde. De ontologische
differentie is het niet tussen zijnde en zijn. Maar net zomin als zijn, als
het tot het zijnde behorende niet, een niets is in de zin van het nihil
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negativum, is de differentie als het niet tussen zijnde en zijn slechts de
constructie van een distinctie van het verstand (ens rationalis).'93 Het
is waarachtig net alsof de grote filosoof niet in zijn eigen vondst geloofde, zoals Zarathustra zijn eigen leer verloochende. Dat is dan toch
weer knap van zo'n profeet als Heidegger: hij speelde blufpoker, maar
verried op het allerlaatst, dat zijn inzet te hoog was geweest.
Deels in het voetspoor van Heidegger bezondigde ook Sartre zich aan
tal van neologismen of het geven van betekenissen aan woorden die
minder met een persoonlijke smaak dan met een eigengereide ingreep
in het woordenboek te maken hebben. 'Intellectuelen' zijn volgens
hem geen hoger ontwikkelde mensen die zich in het publieke debat
weten te roeren, maar noodzakelijkerwijs 'de parasieten van klassen
of rassen die onderdrukken'. 94 Of men het eens is met de politieke
zienswijze die uit zo'n definitie spreekt, of niet, toch domineerde
Sartre als intellectueel het politieke debat vanaf de naoorlogse tijd tot
aan zijn dood. Vergelijkt men zijn rol met die van de huidige opinieleiders, dan is het niveau waarop althans in de 'social media' over maatschappelijke vraagstukken wordt gediscussieerd, beduidend lager dan
toen. Men kan het dan ook eens zijn met de conclusie die Frans de
Haan in het voorwoord van de Nederlandse vertaling van L'être et le
néant trok: 'Sartres leven en werk geven nog een aspect te zien waaraan het de hedendaagse wereld helaas te zeer ontbreekt. Marketingmanagers, beleidsadviseurs, opiniepeilers, popsterretjes en topatleten
hebben de intellectueel verdrongen. De intellectueel, voorheen een
hoofdrolspeler in het maatschappelijk debat, in Frankrijk wellicht prominenter dan elders, wordt in een sfeer van populisme en als vrijheid
geïnterpreteerde vrijblijvendheid met wantrouwen bezien. De manier
waarop Sartre en met hem zijn voor- en tegenstanders de maatschappelijke discussie prikkelden en stimuleerden, roept niet alleen gerechtvaardigde gevoelens van nostalgie op, maar ook het verlangen naar
een niveau dat uitstijgt boven dat van de ijdelheid der tegenwoordige
opinieleiders.'95 Nederland is nog nooit zo'n 'Platland' geweest als aan
het einde van de vorige en het begin van de huidige eeuw, waarin een
taboe lijkt te rusten op het verzinnen van een oplossing voor het migrantenvraagstuk, met inbegrip van de gewelddadige elementen in
niet alleen de politieke islam, en vooral niet mag worden nagedacht
over de toekomst van de Europese Unie (waarvoor desnoods de euro
zou moeten worden ingewisseld) en dankzij Komrij's 'treurbuis' en
volksgaarkeukens brood en spelen gretig aftrek vinden.96
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Zoals uit de titel van Sartres proeve van een fenomenologische ontologie blijkt, speelde het neologisme 'néant' (in het Nederlands vertaald
met het 'niet') een grote rol. Waarom bezigde Sartre niet de term 'le
rien' die met enige uitleg van zijn kant precies dezelfde betekenis zou
kunnen hebben als 'le néant'? Door dat na te laten maakte hij zijn gedachten over het 'zijn' en het 'niets' of 'niet-zijn' alleen maar ingewikkelder, wat hem de volgende onleesbare kritiek op het door Heidegger
geformuleerde 'zijn' als zodanig ingaf: 'Zo zou het esse est percepi vereisen dat het bewustzijn, louter spontaniteit die op niets kan inwerken,
het 'zijn' verleent aan een transcendent niet, terwijl het dit zijn 'zijnsniet' doet behouden: louter absurditeiten. Husserl heeft getracht die
bezwaren te weerleggen door de passiviteit in de noësis in te voeren:
het is de hylè of zuivere stroom van het ervaren, een materie van de
passieve synthesen.'97 Alles wat hier staat, op de 'materie van passieve
synthesen' na, is niet onbegrijpelijk, maar zowel volstrekt onleesbaar
als nodeloos ingewikkeld geformuleerd, terwijl hij hetzelfde ook leesbaar en desnoods ingewikkeld had kunnen formuleren. Ging Sartre op
zoek naar een Bestiarium van Lautréaumont of een Lapidarium van
Rimbaud, dan zou hij volgens eigen zeggen eerst op zoek moeten gaan
naar de 'loutere preferentie' van 'dierlijkheid' en geologie in het algemeen.98 Vervolgens zou hij moeten trachten het ingewikkelde verband
tussen zulke begrippen en de betrokken dichters te leggen. In dat kader passen geen neologismen die afbreuk doen aan de verstaanbaarheid en het complexe karakter van zijn teksten. Nochtans bediende hij
zich van neologismen als 'gepsychiseerd', 'objectiteit', 'negatiteit', en
'vernieting'.99 Of hij gaf hoogst eigenzinnige definities van 'voor zich':
'loutere vernieting van het op zich', en kwam vervolgens in de problemen met zijn vaststelling, dat 'voor zich' en 'op zich' synthetisch met
elkaar verbonden zijn in 'voor zichzelf' (die 'loutere vernieting' is dus
niet helemaal gelukt?).100 Of hij definieerde een 'knecht' niet minder
eigenzinnig als iemand 'die de heer allereerst als een nee opvat, zoals
de gevangene die probeert te ontsnappen tegen de schildwacht aankijkt die hem bewaakt'.101
Behalve een kampioen in dit soort neologismen en semantische eigenzinnigheden was Sartre ook uiterst bedreven in het geven van
overbodige analyses. Zie eens, hoe hij zich als een geduchte rokkenjager over het begrip 'liefkozing' buigt. Hij onderscheidt dat aanvankelijk
niet van 'begeerte', dat een meer seksuele implicatie heeft, terwijl dat
wel zou moeten, en doet dat vervolgens toch om zijn even overbodige
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als foutieve analyse tenslotte te smoren in een soort wonderbaarlijke
'vleesvermenigvuldiging' (de lezer zij voor dit neologisme om excuus
gevraagd): 'De liefkozing is geenszins van de begeerte onderscheiden:
met de ogen strelen of begeren zijn één. De begeerte drukt zich uit in
de liefkozing, zoals de gedachte in de taal. En juist zo openbaart de
liefkozing het vlees van de ander als vlees aan mijzelf en aan de ander.
Maar zij openbaart dat vlees op een heel bijzondere manier: de ander
vastgrijpen openbaart hem zijn inertie en zijn passiviteit van getranscendeerde transcendentie, wat niet hetzelfde is als de liefkozing.'102
Voor een eenvoudige minnaar is het omkatten van een liefkozing tot
'zijn passiviteit van getranscendeerde transcendentie' ondoenlijk,
maar kennelijk niet voor Sartre, die zijn analyse zo vervolgt: 'Daarbij is
het niet mijn lichaam als synthetische gestalte in actie dat de ander
liefkoost; het is mijn lichaam van vlees dat het vlees van de ander geboren doet worden. De liefkozing is bedoeld om door het genot het
lichaam van de ander voor de ander en voor mijzelf geboren te doen
worden als aangeraakte passiviteit in de mate waarin mijn lichaam zich
voor het aanraken met zijn eigen passiviteit tot vlees maakt, dat wil
zeggen door zich eraan te liefkozen liever dan het te liefkozen.' Leg aan
een gewone lezer maar eens uit, wat het verschil is tussen 'liefkozen'
en 'zich aan iets liefkozen'. Dat is niet te doen, omdat het laatste werkwoord met het vaste voorzetsel 'aan' helemaal niet in het Nederlands
bestaat. 'Beminnen' en 'bemind te worden' bestaan wel in het Nederlands en de sensaties die daarmee gepaard gaan, zijn onder Nederlanders zo algemeen bekend, dat geen Fransman hun de kunst van het
liefkozen hoeft uit te leggen of te leren. Maar met dezelfde snelheid
waarmee Sartre vaststelde, dat 'liefkozing' en 'begeerte' één zijn,
waarna de een zich bleek uit te drukken in de ander, zoals een gedachte wordt uitgedrukt in taal zonder dat een zinnig mens, Nederlander of Fransman, die twee niet van elkaar zou willen onderscheiden,
laat hij reeds een tussenconclusie volgen: 'Daarom hebben de liefdeshandelingen iets kwijnends dat bijna 'bestudeerd' zou kunnen worden
genoemd. Het gaat er niet zozeer om een deel van het lichaam van de
ander te nemen als wel het eigen lichaam tegen het lichaam van de
ander aan te dragen. Niet zozeer duwen of aanraken, in de actieve betekenis, maar leggen tegen. Het is alsof ik mijn eigen arm draag als een
onbezield object en hem tegen de flank van de begeerde vrouw leg;
dat mijn vingers die ik over haar arm laat dwalen levenloos aan het
uiteinde van mijn arm zijn. Zo komt de onthulling van het vlees van de
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ander tot stand door mijn eigen vlees; in de begeerte en in de liefkozing waardoor zij zich uit, maak ik mijzelf tot vlees om de vleeswording
van de ander te realiseren en doordat de liefkozing de vleeswording
van de ander realiseert, onthult zij aan mij mijn eigen vleeswording,
dat wil zeggen dat ik mij tot vlees maak om de ander ertoe te brengen
voor zichzelf en voor mij zijn eigen vlees te realiseren en dat mijn liefkozingen voor mij mijn vlees geboren doen worden in zoverre het,
voor de ander, vlees is dat hem tot het vlees geboren doet worden.'103
Hier laat Sartre de ander haast ongemerkt van geslacht veranderen om
existentieel zinspelend op de herenliefde zijn eindconclusie te trekken:
'Door zijn vlees laat ik hem mijn vlees proeven om het te dwingen zich
vlees te voelen. En zodoende verschijnt werkelijk het bezitten als tweevoudige wederzijdse vleeswording. Bij begeerte is er dus een poging
tot vleeswording van het bewustzijn (wat we zo-even het pasteus worden van het bewustzijn, vertroebeld bewustzijn enz. noemden) om de
vleeswording van de ander te realiseren.'104 Met al zijn kritiek op de
ontoereikendheid van de hermeneutische beschrijvingen van Heidegger vergat Sartre, dat de overdaad van zijn eigen explicatieve woede
evenzeer schaadt.105
Net als Heidegger en Sartre had Foucault minder oog voor de eeuwige
waarheid, en meer voor een 'op zich' en 'voor zich' betekenisvolle werkelijkheid. Aan de hand van drie thema's, te weten ziekte, macht en
seksualiteit legde hij de nadruk op het evolutionaire verloop van de
waarheid, dat hij afleidde uit de manier waarop daarover werd gesproken en geschreven. Er school niet alleen in neologismen een wereld
van verschil, vergeleken met de oude situatie, maar ook in de taal zelf.
Om dat duidelijk te maken introduceerde hij in Frankrijk het begrip
'epistèmè', een neologisme dat een heel conceptueel systeem moest
voorstellen om inzicht te krijgen in waarheid en kennis. Plato had er
nog waarheid en kennis zonder meer onder verstaan, waarvoor Aristoteles op zijn beurt het neologisme 'technè' verzon. In een zich ontwikkelende samenleving evolueert de taal zich op een min of meer natuurlijke manier, geen mens zal daar aanstoot aannemen, en tegelijk
zijn er ook constanten: wat men ook onder waarheid en kennis verstaat, welke afwisselende evoluties en revoluties de samenleving geleidelijk of abrupt een stroomschok toedienen met een daarbij passende versnelling als gevolg, toch wil men in alle tijden de waarheid
zien te achterhalen. Plato benadrukte het belang van het begrip 'epistèmè' tegenover de wisselende meningen van zijn tijdgenoten, maar
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Foucault verstond er een discontinue en tijdelijke waarheid onder,
waarvan het conceptuele karakter minder met de ideeënleer van Plato
samenhing dan met de gedeelde opvattingen in een bepaalde samenleving die zich plaatselijk en chronologisch manifesteerden. De wisselende meningen in Plato's tijd transformeerde hij tot wisselende waarheden, maar het is de vraag, of het woord 'epistèmè' de vlag kan zijn,
die de lading dekt. Er is immers voor de zoveelste keer sprake van een
betekenisverandering van een woord, waardoor filosofen zich van hun
achterban vervreemden. Laat dat zo zijn, dan zou Foucault ook door
géén gebruik van een neologisme te maken zijn eigen filosofie hebben
kunnen verwoorden. Het gebruik van neologismen is nu eenmaal ondergeschikt aan het belang dat ermee gemoeid is, hoe ongemakkelijk
de toenaderingspogingen van een filosoof tot zijn volgelingen ook verlopen.
Het begrip 'epistèmè' berust in de visie van Foucault op twee opvattingen, waartegen men bezwaar kan maken. De eerste opvatting is,
dat er uitsluitend discontinue en tijdelijke waarheden bestaan. De behoefte om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden is echter zo
oud als de mensheid, al kunnen morele richtlijnen in diverse tijden,
plaatsen en gemeenschappen haaks op elkaar staan. De tweede opvatting is, dat het 'discours' of 'vertoog' dat inzicht in maatschappelijk
gedeelde opvattingen moet verschaffen, nooit geheel en al uitsluitsel
zal kunnen geven. Zo'n puzzel valt niet te leggen, omdat men nooit de
zekerheid kan hebben, dat al het relevante materiaal is opgespoord
(alsof men trouwens weet wat in dit opzicht relevant is). Foucault demonstreerde de verwevenheid van taal en waarheid in het begrip
'ziekte', middels zijn constatering dat de symptomen van een ziekte
tekens van een taal zijn. Ze vertonen geen overeenkomst met zulke
tekens, maar zijn die, gevoelig voor verschil, gelijktijdigheid of opeenvolging en frequentie als ze zijn. Symptomen zijn aldus geen kenmerkende ziektebeelden, nee, ze maken deel uit van de syntaxis. 106 Voordat de vervoeging van een verkoudheid nieuwe inzichten in de grammatica geeft, zij hier vastgesteld, dat hij de verwevenheid van taal en
waarheid met een ziekte overdrijft. Hij ging daar veel te ver in: 'De beschrijving van de clinicus spreekt, precies als de analyse van de filosoof,
dát uit, wat door de natuurlijke relatie tussen de operatie van het bewustzijn en het teken gegeven is.'107 Het woord 'operatie' is misleidend, want het suggereert een verband met de chirurgische praktijken
van een clinicus en filosoof, van wie de een zijn mes en de ander zijn
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pen als een scalpel hanteert, terwijl het is bedoeld om een verband
tussen diagnose en analyse te leggen: in het hoofd van een clinicus en
een filosoof zou zich hetzelfde afspelen, alvorens zij zich van de taal
bedienen. Welke neuroloog is in staat om de waarheid van zo'n uitspraak te controleren? Toen er tijdens de renaissance voor het eerst
anatomische lessen werden gegeven, waarvan Rembrandt voor meer
dan één schilderij dankbaar gebruikmaakte, werd er verbaal meer onthuld dan ooit te voren. Volgens Foucault beïnvloedden taal en medische wetenschap elkaar zodanig, dat de onthulling van het binnenste
van het menselijk lichaam alleen kon plaatsvinden, doordat de voorheen versluierende taal werd verruild voor een open klinisch jargon:
'Men moest de medische taal dus op dit schijnbaar zeer oppervlakkige,
in werkelijkheid echter heel diep weggestopte niveau plaatsen, waar
de formule van de beschrijving tegelijk een gebaar van onthulling is.
En op haar beurt maakte deze onthulling de discursieve ruimte van het
lijk tot het oorsprongs- en uitingsniveau van de waarheid: het ontsluierde innerlijk. Het is geen toevallige samenloop van omstandigheden,
dat de pathologische anatomie ontstond in de tijd dat de clinici hun
methode vastlegden: het evenwicht van de ervaring verlangde, dat de
op het individu gerichte blik en de taal van de beschrijving berusten op
het stabiele, zichtbare en leesbare fundament van de dood.' 108 Hij
deinsde er niet voor terug om in dit verband te spreken van een epistemologische reorganisatie van 'ziekte', alsof verbeteringen in de medische wetenschap niet op ontdekkingen berustten, maar op taalveranderingen.109 Als die wisselwerking werkelijk bestond, zou men zich
moeten afvragen tot welke veranderingen in het ziektebeeld de diftongering van de ie-klank in het Middelnederlands naar de ij-klank in
de zestiende eeuw (vergelijk 'tieden' met 'tijden'), en van de lange 'u'
naar de ui-klank (vergelijk 'muus' met 'muis') hebben geleid. Welke
ziektes bestonden er toen in Nederland in tegenstelling met andere
landen, waar de diftongering niet had plaatsgevonden? Moet men het
verschijnsel immuniteit met uitzonderingen op de diftongeringsregel
in verband brengen, zoals 'scharensliep' en 'duvel'? Nee, de 'discursieve ruimte van het lijk' is een fraai verzinsel van Foucault, dat slechts
in een mortuarium tot de verbeelding spreekt.
Als hij wil aantonen, dat de ziekte in een zieke kan worden vergeleken
met het woord in een taal, doet Foucault dat met een overweldigende
aandacht voor medische details, maar die kunnen zijn lezers niet doen
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vergeten, dat hij met geen woord van de verbale details van zo'n vergelijking rept: 'In deze waarnemingsstructuur is het besmettingsprobleem van betrekkelijk weinig belang. In geen enkel geval vormt de
overbrenging van het ene naar het andere individu het wezen van de
epidemie. Zij kan weliswaar in de vorm van het 'miasma' of de 'kiem',
die door water, voedingsmiddelen, aanraking, wind of bedompte lucht
wordt overgebracht, een van de oorzaken van de epidemie vormen,
hetzij een directe of primaire (als zij de enige werkbare oorzaak is),
hetzij een secundaire oorzaak (als het miasma in een stad of hospitaal
het product is van een door een andere factor teweeggebrachte epidemische ziekte). Maar de besmetting is slechts een modaliteit van het
massieve feit van de epidemie. Men zal graag toegeven dat kwaadaardige ziekten, zoals de pest, een overdraagbare oorzaak hebben. Moeilijker zal men dat doen voor de eenvoudige epidemische ziekten (kinkhoest, mazelen, roodvonk, geelzucht of wisselkoorts).' 110 Die 'wisselkoorts' duidt ongetwijfeld op de uitwisseling van informatie tussen
taalgebruikers, maar de vergelijking is daarmee niet kloppend te maken. Bestaat er dan geen wisselwerking tussen taal en ziektes, waarvan
de behandelmethodes steeds beter worden, of tussen taal en nieuwe
ontdekkingen in welke wetenschap dan ook? Natuurlijk werken veranderingen in het wetenschappelijk klimaat, een andere of diepgaandere
belangstelling voor ontdekkingen die in bepaalde tijden in de lucht
schijnen te hangen, uiteindelijk mee aan verbeteringen van de levenskwaliteit. Natuurlijk doen zich als gevolg daarvan kenteringen in het
'discours' of 'vertoog' voor. Wat verandert, is volgens Foucault 'de
stomme configuratie waarop de taal steunt, de samenhang van situatie en houding tussen wat spreekt en waarover gesproken wordt.'111
Er is met andere woorden in zijn zienswijze geen scheiding mogelijk
tussen 'taal' en de 'stomme configuratie' in de vorm van gedachten en
concrete uitvindingen die gedaan zijn, zoals een wiel dat kan piepen
wat het wil en toch tot de 'stomme configuratie' zal blijven behoren.
Wat hij opmerkte over de qua tijd en plaats zeer uiteenlopende waardering voor de waanzin (door hem als een sociale constructie beschouwd, op grond waarvan men zoveel mogelijk gekken op een narrenschip kan stouwen, uit de samenleving isoleren in een liefst bosrijke
omgeving of in een drukke stad aan het menselijk verkeer laten deelnemen) en de dood (door hem niet langer beschouwd als 'de nacht
waarin het leven zich oplost, zodat zelfs een zieke in de war raakt',
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maar als 'de grote macht van verheldering die de ruimte van het organisme en de tijd van de ziekte beheerst en aan het licht brengt…'), is
niet onwaar en toch heeft hij ongelijk.112
Zoals Foucault ten aanzien van de waarheid alleen tijdelijkheid en discontinuïteit ontwaarde, waardoor hij het feit miskende, dat er te veel
tegelijk waar kan zijn,-een koe van een waarheid graast op een kaal,
mals of pas ingezaaid weitje-, miskende hij het wezen van de taal. De
taalgebruiker is geen goochelaar die met een toverformule iets feeerieks of onverwachts in gang zet, wat behalve aan zijn staf aan de
kracht van een magische bezwering te danken is, nee, hij anticipeert
op nieuwe ontwikkelingen, maar dwingt die niet af. Geen flatscreen of
iPhone is ooit door een taalgebruiker uitgevonden: die liet dat node
over aan de Zwitser Martin Schadt of aan een digitale heros in dienst
van Apple, wier taalgebruik het vermelden niet waard is. Intussen interpreteerde Foucault de taal als iets wat zelfstandig beslissingen kon
nemen, gelijk de verpersoonlijking van het Woord, God, die in zekere
zin de schepping uitvond. Hij was op zoek naar de betekenis van een
woord zonder de betekenis van het woord als zodanig te kennen, alsof
moderne mensen in hiëroglyfen schrijven: 'Het betekende onthult zich
slechts in de zichtbare en logge wereld van een betekenaar, die zelf
met een betekenis beladen is die hij niet meester wordt. Het commentaar berust op het postulaat, dat het woord een 'vertaling' is, dat het
met de beelden het gevaarlijke voorrecht deelt te tonen door te verhullen, en dat het in de open reeks van discursieve herhalingen eindeloos door zichzelf kan worden vervangen.'113 Waarop berustte zijn eigen interpretatie van 'taal'? Hij wist het zelf niet en wachtte met engelengeduld op de wederkomst van het Woord die hem dat zou kunnen
vertellen: 'Kortom, het commentaar berust op een interpretatie van
de taal, die tamelijk duidelijk het stempel van zijn historische oorsprong draagt: de Exegese die in en door de verboden, de symbolen,
de concrete beelden en heel het apparaat van de Openbaring gehoor
geeft aan Gods Woord, dat steeds verborgen blijft en steeds voorbij
zichzelf ligt. Al jaren leveren wij commentaar op de taal van onze cultuur juist vanuit dat punt waar wij eeuwenlang tevergeefs op de beslissing van het Woord hadden gewacht.' 114 Foucault was een mysticus, die zich met het oog op de toekomst in het verleden verdiepte en
met zijn 'wisselwerking' en cirkelredeneringen vastliep in een labyrint.
Hij stelde zich een onmogelijke opgave: 'De betekenis van een uit-
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spraak zou niet gedefinieerd moeten worden door de schat aan bedoelingen die zij zou bevatten, waardoor zij tegelijk onthuld en verheeld wordt, maar door het verschil dat haar met de andere werkelijke
en mogelijke uitspraken verbindt, die uit dezelfde tijd stammen of
waar zij zich in de lineaire reeks van de tijd tegen verzet. Dan zou een
systematische geschiedenis van de vertogen tevoorschijn komen.'115
Maar het gaat toch niet om dat laatste? Het gaat toch om de bedoeling
van de schrijver die zich in een bepaalde tijd over iets heeft uitgesproken, waarbij het verschil in tijd belangrijker is dan verschil in taalgebruik tussen tijdgenoten! Ongetwijfeld wilde Foucault het contact tussen dichters en schrijvers van toen met moderne lezers bevorderen,
maar de omweg die hij daarvoor koos, verhinderde dat hij daarin zou
slagen. Zijn oneigenlijk gebruik van de taal, inclusief van het woord
'waarheid', stempelde hem tot een gedreven waarheidszoeker die zich
nochtans vastliep in zijn eigen systeem.
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4. De vrije wil bestaat (niet)
Wat beogen voorstanders van vrijhandel? Meer winst, maar dat zeggen zij nooit. Een vrije doorgang van goederen, mensen en verkeer of
het voorkomen van een oorlog om zoiets verwerpelijks als handelstarieven zijn de nobele oogmerken waarmee zij publiekelijk schermen.
'Eerlijke concurrentie' is ook zo'n leus die hun oneerlijke bedoelingen
toedekt. Of het nu gaat om het Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA), een alomvattend vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU, of om het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de VS en de EU, steeds blijkt 'better business' te
moeten worden bevorderd door zoveel mogelijk douaneformaliteiten
en -heffingen af te schaffen, illegale imitaties van innovatieve producten tegen te gaan, de bestaande standaarden op het gebied van de
voedselindustrie en rechten van werknemers nog beter te beschermen dan in het verleden (hoewel de gevolgen van de vrijhandel in
combinatie met automatisering nu juist funest zijn voor de werkgelegenheid) en door garanties te geven voor de instandhouding van de
democratie en voor de verbetering van het milieu, de gezondheid en
veiligheid van de consument. In werkelijkheid willen de betrokken ondernemingen meer winst behalen dankzij de vergroting van hun eigen
afzetgebied, dat aldus een buffer vormt tegen het afzetgebied van andere machtsblokken in de wereld. Op den duur zullen die samen ook
weer een buffer vormen, totdat de vrijhandel wereldwijd gegarandeerd is. De vrijheid die door zulke verdragen wordt geclaimd, is in zekere zin in tegenspraak met zichzelf, doordat de moeizaam geconstrueerde grenzen van het vrijhandelsgebied op hun beurt het onderwerp
van een vrijhandelsakkoord zullen worden. Maar wat vooral stoort, is
de constructie van een democratische voorgevel van het vrijhandelsgebouw, een écht World Trade Center, dat voor nationale overheden
gesloten blijft, indien multinationals bijvoorbeeld geen of te weinig belasting betalen. Naarmate hun vrijheid toeneemt, neemt die van nationale overheden af. Wat is daar democratisch aan?
Zoals 'eerlijke concurrentie' binnen een machtsblok getuigt van
goede bedoelingen, maar een dekmantel is geworden om winst te maken ten koste van een ander, zijn grote vrijhandelsverdragen een dekmantel om winst te maken ten koste van andere machtsblokken. Hoe
vrij is een burger binnen zo'n machtsblok, nadat de grootste ondernemingen nationale overheden het nakijken hebben gegeven en slechts
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aan aandeelhoudersvergaderingen verantwoording hoeven af te leggen? Ondanks internationale verdragen slaat de vrijheid van burgers,
gedegradeerd tot consumenten, in machteloosheid om. Dat is nu al
het geval in de VS, waar de platvloerse retoriek van de ene presidentskandidaat verhindert, dat hij verantwoording voor zijn te voeren beleid aflegt, en de andere stelselmatig weigert zich te verantwoorden
voor het door haar gevoerde beleid als minister van Buitenlandse Zaken en senator in het verleden. Beiden zijn ongeschikt om president
van zo'n groot land als de VS te worden, alleen al omdat zij in fiscaal
opzicht het slechtst denkbare voorbeeld aan hun landgenoten hebben
gegeven: de een beroemt zich erop als ondernemer nooit belasting te
hebben betaald en de ander maakte als senator van New York het ontduiken van belastingen wettelijk mogelijk. Het behalen van winst zonder zich te hoeven verantwoorden schenkt weinigen vrijheid en velen
onvrijheid in de vorm van grote armoede. Het dragen van verantwoordelijkheid met een daarmee gepaard gaande bereidheid om in het
openbaar verantwoording af te leggen schenkt daarentegen allen de
grootst mogelijke vrijheid. Het maakt van de kleinste gezagsdrager nog
een geziene publieke figuur, al heeft ook híj weinig populaire maatregelen moeten nemen.
Denkt men over het bestaan van de vrije wil na, dan is vrijheid een
eerste vereiste. Waar zij ontbreekt, valt niets te willen en zinkt elke
theorie in het niet vergeleken met de harde praktijk des levens. Een
slaaf kon volgens de Grieken niet denken, omdat hij geen meester was
van zijn vrije tijd. Een bijkomend probleem, indien men daarover wel
beschikte, was gelegen in het soort vrijheid dat men voor zichzelf en
anderen opeiste. Kierkegaard wees daarop, toen hij opmerkte, dat
mensen nooit gebruikmaken van de vrijheid die zij hebben, maar altijd
vrijheden eisen die zij niet hebben. Zij genieten bijvoorbeeld de vrijheid van denken en eisen de vrijheid van meningsuiting.1 Is men in biologisch opzicht vrij om iets te doen of na te laten, wanneer de 'struggle for life' zijn tol eist? Alleen een hooggestemde dwaas zal die vraag
bevestigend beantwoorden, voor zover hij niet in beslag wordt genomen door het alleen al amorele kwaad in deze wereld, dat wil zeggen
een functionele vorm van kwaadaardigheid: 'Een beetje kwaadaardigheid is functioneel als een manier om de competitie uit te schakelen
of af te zwakken. Vandaar dat we overal in de natuur zien, hoe jonge
vogels door hun broertjes en zusjes worden weggeduwd of opgegeten.'2 De onvolmaakte condities waaronder men leven moet, kunnen
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een min of meer toevallig karakter hebben of bewust worden veroorzaakt. In dat laatste geval verliest het kwaad zijn amorele karakter en
verandert in een moreel kwaad, dat zo vertrouwd en wijdverbreid is,
dat men in 'moreel' een pleonasme ontwaart. In elk geval is het de
oorzaak van een gevoel van psychische benauwdheid, waardoor bespiegelingen over de vrije wil in de taal van Darwin 'out of order' lijken:
'Onvolmaaktheid is een structureel gevolg van het proces van toevallige mutatie en natuurlijke selectie. Het kwaad is evenzeer structureel
als gevolg van de competitie om schaarse bronnen. Het 'metafysisch
optimisme' van vele traditionele dichters, denkers en dromers kan definitief de prullenbak in.'3 Deze conclusie van de filosoof Pouwel Slurink kan inderdaad uit het bestaan van beide soorten kwaad worden
getrokken, wat het geloof in een vrije wil op losse schroeven zet.
Maar vormt het kwaad niet de keerzijde van een medaille, waarvan
het goede evenzeer de aandacht dient te krijgen, indien men het belang van de moraal wenst te onderstrepen voor het bestaan van een
vrije wil? Het misschien onevenredig op deze wereld vertegenwoordigde goede geeft uiteindelijk immers de doorslag? Men hoeft toch
niet in het kwaad te berusten, integendeel, de moraal zelf maakt keuzes noodzakelijk, die, hoe beperkt ook, beslissend voor het welzijn van
een mens kunnen zijn. Heeft men bezwaren tegen metafysische aspecten van de moraal en weigert men door schade en schande wijs geworden God dingen in de schoenen te schuiven, die in geval van Jezus
wel sandalen zullen zijn geweest, dan nog valt het geloof in het bestaan van een moraal op biologische gronden vrij gemakkelijk aan te
tonen. Dat geloof heeft een min of meer objectieve basis en is daarom
minder vrijblijvend dan men wel denkt. Empathie staat aan de basis
van moraliteit, want wie zijn ogen opent voor het lot van een ander en
zich in een medemens herkent, is ontvankelijk voor 'een soort objectieve morele dimensie'.4 Dankzij of op grond van de moraal verricht
men dus keuzes, die het bestaan van een vrije wil aannemelijk maken
zonder dat daarmee de mate van vrijheid in het geding is. Wat is een
vrije wil immers waard, wanneer men zich wel bewust van een keuzemogelijkheid is, maar zich gedwongen voelt om voor één van beide
mogelijkheden te kiezen?
Is men in theologisch opzicht vrij, indien de mens ten kwade geneigd
is? Met dit probleem worstelde Augustinus die in de oorsprong van het
kwaad een stimulering van de neiging ten goede zag. Toenadering tot
de goddelijke substantie, op vrijwillige basis uiteraard, verleende het
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leven een ongekende dimensie. Bewoog hij niet hemel en aarde 'met
zijn pretentieuze denken'? Cornelis Verhoeven was er, om het zacht
uit te drukken, niet van gecharmeerd: 'Welnu, dat kunnen wij niet
meer, hoe wijsgerig onze instelling ook moge zijn. Het doet ons zelfs
komisch aan.'5 Waarom komisch? De zin van het lijden (als vorm van
een zelfstandig kwaad) heeft toch niets pretentieus en komisch! Uitleg
is dus geboden en die gaf Verhoeven ook: 'Toen ik op een dag de redenering van Augustinus besprak, waarin hij op grond van de overweging dat het onvergankelijke beter is dan het vergankelijke, tot de conclusie komt dat God, de geheel goede, dan geheel onvergankelijk moet
zijn, maakte iemand de opmerking dat volgens die redenering een kiezel beter moet zijn dan een gebraden haantje, want hij is in elk geval
minder vergankelijk.'6 Het probleem van Augustinus' fundering van het
kwaad is gelegen in de omweg die hij maakt om van een slecht schepsel iets goeds te brouwen, dat uit vrije wil weerstand heeft weten te
bieden aan het kwaad, of dat spijt van zijn zonden heeft gekregen en
daarom door God des te meer wordt bemind. Hoe zit dat in het hiernamaals? Moet een ziel in staat van hemelse gelukzaligheid zich nog
steeds ten pleziere van God als een goede ziel gedragen die zich van
het kwaad (bijvoorbeeld in de vorm van zielen die branden in de hel)
bewust is en zich daarvan blijft afwenden? Dan had hij net zo goed niet
hoeven dood te gaan en als God hem na zijn dood geheel en al in Zijn
goedheid omvat,-waarom moest hij zijn verdiende loon dan zo zuur
verdienen? Misschien had hij achteraf wel niet over een vrije wil willen
beschikken om nooit in de verleiding te hoeven komen om tegen Gods
geboden in te gaan.
Dit switchen tussen het geloof in en de ontkenning van een vrije wil
is bij Schopenhauer geworden tot wil en onwil, even grof als rudimentair, zodat het idee van vrijheid er niets meer mee te maken heeft. Hij
beriep zich voor zijn van anderen wel zeer afwijkende opvatting over
de wil op Augustinus, wiens in De civitate Dei onderscheiden gemoedsbewegingen (begeerte, vrees, blijdschap en droefheid) eigenlijk bewegingen van de wil zijn: 'Wat is immers begeerte en blijdschap anders
dan een wil die 'ja' zegt op wat wij willen, en wat is vrees en droefheid
anders dan een wil die 'nee' zegt op wat wij niet willen?'7 Men is bang
zonder in alle vrijheid daarover een beslissing te nemen en datzelfde
geldt voor andere gemoedsbewegingen. Men vlucht uit onberedeneerde angst zonder zich, in levensgevaar verkerend, eerst rekenschap
te geven over de noodzaak of de richting van zijn vlucht. Schopenhauer
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duidt hier onmiskenbaar op 'beslissingen' die instinctief in het reptielenbrein worden genomen, maar lang niet alle beslissingen zijn onmiddellijk op levensbehoud gericht. Wie besluit van baan te veranderen,
kan de tijd nemen om elders emplooi te vinden, verhuizen of blijven
wonen in zijn eigen huis. Hij kan zelfs op het laatste ogenblik besluiten
niet van baan te veranderen, waaruit een heel ander soort beslissing
spreekt dan uit de eerdere voorbeelden.
Schopenhauer wenste dit verschil tussen een primair en secundair reagerende wil te negeren. Voor hem kwam 'al ons willen voort uit behoefte, dus uit gebrek, dus uit lijden'. 8 Levensvervulling kan het doen
voorkomen, alsof er een einde aan de lijdensweg gekomen is, maar dat
is slechts schijn: 'Tegenover één wens die in vervulling gaat, staan er
minstens tien die onvervuld blijven. Bovendien duurt het begeren lang
en zijn onze verlangens eindeloos in getal. De vervulling is van korte
duur en karig bemeten. Maar zelfs de uiteindelijke bevrediging is
slechts schijn: de vervulde wens maakt meteen plaats voor een
nieuwe, en van de eerste heeft men ingezien dat deze een vergissing
was, van de laatste beseft men dat nog niet. Duurzame bevrediging
kan een verworven object van het willen ons niet geven: het is nooit
meer dan een aalmoes, die de bedelaar wordt toegeworpen en zijn
leven vandaag verlengt om zijn kwellingen tot morgen te rekken.
Welnu, zolang ons bewustzijn vervuld blijft van onze wil, zolang we
overgeleverd blijven aan de aandrang van onze wensen,-met alle hoop
en vrees van dien-, zolang wij subject zijn van ons willen, zal ons nooit
duurzaam geluk of rust beschoren zijn.'9 Esthetisch genot, extase als
gevolg van de uitgeschakelde wil, zoals Kant die meende te ontwaren
in het belangeloos aanschouwen der dingen, behoorde volgens Schopenhauer tot de uitzondering op de regel en was niet van deze wereld,
maar lag 'ten grondslag aan het feit dat over het verleden en over verre
oorden een prachtige luister ligt en zulke zaken zich, ten gevolge van
onze eigen zelfverloochening, in een sprookjesachtig licht aan ons
voordoen'.10 Ook daar kwam de vrijheid niet aan te pas, want men
werd gegrepen door iets wat men hoorde, zag of las en vervolgens
meegesleept in een onvoorzien proces.
Door nogal eenzijdig uit te gaan van de mens als een subject van het
willen in plaats van het kennen maakte Schopenhauer van de wil iets
wat zich aan de rede onttrekt. De werkelijkheid wordt volgens hem
niet door de rede maar door een boze wil beheerst. Het kwaad dat
Napoleon aanrichtte, weet hij aan diens grote wilskracht: 'Bonaparte
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is vermoedelijk niet slechter dan veel mensen om niet te zeggen de
meesten. Hij bezit nu eenmaal het heel gewone egoïsme om op kosten
van anderen naar welzijn te streven. Wat hem kenmerkt, is alleen de
grotere kracht om zijn wil door te drukken.' 11 Tegen de dominantie van
de boze wil valt niets te doen en er is geen hoop op verbetering, tenzij
men zich aan de wil ontworstelt in 'filosofische bezonnenheid', in kunst
en in 'het betere bewustzijn' dat kan worden vergeleken met 'het laaiende ogenblik dat zijn wil uitdooft'.12 Opgevat als een ding op zichzelf
is de wil niets meer dan de voorstelling die men zich ervan maakt en,
omdat de wet van de toereikende grond in dat geval alleen betrekking
heeft op de verschijning van de wil, niet op de wil zelf, kan men vragen
als: 'Wat wil de wil?' of 'Waarnaar streeft de wil?' niet beantwoorden.13 Het enige wat met zekerheid kan worden vastgesteld, is, dat
elke afzonderlijke wilsuiting een doel heeft, wat aan het willen in het
algemeen ontbreekt.14
Tot zover kan men begrip voor Schopenhauers interpretatie van de
wil opbrengen, waaraan echter abrupt een einde komt, wanneer hij
als een hoogst eigenzinnige filosoof, tegen het vocabulaire van de taalgebruiker in, verklaart, dat 'lichaam' hetzelfde is als 'wil'. Hij deed dat
heel gefaseerd in Die Welt als Wille und Vorstellung door eerst te verklaren: 'De wilsuiting en de activiteit van het lichaam zijn niet twee objectief gekende, onderling verschillende toestanden, die causaal met
elkaar verbonden zijn, en ze verhouden zich niet tot elkaar als oorzaak
en gevolg, maar zijn één en hetzelfde, dat op twee totaal verschillende
manieren wordt ervaren: de ene keer heel onmiddellijk, de andere
keer via de aanschouwing door het verstand. De activiteit van het lichaam is niets anders dan de geobjectiveerde, dat wil zeggen in de
aanschouwing getreden, uiting van de wil.'15 Ervaring gaf kennelijk de
doorslag voor zijn stelling, niet de rede. Hij kon zijn stelling niet bewijzen, wat hij op een onnavolgbare wijze erkende en verhulde tegelijk:
'De hier voorlopig ontwikkelde gelijkheid van wil en lichaam kan alleen
maar, zoals dat hier voor de eerste keer gebeurd is en in het vervolg
nog verschillende keren zal gebeuren, worden aangetoond: dat wil
zeggen die gelijkheid kan alleen maar vanuit het onmiddellijke bewustzijn, vanuit de concrete kennis, naar het redelijke weten worden overgeheveld en in abstracte kennis worden vertaald.' 16 Ten detrimente
van de filosofie noemde hij zijn onbewijsbare waarheid een filosofische
waarheid, die zich op verschillende manieren liet typeren: 'Dat wat ik
bij wijze van een aanschouwelijke voorstelling mijn lichaam noem,
172

noem ik mijn wil voor zover ik mij daarvan op een heel speciale, met
geen enkele andere te vergelijken wijze bewust ben.'17 Ontdaan van
een behoedzaam geformuleerde conditie concludeerde hij, dat zijn lichaam zijn wil was. Pas vele honderden bladzijdes verder komt hij op
deze conclusie terug in een passage van zijn boek, die wordt gekenmerkt door een frequent gebruik van oorzakelijke en redegevende verwijswoorden als 'dus' of, ter toelichting bedoeld, 'dat wil zeggen' (wat
zowel bij Schopenhauer als Sartre een zeker teken is, dat zij moeite
met hun eigen uitleg hebben): 'Doordat de wil objectief wordt, dat wil
zeggen overgaat in de voorstelling, is de materie het algemene substraat van deze objectivatie, of beter gezegd de objectivatie zelf voor
zover zij abstract wordt opgevat, dat wil zeggen voor zover we afzien
van elke vorm. De materie is dus de zichtbaarheid van de wil als zodanig, terwijl zijn concrete verschijningen pas gestalte krijgen door vorm
en kwaliteit. Wat in de verschijning, dat wil zeggen voor de voorstelling
materie heet, dat is op zichzelf wil. Daarom geldt voor haar onder condities van de ervaring en de aanschouwing hetzelfde als wat voor de
wil op zichzelf geldt: zij weerspiegelt al zijn verbanden en eigenschappen in temporele beelden. De materie vormt dus de inhoud van de
aanschouwelijke wereld, net zoals de wil het wezen vormt van alle dingen.'18 Bij zijn overijverig gegeven uitleg moest Schopenhauer zo intens denken aan Kants ding op zichzelf, dat hij diens omschrijving voor
de buitenkant daarvan overnam: 'verschijning' in plaats van de hiervoor geëigende term van zijn eigen voorkeur 'voorstelling'. Maar wat
er ook allemaal mag overgaan van het een in het ander, welk substraat
van het een ook in het ander mag neerslaan, hoe materie ook de zichtbaarheid van de wil kan uitdrukken, indien men nu juist van de vormgeving daarvan wil afzien,-'lichaam', 'materie' en 'wil' zijn niet hetzelfde!
Schopenhauers opvatting van de wil sloot uit, zo blijkt uit het voorafgaande, dat hij geloofde in het bestaan van een vrije wil. Beide 'willen'
moeten het zonder argumentatie stellen, waardoor hij een middenpositie inneemt tussen voor- en tegenstanders van het geloof in een vrije
wil. Zou hij in God hebben geloofd, dan had hij Hém misschien een vrije
wil toegedicht, zoals Bilderdijk meende te moeten doen op grond van
'Uw wil geschiede' in het Onzevader.19 Men moet immers God zijn om
Hem dat in de eerste persoon na te kunnen zeggen! Alvorens de argumenten van voor- en tegenstanders der vrije wil voor zichzelf te wegen, dient men te beseffen, dat er ook over dit onderwerp kan worden
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nagedacht zonder dat de moraal daarbij een rol van betekenis speelt.
Dat kan enerzijds door bijvoorbeeld het hormoon oxytocine verantwoordelijk te stellen voor verliefdheid, waardoor de vrije wil althans
tijdelijk is uitgeschakeld en men zich met huid en haar aan de geliefde
overlevert, van wie de kantiaanse verschijning elk besef van goed en
kwaad overtreft, en anderzijds door de moraal te verwerpen. Zo rekende Gide in Les nourritures terrestres met de moraal af, althans naar
eigen overtuiging, toen hij de stelling verkondigde, dat men moet handelen zonder te oordelen of een daad goed of slecht is en beminnen
zonder bang te zijn voor morele uitersten als goed en kwaad. Daniel
de Fontanin, de vriend en tegenspeler van Jacques Thibault in Les Thibaults, is niet alleen onder de indruk van Gides boek, maar handelt er
ook naar.20 Men kan ook keuzes maken zonder te weten op welke
gronden, zoals Antoine Thibault doet: 'Pas als ik gehandeld heb, treedt
die scherpzinnigheid in werking om voor mijzelf te rechtvaardigen wat
ik gedaan heb…'21 Hier functioneert de moraal niet vooraf, maar achteraf. Diezelfde Antoine blijkt, nog afgezien van de moraal, buitengewoon snel van inzicht te kunnen veranderen. Verliefd op Rachel denkt
hij terug aan de eerste keer dat hij na de liefde met haar te hebben
bedreven naar huis liep: 'Hij herinnerde zich het gevoel dat hij had gehad, toen hij bij Rachel wegging en de zonnige straat in liep: hij had
zich nog nooit zo lekker gevoeld. Hij wist nog, dat hij zich voor de Pont
Royal met een verbazingwekkende kalmte in het verkeer had gestort
en, terwijl hij zich een weg baande tussen de voertuigen, bij zichzelf
had gezegd: wat ben ik zeker van mezelf, wat heb ik op dit moment
mijn krachten goed in de hand! En dan te bedenken, dat er nog mensen zijn die de vrije wil ontkennen!' 22 Even later overpeinst hij zijn roeping als kinderarts, waarvoor hij weliswaar bewust gekozen heeft,
maar 'men haalt zich algauw valse ideeën in het hoofd, wat roeping
betreft. Men denkt dat men heeft gekozen, maar het zijn de omstandigheden…'23 Dit gecompliceerde romanpersonage kijkt jaren later als
slachtoffer van een gifgasaanval noodgedwongen terug op zijn leven
en komt tot de conclusie, dat zijn meest impulsieve daden in tegenspraak met zijn principes waren. Op de meest cruciale momenten in
zijn leven nam hij beslissingen die haaks op zijn moraal stonden. Vrije
wil? 'Hij nam beslissingen die hem plotseling werden ingegeven 'door
een innerlijke kracht die dwingender was dan alle gewoontes, alle redeneringen'. Wat was zijn werkelijke 'ik'? De man die zich opofferde
voor zijn patiënten, of die zich aan seksuele festijnen met Rachel en
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Anne te buiten ging? Als het erom ging een rake typering van zichzelf
te geven kwam de moraal er niet aan te pas, want alleen in het ogenschijnlijk onverklaarbare en soms schandelijke gedrag schuilt de authenticiteit van een mens.24
Al met al geloofde Antoine Thibault niet in het bestaan van een vrije
wil, maar overziet men zijn leven, dan blijkt hij ook tot de voorstanders
van dat geloof te hebben behoord. De afzijdigheid van Schopenhauer
die zich over deze kwestie niet uitliet, blijkt daarnaast tot een dubbelzinnige houding in één romanpersonage te kunnen leiden. Maar zij kan
ook tot een dubbelzinnige houding van een schrijver leiden, die het
ene romanpersonage tot de voorstanders en het andere tot de tegenstanders van dat geloof laat behoren. Dostojewski is hiervan een voorbeeld, wiens innerlijke verdeeldheid op dit punt overeenkomst vertoont met Kants analyse van de wil. Waarom geloven sommige christenen in het bestaan van een vrije wil, zo vroeg Dostojewski zich af. In
het scheppingsverhaal heeft Eva de mogelijkheid weerstand te bieden
aan de verleidingskunsten van de duivel, zoals Adam Gods gebod had
kunnen opvolgen door niet van de appel te eten die Eva hem aanbood.
Matteüs 4:1-4 verhaalt, hoe Jezus Zélf door de duivel werd bekoord,
nadat Hij 40 dagen en nachten in de woestijn had gevast. Indien Hij
Gods zoon was, kon Hij Zijn honger toch eenvoudig stillen door stenen
in brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde op dit bedrieglijke
(hoewel op zichzelf niet onlogische) voorstel van de duivel, dat er geschreven staat: 'Niet van brood alleen leeft de mens, doch van elk
woord dat komt uit de mond van God.'25 Hij wilde de mensen niet van
hun vrijheid beroven, want, zo oordeelde Hij: 'Wat voor een vrijheid is
dat dan wel, als hun gehoorzaamheid met brood gekocht moet worden?'26 Een loyale christen had geen wonderen nodig om trouw aan
Hem te zijn en te blijven. Het levend manna uit de hemel is immers van
een hogere orde dan het dagelijks brood dat men nodig heeft om niet
van honger te hoeven sterven. Eet men van het brood dat uit de hemel
neerdaalt, zo staat er geschreven in Johannes 6:50, dan sterft men
niet.27
In De gebroeders Karamazow bespotte de grootinquisiteur de vrije
wil, die mensen nog ongelukkiger maakt dan ze toch al zijn. Er kon volgens hem geen zonde bestaan, zolang de mens hongert. Wil God alleen de deugdzamen helpen of ook de ondeugdzamen die Zijn hulp het
hardst behoeven? Hij nam het tijdens zijn ondervraging van Jezus voor
de zwakkeren op, die hij graag hun vrijheid ontnam om hen op het
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rechte pad te houden, zoals God ook had moeten doen: 'Kijk maar eens
naar wat U verder nog hebt aangericht, wederom alles in naam van de
vrijheid. Ik verzeker U, dat de mens geen kwellender zorg heeft dan
degene te vinden aan wie hij met de meeste spoed die gave van vrijheid waarmee U dit ongelukkige creatuur heeft doen geboren worden,
kan overdragen.'28 De grootinquisiteur had kwansuis met hen te doen
die, in een labyrint verdwaald, de natuurlijke uitgang niet meer wisten
te vinden: 'De vrijheid, de vrije geest en de wetenschap zullen hen in
zulke doolhoven doen belanden en hen oog in oog met zulke wonderen en onoplosbare mysteriën plaatsen, dat sommigen van hen, de onbuigzame en drieste figuren, de hand aan zichzelf zullen slaan.' 29 De
sluitsteen van zijn aanklacht tegen God werd gevormd door een met
recht 'wonderlijk' te noemen redenering. 'U kwam niet van Uw kruis
af,' verweet hij de wedergekeerde Messias, 'omdat U de mens niet aan
U wilde onderwerpen middels een serie wondertekens.'30 Het geloof
in een vrije wil stond bij U hoger aangeschreven dan het geloof in wonderen, zo vatte hij de achtergrond van de feitelijke toedracht in zijn
requisitoir samen. Maar daar klopt bij nader inzien niets van: de grootinquisiteur had als geen ander moeten weten, dat de kern van het
christelijk geloof, de Verrijzenis van Jezus is. Dit allergrootste wonder
kan niet worden overtroffen door een onbelast geloof in de vrije wil,
integendeel, het vormt er de basis van. De grootinquisiteur deed het
dus ten onrechte voorkomen, alsof het doen van wonderen tegen het
hebben van een vrije wil zou kunnen worden uitgespeeld. Zijn bewijs
voor die stelling rammelt, omdat Jezus uiteindelijk, en wel na drie dagen, toch van het kruis afkwam. Of Dostojewski zelf méér aan de kant
van de wedergekeerde Jezus of van de grootinquisiteur stond, méér
geloofde in het bestaan van een vrije wil of in een deels wenselijk geachte predestinatie om erger leed en onheil te voorkomen, mag de lezer uitmaken. Hij en Kant kunnen in elk geval niet zonder meer tot de
voorstanders van het geloof in een vrije wil worden gerekend, wat van
zulke uiteenlopende figuren als Erasmus, Descartes en Sartre wel gezegd kan worden.
Kants analyse van de wil laat zien, waarom hij niet zonder meer tot
de voorstanders kan worden gerekend. In zijn Kritik der praktischen
Vernunft stelde hij vast, dat de mens een 'autonoom', maar niet zelfstandig vanuit eigen wetten handelend wezen is.31 Het een lijkt in tegenspraak met het ander, althans voor zoveel onduidelijkheid te zorgen, dat de vraag of Kant in het bestaan van de vrije wil geloofde niet
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ondubbelzinnig kan worden beantwoord. Wat die 'eigen wetten' betreft, vatte Kant praktische wetten niet op als wetten van hypothetische aard, in die zin dat ze gemakkelijk anders zouden kunnen uitvallen
dan ze doen, maar als 'categorische imperatieven', dat wil zeggen als
geboden die de wil onvoorwaardelijk bepalen. Hoe vrij kan zo'n wil dan
nog zijn? Kants antwoord luidde, men is vrij voor zover men zich als
een autonoom wezen zelf de wet voorschrijft (of laat voorschrijven)
overeenkomstig het maxime, dat zijn wil aan algemene wetgeving
moet beantwoorden. 32 De wil is dus niet alleen aan de wet onderworpen, maar blijkt ook zelf wetgevend te zijn: hij is onderworpen aan de
wet 'waarvan hij zichzelf als auteur kan zien'. 33 Vrijheid en onvrijheid
zijn hier uitgerekend in de praktijk moeilijk te scheiden, want hoeveel
vrijheid heeft men, indien men ervoor kiest om iets te moeten doen?
Kant weigerde zijn ideeën over de vrijheid en de categorische imperatief op te geven, al botsten die in de praktijk des levens ook nog zo
vaak met elkaar. Over het idee van de vrijheid merkte hij op: 'Wij zagen
enkel, dat wij haar moeten vooronderstellen, wanneer wij een wezen
willen denken, dat redelijk is en uitgerust met bewustzijn van zijn causaliteit ten opzichte van de handelingen, dat wil zeggen een wezen met
een wil.'34 Het idee van de categorische imperatief achtte hij mogelijk,
'doordat de idee van de vrijheid mij tot een lid van een intelligibele
wereld maakt, waardoor, wanneer ik dat alleen zou zijn, al mijn handelingen altijd in overeenstemming zouden zijn met de autonomie van
de wil. Omdat ik mezelf evenwel tegelijkertijd beschouw als lid van de
zintuiglijke wereld, behoren ze daarmee in overeenstemming te zijn.
Dit categorische 'behoren' vormt een synthetische propositie a priori,
omdat boven mijn door zintuiglijke begeerten geprikkelde wil er nog
de idee bijkomt van juist dezelfde, zuivere, voor zichzelf praktische wil,
die tot de verstandelijke wereld behoort en die volgens de rede de bovenste voorwaarde bevat voor de eerste'.35 Een synthetisch oordeel a
priori berust op een soort oerervaring, waarvan het bestaan blindelings wordt aangenomen. Dat is ten aanzien van de categorische imperatief vragen om moeilijkheden, want enerzijds staat de zintuiglijke
waarneming er los van en anderzijds is het er in de vorm van een 'synthetische propositie a priori' mee verbonden. Deze propositie ontregelt dus het innerlijk van iets, wat zichzelf al door middel van een niet
minder blindelings gebod heeft ontregeld.
Het idee van vrijheid gekoppeld aan de categorische imperatief
voedde Kants vrees voor cirkelredeneringen: 'Hier toont zich,-men
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moet het eerlijk toegeven-, een soort cirkel, waar, naar het schijnt, niet
uit te komen is. Wij beschouwen onszelf binnen de orde van de werkende oorzaken als vrij, opdat wij onszelf in de orde van de doelen onder zedelijke wetten kunnen denken. En vervolgens denken wij onszelf
als onderworpen aan die wetten, omdat wij aan onszelf de vrijheid van
de wil hebben toegekend. Want vrijheid en eigen wetgeving van de wil
zijn beide autonome, dus wederzijdse begrippen, waardoor nu juist
het ene ervan niet gebruikt kan worden om het andere te verklaren en
diens grond aan te geven.'36 Maar niet alleen 'autonomie' en 'vrijheid'
stonden op gespannen voet met elkaar, ook de vrijheid zelf stond ter
discussie. Indien het besef van werkelijkheid berust op 'een synthese
van zintuiglijkheid en categorialiteit van het verstand', zoals in de Kritik
der reinen Vernunft is vastgesteld, kan er volgens Thomas Mertens
geen vrijheid bestaan: 'Tot die categorialiteit behoort immers de causaliteit op grond waarvan alles wat is, door iets anders wordt veroorzaakt. Het causaliteitsbeginsel is ook van toepassing op de mens. Vrijheid als een oorzaak die zelf niet meer door iets anders wordt veroorzaakt, is strijdig met het beginsel van de natuurnoodzakelijkheid.' 37 Geloofde Kant nu wel of niet in het bestaan van een vrije wil, afgezien van
fouten in zijn redeneringen? Waarschijnlijk wel, want hij gaf een voorbeeld van iemand die onder bedreiging met de dood werd gedwongen
een vals getuigenis over een eerlijk mens af te leggen. Onwillekeurig
denkt men aan Pablo Ibbieta in Le mur van Sartre,-in welk verhaal deze
grote voorstander van het geloof in een vrije wil de grenzen van het
mogelijke heeft opgezocht-, om tot de ontdekking te komen, dat Kant
er nog een schepje bovenop deed. Martelingen beperken de vrije wil
van iemand zo drastisch, dat er weinig of niets van overblijft. Kant oordeelde anders: 'Wij weten niet, wat hij dan zal doen, maar we houden
het voor mogelijk, ja, zelfs voor geboden, dat hij zijn gehechtheid aan
het leven opoffert ten gunste van de morele verplichting om geen onwaarheid te spreken. De moraliteit is dus een werkelijkheid waarmee
de mens altijd al vertrouwd is.'38 Dat laatste is een ietwat lafhartige (in
de zin van 'flauwe') toevoeging, die duidt op een vertrouwelijke omgang met de moraal, maar een nog vertrouwelijker omgang met de
vrijheid van de moraal bedoelt te onderstrepen.
Waarom Erasmus geloofde in het bestaan van de vrije wil, heeft hij
het duidelijkst indirect in een vraag te kennen gegeven. Indien er geen
vrije wil zou bestaan, zo redeneerde hij in zijn tegen Luther gerichte
'diatribe' of 'collatio', had God de stenen tafelen met de tien geboden
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net zo goed niet aan Mozes hoeven mee te geven. Dat Hij die tot tweemaal toe aan hem dicteerde, is tekenend voor het belang dat Hij eraan
hechtte. Erasmus trok het verhaal over de stenen tafelen in Exodus
20:2-17 en in Deuteronomium 5:6-21 door naar de hele Bijbel: 'Wat
heeft ons de schrift te leren, te berispen, te vermanen, als alles geschiedt naar blote en onvermijdelijke noodzakelijkheid? Waartoe
wordt de gehoorzaamheid geprezen, als wij tot goede en kwade werken gelijkelijk voor God slechts een werktuig zijn als de bijl voor de
timmerman?'39 Om ontsporingen van de met een vrije wil begiftigde
mens tegen te gaan hamert de Bijbel voortdurend op het maken van
juiste keuzes. Hoe moralistischer dat proces in beeld wordt gebracht,
des te vrijer moet kennelijk de wil worden geacht. Dat Descartes in
dezelfde geest het oefenen van deugden een probaat middel vond tegen alle passies, wijst ook op zíjn geloof in het bestaan van een vrije
wil.40 Daarover heeft hij zich trouwens onomwonden in Les passions
de l'âme uitgedrukt, waarin in weerwil van de verderfelijkste passies
wordt benadrukt, dat men altijd zijn vermogen tot oordelen en vrijheid
van handelen zal behouden. 41 Indachtig wat Kant en Sartre over de invloed van martelingen op de vrije wil hebben opgemerkt, neemt men
verwonderd kennis van wat Descartes hierover te zeggen heeft. Zoals
men niet hoeft te eten en te drinken, ondanks honger en dorst, kan
men volgens hem ook pijn verdragen zonder afbreuk aan de vrijheid
van zijn wil te doen.42 De passies wantrouwend en de dood verwelkomend, zo niet verheerlijkend, nam Descartes dit even krachtige als rigide standpunt in, dat tegenwoordig slechts door heiligen wordt gedeeld (indien zij nog zouden bestaan). Overigens moet niet worden
uitgesloten, dat steeds vernuftiger martelpraktijken de opvattingen
over de vrije wil hebben doen kantelen. Hoe meer filosofen de existentie ook in penitentiaire zin belangrijker achten dan de essentie, des
te meer kans er bestaat, dat zij hun 'metafysisch optimisme' hebben
ingewisseld voor een doemscenario. Tussen moraal en moreel bestaan
nu eenmaal dwarsverbanden die vergelijkbaar zijn met de werking van
communicerende vaten.
Toen Sartre 22 jaar was, deed hij mee aan een enquête van Les Nouvelles littéraires, waaruit blijkt, hoe genuanceerd hij over de vrije wil
dacht. Zoals Kant een vernuftige tegenstelling tussen enerzijds 'autonoom' en anderzijds 'niet zelfstandig' en 'vrij' construeerde, deinsde
Sartre er niet voor terug hetzelfde te doen door de begrippen 'vrij' en
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'machteloos' tegen elkaar uit te spelen. Over een 'doemscenario' gesproken,-overal ontwaarde hij droefenis en verveling. Al was de mens
zo vrij als hij maar zijn kon, toch stond hij machteloos tegenover een
verdoemde wereld. Ja, in gedachten was hij vrij, maar in werkelijkheid
genoot hij geen vrijwaring van overheidsinmenging, was hij niet vrij om
te participeren in de samenleving, om initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen, om zijn intellectuele autonomie te handhaven, om zich meer dan grondwettelijk tegen schade te verzekeren en
grenzen aan de macht van overheidsinstanties te stellen, waaronder
gerechtshoven niet de minste zijn. Deze opsomming van Tocqueville
moet Sartre voor ogen hebben gestaan, toen hij zijn gedachten over
vrijheid en de vrije wil liet gaan. 43 Maar diens elan om zich maatschappelijk voor de door hem verdedigde waarden in te zetten deelde hij
niet. Integendeel, hij beschouwde het verlangen naar macht, de drang
om te handelen en de zin in het leven als blijken van 'ijdele ideologieen': 'Er bestaat nergens verlangen naar macht. Alles is te zwak: alles
neigt naar de dood. Vooral het avontuur is een illusie, daarmee bedoel
ik het geloof in een noodzakelijke samenhang die niettemin zou bestaan. De avonturier is een consequente determinist die aanneemt dat
hij vrij is... Wij zijn ongelukkiger, maar sympathieker.' 44 Een defaitist
die zich door niemand liet beetnemen, was hem toen liever dan de
politieke activist die hij later worden zou.
De tegenstelling tussen innerlijke vrijheid en een voortdurend ondervonden tegenwerking van uiterlijke omstandigheden, waartegen
Sartre weldra in het geweer zou komen, verhinderde zijn biografe niet
om staande te houden, dat in L'étre et le néant één sleutelidee werd
herhaald: de trots van het bewustzijn tegenover de buitenwereld en
de daaruit ontspruitende absolute vrijheid van het individu.45 Was die
vrijheid werkelijk zo absoluut, of zat er net als in zijn jonge jaren een
rem op? Als er een kern van waarheid in de gedachte schuilt, dat een
mens zich van een dier onderscheidt, doordat hij zich bewust van zijn
eigen bewustzijn kan zijn, treedt er een soort droste-effect op. Het bewustzijn schenkt dan de illusie, dat het een oneindige reeks beelden
produceert waarmee het samenvalt, terwijl het er als een buitenstaander zelf naar staat te kijken. Sartres gedachten over de absolute vrijheid zijn het gevolg van dit bedrieglijke verschijnsel, dat hij vertaalde
in het onderscheid tussen mensen en dingen op zichzelf en voor zichzelf. Een gevangene kan op zichzelf vrij zijn, maar voor zichzelf (zoals
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een buitenstaander naar hem kijkt) in een cel zijn opgesloten. Dit onderscheid valt gemakkelijk te maken, zolang het tot één en dezelfde
persoon beperkt blijft. Maar haalt men die twee uit elkaar, de gevangene en de buitenstaander in hem, dan ontstaat er een scheiding met
funeste gevolgen voor het gevoel van absolute vrijheid. Wie geestelijk
en lichamelijk wordt gemarteld, beleeft de hiervoor geschetste innerlijke verscheurdheid allerpijnlijkst en zal de hem door een filosoof toegedichte absolute vrijheid graag voor die van een minder onfortuinlijke
medemens inwisselen.
Niettegenstaande de kanttekening die men bij het onderscheid tussen vrijheid op zichzelf en voor zichzelf moet plaatsen, hield Sartre vol,
dat de vrijheid 'totaal en eindeloos' is, 'wat niet wil zeggen dat zij geen
grenzen heeft, maar dat zij die nooit tegenkomt. De enige grenzen
waarop de vrijheid telkens stuit,' (heeft 'stuiten' dan niets met 'tegenkomen' gemeen?) 'zijn de grenzen die zij aan zichzelf oplegt.'46 Hier
paste hij een bekend trucje van Kant toe, die een aan strenge wetten
onderworpen burger 'vrij' bleef noemen, hetzij omdat deze zich er zogenaamd 'vrijwillig' aan onderwierp, hetzij omdat deze voor zijn gevoel
als 'auteur' van een wet was opgetreden, hoe fataal die hem uiteindelijk ook zou worden. Hoe onwaarschijnlijk is zo'n veronderstelling, alsof
een slaaf in alle redelijkheid zijn ondergeschikte positie zal accepteren
en een ter dood veroordeelde staat te trappelen om zijn eigen doodvonnis te mogen ondertekenen! Had Sartre dan helemaal geen oog
voor de keerzijde van de vrijheid? Jawel, maar pas nadat hij heel lang
had gehamerd, of op z'n Frans getamboereerd, op het aambeeld van
de absolute vrijheid. Zijn foute conclusie dat de vrijheid voor zichzelf
vrij is, wisselde hij onder verwijzing naar huisraad af met een foute
stelling: 'Met betrekking tot die indifferentia is onze vrijheid volledig
en onvoorwaardelijk.'47 Men is 'geheel en al keuze en daad', hoe absurd, onvoorspelbaar en 'rijk aan contingentie' de werkelijkheid zich
ook mag aandienen, want de constante hoeveelheid keuzes waarvoor
men zich gesteld weet, geeft reeds aan dat men over een vrije wil beschikt.48
Is dat ook in absolute zin het geval? Als het iemand niet meezit in het
leven (Sartre spreekt in dit verband van 'tegenspoedscoëfficiënt') kan
dat toch beperkingen van zijn vrije wil inhouden? Wie op sterven na
dood is, kan wel een wereldreis willen maken, maar het is zeer de
vraag of hij daartoe in staat is. Sartre scheen de malheur van een door
de omstandigheden gefnuikte wil te erkennen: 'Ik ben vrij noch om te
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ontsnappen aan het lot dat mijn klasse, mijn land en volk, mijn familie
mij opleggen, noch om zelfs mijn macht of mijn rijkdom op te bouwen,
noch om mijn onbeduidendste lusten of mijn gewoontes de baas te
worden.'49 Hij gaf zelfs volmondig toe, dat de 'tegenspoedscoëfficiënt'
zich zo hevig kon doen gelden, 'dat het jaren van geduld zou kosten
om zelfs maar het geringste resultaat te bereiken'. Hij verbood echter
daarin een argument te zien dat tegen de vrije wil zou kunnen worden
aangevoerd: 'In het bijzonder kan de tegenspoedscoëfficiënt van de
dingen geen argument tegen onze vrijheid zijn, omdat die coëfficiënt
door ons ontstaat, dat wil zeggen door de aan een doel voorafgaande
positie.'50 Geschiedenis was altijd een geschiedenis van mislukking, zo
betoogde hij, en de langste reeks van aaneengeschakelde mislukkingen gaf niemand het recht te twijfelen aan de vrije wil. Zo bezien
vormde de erfzonde evenmin een reden om aan de vrije wil te twijfelen, maar hier begon Sartre te aarzelen. Adam had er wel voor gekozen
de appel van Eva aan te pakken, maar hij had er niet voor gekozen
Adam te zijn. Hij leefde in het paradijs vanuit een keuze die God voor
hem had gemaakt: 'Volgens ons is het probleem van de vrijheid gesitueerd op het vlak van de keuze die Adam uit zichzelf maakte, dat wil
zeggen van de determinatie van de essentie door de existentie.' 51 Existentieel is men volgens Sartre altijd en overal vrij, maar essentieel niet:
'Volgens Leibniz zijn we vrij, omdat al onze daden uit onze essentie
voortvloeien. Zodra die essentie echter niet is gekozen, gaat onder die
hele detailvrijheid een totale onderworpenheid schuil: God heeft
Adams essentie gekozen. Als omgekeerd de afsluiting van de rekening
betekenis en waarde aan ons leven geeft, doet het er niet veel toe of
alle daden die het stramien van ons leven vormen, vrij zijn geweest.
De betekenis ervan ontsnapt ons, als we niet zelf het moment mogen
kiezen waarop de rekening zal worden afgesloten.'52 Wanneer Sartre
verklaarde, dat men 'alleen in situatie' absoluut vrij is, doelde hij op
iets existentieels in plaats van essentieels.* Volgens die theorie had
Pablo Ibbieta in Le mur wilskrachtig genoeg moeten zijn om niet onder
helse martelingen te bezwijken en vervolgens alsnog verraad aan zijn
verzetsgroep te plegen, terwijl hij daar nu juist zo bang voor is. Een
personage hoeft het natuurlijk niet met zijn bedenker eens te zijn,
maar opmerkelijk is deze inbreuk op de absolute vrijheid 'in situatie'
wel. Bij de reeds aangetoonde ondeugdelijkheid van die theorie (exis* Zie blz.478.
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tentieel noch essentieel bestaat er zoiets als absolute vrijheid), past
niettemin het besef dat het absurde toeval overeenkomstig Sartres
denkbeelden over contingentie in Le mur een voorname rol speelt.
Tot de geduchtste tegenstanders van het geloof in een vrije wil behoorden Spinoza en Nietzsche. Hun standpunten zullen nader worden
onderzocht, waarna deze kleine inventarisatie van wat voor- en tegenstanders van het geloof in een vrije wil te melden hebben, zal worden
afgerond door hun bevindingen te toetsen aan de stand van zaken in
het modernste hersenonderzoek. Een vermaarde neurobioloog als
Swaab had zich niet duidelijker over de vrije wil kunnen uitspreken dan
een filosoof als Spinoza, al zitten er ook ruim drie eeuwen tussen hun
standpunten, en zij zijn het nog roerend met elkaar eens ook: de vrije
wil bestaat niet. Om niet op de zaken vooruit te lopen, doet men er
goed aan de juiste volgorde aan te houden en eerst na te gaan, wat
Spinoza over de vrije wil dacht. Vooraf zij opgemerkt, dat hij van mening was, dat menselijke handelingen net zo voorspelbaar zijn als de
beweging van hemellichamen.53 Misschien beschouwde hij de mens
ook als een 'hemellichaam', maar hoe dan ook nam hij iets voor waar
aan zonder er het bewijs voor te leveren. Daarmee verschafte hij zich
eenzelfde soort onkwetsbare uitgangspositie als Kant met zijn categorische imperatief, zonder zich te realiseren dat juist het meest vanzelfsprekende aan twijfel onderhevig dient te zijn, omdat een voorgeprogrammeerde waarheid te sturend is om er blindelings op te vertrouwen. In het kader van zijn mechanistische opvatting over menselijke
handelingen verkondigde hij stelling 32, in het eerste deel van de
Ethica: 'De wil mag men niet een vrije oorzaak, maar alleen een noodzakelijke oorzaak noemen.'54 Er bestaat dus geen vrije wil, want 'een
wilsbesluit kan alleen door een andere oorzaak bestaan en tot werken
worden aangezet en deze op haar beurt weer door een andere, en zo
verder tot in het oneindige'.55 Zoals Augustinus het eigenlijke terrein
van de wil uitbreidde met vier 'gemoedsbewegingen', deed Spinoza
dat met 'hartstochten', 'verlangens' en 'aandriften', waaronder 'conatus' een bijzondere plaats innam, in welke 'aandrift' hij de kracht tot
zelfhandhaving zag weerspiegeld.56 Omdat men zich diep bewust is
van zijn verlangens, maar niet van de oorzaak ervan, ontstaat er een
misplaatst gevoel van vrijheid. Heidegger achtte dit argument, dat was
bedoeld om het bestaan van een vrije wil te ontkennen en tegelijkertijd een verklaring voor het geloof daarin te geven, 'onweerlegbaar'.57
Bestaat er dan niet naast dat onjuiste gevoel óók een juist gevoel van
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vrijheid? Op die vraag antwoordde Spinoza op twee manieren door allereerst mensen met appels te vergelijken en op te merken, dat zij net
als appels vallen, maar niet vrij zijn om al of niet te vallen. 58 Hun vrijheid blijft beperkt tot het smalle gebied rondom de stam van een appelboom: daar kunnen zij vallen en eventueel een eindje doorrollen.
Spinoza's ontkenning van de vrije wil, sloot met andere woorden een
eigen bijsturing van de wil in ondergeschikte aangelegenheden niet
helemaal uit. Vervolgens beantwoordde hij die vraag door het belang
ervan te relativeren: 'Als er al niet eens zoiets als een 'wil' bestaat,
maar alleen een moment waarop iets wordt gewild, is de vraag naar
een 'vrije' wil niet langer relevant.'59
Er bestonden volgens hem wél gradaties in wilskracht, die tot uitdrukking kwamen in de hartstocht die men voor iets of iemand koestert.
Haarfijn legde hij uit, hoe de hartstocht zich van onvrij tot onvrijer kon
ontwikkelen, wanneer 'noodzaak', 'mogelijkheid' en 'toeval' als factoren van belang in een dalende reeks van hartstochtelijke gevoelens opschoven voor de factor 'vrijheid'. Wie dit in abstracto moeilijk te volgen
vindt, stelle zich een geliefde voor, die in de beginfase van verliefdheid
zonder enige verplichting negatief zou kunnen reageren op een liefdesverklaring: 'De hartstocht voor iets wat wij ons als vrij voorstellen
is groter dan voor iets wat wij als noodzakelijk beschouwen, en dus
ook sterker dan de hartstocht voor een voorwerp dat wij ons als mogelijk of contingent voorstellen. Welnu, wanneer wij de oorzaken die
een zaak tot werken aanzetten buiten beschouwing laten, moet iets
'als vrij' en 'als zodanig' voorstellen hetzelfde zijn. Bij gelijkblijvende
omstandigheden is dus de hartstocht voor iets wat wij ons als zodanig
voorstellen, sterker dan de hartstocht voor wat wij ons als noodzakelijk, mogelijk, of contingent voorstellen, en dus het sterkst.'60 Afgezien
van gradaties in wilskracht was de vrije wil volgens Spinoza in strijd
met de almacht van God. Bovendien bracht de 'radicale' eenheid van
lichaam en geest met zich mee, dat de speelruimte van de geest te
gering was om in het bestaan van een vrije wil te geloven. 61 En hij had
nog een vernuftige redenering om de vrijheid van de wil aan banden
te leggen. Indien er alleen 'werkoorzaken' bestonden en geen 'doeloorzaken', vallen 'kennen' en 'willen' samen in het beamen of ontkennen van iets. 'Willen' wordt dan een manier van denken als onderdeel
van een proces dat niet door de wil is veroorzaakt. 62 Dus wat praat
men dan nog over een vrije wil?
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Een vriend van Spinoza, die zich aan hem opdrong en zich aanvankelijk onnozeler voordeed dan hij was, snapte er niets meer van. Als de
rol van de wil zich beperkte tot het beamen en ontkennen van iets en
er van een vrije wil al helemaal geen sprake was,-waarop was dan het
schuldgevoel gebaseerd waardoor men gewoonlijk bevangen werd na
een slechte daad te hebben begaan? Deze vraag van Willem van Blijenbergh werd door Spinoza al te luchtig beantwoord. Dat schuldgevoel
ontstaat als een gevolg van een te hoge dunk van zichzelf, maar is van
voorbijgaande aard, zo meende hij, want zodra men zou beseffen, dat
men ten onrechte iets had nagelaten of gedaan, of dat men een te
hoge maatstaf voor zichzelf hanteerde, verdween elk schuldgevoel in
het niets.63 Dat laatste is zeker niet in het algemeen waar. Schuldgevoel kan immers een levenslange kwelling zijn, waarover Ahasverus en
de Vliegende Hollander zouden kunnen meepraten, indien het hun gegeven was hun zonden op te biechten. In zijn correspondentie met Willem van Blijenbergh reageerde Spinoza drastisch op het ontbreken van
een vrije wil: 'Een verregaande praktische en concrete consequentie
van het niet aannemen van een vrije wil is de juiste conclusie, dat er
dan geen zonde, geen morele verantwoordelijkheid, geen blaam en
geen verdienste, geen schuld en geen vergeving kunnen bestaan.' 64
Een mens kan slechts bevestigen of ontkennen, wat hij doet of waarneemt.65 Voelt hij zich niettemin geremd in zijn doen en laten,-zo
drong Willem van Blijenbergh aan-, dan zouden 'wetten' en 'praktische
bezwaren' hem moeten tegenhouden,-zo meende Spinoza (vooruitlopend op een soortgelijke formulering van Willem Elsschot)-, en niet
zijn geweten.66 Spinoza voerde zelfs een drogreden tegen het bestaan
van een vrije wil aan. Als de mens een natuurverschijnsel is, zoals dieren en planten, die elkaar niet kunnen haten, zullen mensen elkaar
minder of onmogelijk kunnen haten.67 De logica van deze laatste redenering is ver te zoeken, maar dat kan men niet of moeilijk van de daaraan voorafgaande redenering volhouden. Als er geen vrije wil bestaat,
houden zonde en morele verantwoordelijkheid inderdaad op te bestaan. Hoe logisch ook, het is en blijft natuurlijk zeer de vraag, of Spinoza in deze kwestie gelijk had. Wie zich intense moeite geeft om af te
vallen of van een verslaving af te komen, moet over zo'n grote wilskracht beschikken, dat men die niet kan afdoen onder verwijzing naar
een bevestiging of ontkenning van het probleem. De passiviteit van
deze waarneming staat haaks op de energie die het kost om dat probleem de baas te worden.
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Willem van Blijenbergh had zich gaandeweg als een terriër vastgebeten in de problematiek van het ontbreken van een vrije wil en het volgens Spinoza volkomen onnodige zondebesef, omdat er geen zonde
en morele verantwoordelijkheid zouden bestaan. Hij informeerde
langs zijn neus weg, of hij zijn vriend wel goed begrepen had, waarop
deze hem ten overvloede verzekerde: 'Ik kan niet accepteren, dat
zonde en kwaad iets feitelijks zijn, en nog veel minder dat er iets zou
zijn of zou gebeuren tegen Gods wil. Integendeel, ik beweer niet alleen
dat zonde niets feitelijks is, maar ook dat men niet anders dan oneigenlijk, dat wil zeggen menselijkerwijs gesproken, kan zeggen, dat men
tegen God zondigt, zoals men ook doet, wanneer men zegt, dat de
mensen God vertoornen.'68 Toen ontpopte Blijenbergh zich als een farizeeër met zijn vraagje, of zijn vermoeden in dat geval juist was, dat
goddelozen en vromen God in gelijke mate dienden. Nee, antwoordde
een licht geïrriteerde Spinoza, want God is geen rechter en Hij beoordeelt daden daarom naar hun aard en niet naar de aard van de dader.69
Wordt de mens dan geenszins beloond voor zijn goede daden, wilde
Van Blijenbergh weten. Nee, antwoorde Spinoza hem nu meer dan
korzelig, de beloning die op een daad volgt is niemands verdienste,
maar even noodzakelijk 'als uit de natuur van een driehoek volgt, dat
de drie hoeken ervan gelijk moeten zijn aan twee rechte'. 70 Nu begon
de discussie tussen hen onaangename proporties aan te nemen, omdat zij niet als vrienden, maar steeds meer als vijanden tegenover elkaar kwamen te staan. Van Blijenbergh vroeg: 'Als God geen rechter is
en geen vergrijp straft, wat weerhoudt mij er dan van misdaden te plegen?' In plaats van 'niets' antwoordde Spinoza: 'Wie misdaden uit
angst nalaat, handelt noch uit liefde noch om deugd te betrachten.' 71
Heeft Adam net zomin gezondigd, als u en ik, vroeg de consequent
doorredenerende Van Blijenbergh vervolgens. Ook op die vraag ontweek Spinoza het antwoord. De weigering van Adam om Gods gebod
op te volgen lijkt weliswaar in te gaan tegen Zijn wil, zo gaf hij te kennen, maar Gods wil staat niet toe, dat de mens Hem iets weigert, want
Zijn wil is altijd en onder alle omstandigheden wet. 72 Van Blijenbergh
begreep er niets meer van en confronteerde zijn vriend met de onvermijdelijke conclusie, dat God evenzeer verantwoordelijk was voor al
het goede, als voor al het kwade in de wereld: 'Dus wil Godzelf meer
of minder volmaaktheid van ons en wil Hij op dezelfde manier zowel
de wellust als het verlangen naar deugd. Dit betekent dat degenen die
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misdaden plegen, noodzakelijk misdaden plegen, omdat ze op dat moment gezien hun aard tot niets anders in staat zijn. En degene die
deugdzaam handelt, handelt deugdzaam omdat de goddelijke macht
gewild heeft, dat dit op dat moment in zijn aard lag. Dus kan ik weer
niet anders denken dan dat God evenzeer en op dezelfde manier de
misdaden als de deugden wil. En voor zover Hij die beide wil, is Hij zowel oorzaak van de een als van de ander, en daarom moeten ook beide
Hem even aangenaam zijn. Het is te moeilijk om dat van God te begrijpen.'73 Spinoza verbrak hierna de vriendschapsbetrekkingen met Willem van Blijenbergh, wiens ijzeren logica hem van een weerwoord beroofde. De vrouwelijke editeur van hun brieven, Miriam van Reijen,
redde zich uit de tussen hen gerezen moeilijkheden door ten gunste
van Spinoza op te merken, dat hij begrippen als 'wil', 'zonde' en 'goed'
en 'kwaad' feitelijk gebruikte en niet normatief ter vergelijking, wat
iets zo wolligs uitdrukt, dat zij er geen van beiden een dienst mee bewees.74
Ofschoon men tegen het standpunt van Spinoza grote bezwaren kan
aanvoeren, is het wel opmerkelijk, dat hij in de zeventiende eeuw een
discussie aanzwengelde over de al of niet op morele gronden gerechtvaardigde bestraffing van criminelen die nu opnieuw actueel is. Zoals
Sartre voor het bestaan van een vrije wil pleitte, maar op min of meer
ondergeschikte punten toegaf, dat die wil niet altijd vrij was, pleitte
Spinoza tegen het bestaan van een vrije wil, maar gaf hij toe dat er op
ondergeschikte punten 'ja' of 'nee' kon worden gezegd, dat wil zeggen
alleen tegen iets wat men waarnam zonder er verder actief bij betrokken te zijn. Zou de waarheid niet op een minder onevenwichtige manier in het midden kunnen liggen, of loopt men door dit aan te nemen
te ver voor de troepen uit? De gulden middenweg als een strategisch
middel om zijn zin door te drijven zou Nietzsche niet meteen hebben
afgewezen, maar de gedachte dat de waarheid in het midden ligt, riekt
te veel naar compromissen dan dat hij er vrede mee zou hebben gehad. Vrije, zo niet libertijnse gedachten stonden de Duitsers tegen, aldus Nietzsche, waarom zij hun leven liever in middelmatigheid sleten
dan tot het uiterste te gaan. Het tempo van hun stijl, of dat nu hun
'lifestyle' of de stilistische kwaliteiten van hun taalgebruik betrof,
toonde dit aan. Dat is het moeilijkst van de ene taal op de andere over
te brengen, aangezien het 'in het karakter van het ras of, in fysiologische termen, in het gemiddelde tempo van haar stofwisseling' is gelegen. Duitsers zijn niet in staat tot een 'presto' in hun taal.75 Het proza
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van Goethe, 'met zijn mengeling van stijfheid en sierlijkheid', vormde
daarop geen uitzondering volgens Nietzsche, 'spiegelbeeld als het is
van de 'goede, oude tijd' waartoe het behoort en uitdrukking als het is
van de Duitse smaak van destijds, toen er nog zoiets als een 'Duitse
smaak' bestond, die een rococo-smaak was, in moribus et artibus'.76 In
zeden en kunsten behoorde een andere smaak te heersen, waarin
voor wansmaak, bestaande uit waarheden in het midden, geen plaats
was.
Wat bekommerde men zich trouwens om de waarheid, nog afgezien
van de vraag waar die te vinden was? De fontein in het midden van
een doolhof kan model staan voor de uiteindelijk niet ontoegankelijke
waarheid. Maar het ware kunststuk is niet het vinden van de waarheid,
zoals eerder is betoogd in een vergelijking van Plato's grot met Klingsors tuin, maar de uitgang. In elk systeem zit wel iets wat het kan verslaan, waarvan de ontdekking belangrijker lijkt te zijn dan onderweg
genoegen te moeten nemen met de waarheid. Is zij dan van zo'n ondergeschikt belang, dat men er in een doolhof een loopje mee kan nemen? Nee, zo betrekkelijk dient men de waarheid nu ook weer niet te
nemen, al deed Nietzsche dat wel met alle consequenties van dien
voor zijn afkeer van het geloof in het bestaan van een vrije wil. Per slot
van rekening is dat geloof ook maar een waarheid in een nog onbewezen stadium en als men afgeeft op waarheden in het algemeen doet
dat afbreuk aan een waarheid die men graag zou willen bewijzen. Voor
Nietzsche was de waarheid een prul, iets van nul en generlei waarde,
zoals hij in een bespreking van het geval 'Calas' liet uitkomen, toen hij
Voltaire even humanitaire als stompzinnige bedoelingen aanwreef.
Wie naar de waarheid op zoek gaat, belandt in het drijfzand* van de
moraal: 'Il ne cherche le vrai que pour faire le bien!'77 Juridische waarheidsvinding is niets, maar de waarheid die hijzelf in pacht meende te
hebben natuurlijk alles. Nietzsches geloofwaardigheid wordt zwaar op
de proef gesteld door zijn botte omgang met de waarheid, die hij voor
een onbeduidende meningsuiting hield, behalve wanneer hijzelf iets
van eeuwigheidswaarde verkondigde over het bestaan van een vrije
wil.
De leer van de vrije wil, zoals Nietzsche zich over het geloof daarin
uitdrukte (logger dan men van een voorstander van meer 'presto' in
* Nietzsche sprak zelf niet over drijfzand in dit verband, maar over de moraal als 'vampirisme' in Ecce homo.78
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de Duitse taal zou verwachten), was een uitvinding van de heersende
standen. De macht van heren versus slaven werd erin gedemonstreerd, op grond waarvan men zou verwachten, dat de verkondiger
van die leer op sympathie en bijval van de bedenker van de Übermensch' met zijn bijbehorende 'Herrenmoral' zou kunnen rekenen.
Dat was echter niet zo, want hij nam het de aanhangers van de vrije
wil kwalijk, dat zij in strijd met hun principes hun slaven straften. Hoe
zou er immers onder hen van een moedwillige verloochening van de
rede sprake kunnen zijn, indien zij van nature niet over een vrije wil
beschikten?79 Hem stoorde het onlogische karakter van het optreden
van deze heren meer dan hun immorele karakter, vanzelfsprekend als
hij de terechtstelling van alle overwonnen mannen en de uitbesteding
van hun vrouwen en kinderen als slaven volgens het oorlogsrecht van
de oude Grieken achtte. 80 Aan de grillen van de overwinnaars waren
alle overwonnenen onderworpen, ook vrouwen en kinderen, overeenkomstig de gewelddadigheid van het recht. 81 Slaven waren de 'blinde
mollen van de cultuur', dus ging aan hen niets verloren.82 Wat zij eens
waren geweest, toen zij nog niet overwonnen waren, deed blijkbaar
niets aan het feit af, dat zij van nature niets te willen hadden. Voortdurend zwabberde Nietzsche met zijn eigen moraal, nu eens nam hij
het vanuit een historisch perspectief voor de overwinnaars op, die zich
stuk voor stuk als een God der wrake mochten gedragen, dan weer
nam hij het Paulus en de in diens voetspoor getreden Calvijn ten hoogste kwalijk, dat volgens hun interpretatie van de ware leer tallozen
zouden worden verdoemd, 'opdat de heerlijkheid Gods zich in hun afstraffing zou openbaren'.83 Zijn de hemel, de hel en de hele mensheid
er dus om Gods gekwetste ijdelheid te bevredigen? 'Welk een wrede,
onverzadigbare ijdelheid moet er in de ziel van hem hebben geflakkerd,' verzuchtte hij, 'die zoiets als eerste of tweede uitdacht!' 84 Hier
lijkt hij door medelijden met de mensheid bevangen te zijn, waarvan
hij gewoonlijk niets moest hebben.
Nu eens was Nietzsche amoreel, Zarathustra prijzend als de vernietiger van de moraal, dan weer immoreel, hoog opgevend van de arische
humaniteit, die was gebaseerd op het recht van de sterkste. 85 Afstand
van de moraal nam hij ook door de etymologische herkomst van de
woorden 'slecht' en 'goed' na te gaan. Het eerste woord betekende
oorspronkelijk 'eenvoudig', dus niet 'verkeerd' of 'kwaadaardig', en
zou zijn huidige betekenis pas tijdens de Dertigjarige Oorlog hebben

189

gekregen.86 Het tweede woord luidde 'bonus' in het Latijn en betekende eens 'krijgsman', nadat het zich had gevormd uit 'duonus' wat
'twist' betekende. Triomfantelijk riep hij uit: "Men ziet wat in het oude
Rome de 'goedheid' van een man uitmaakte!"87 Voor zover een 'krijgsman' niet nader wordt getypeerd, komt de moraal er inderdaad bekaaid vanaf en kan men letterlijk alle kanten met hem uit. Nietzsches
immoraliteit sprak daarentegen uit zijn vergoelijking van de arische humaniteit en zijn minachting voor de christelijke moraal. Ariërs beschikten volgens hem over zuiver bloed, dat hij het min of meer concrete
tegendeel van onschuld achtte, waardoor zij vuile handen moesten
hebben gemaakt. Paria's konden daar geen aanspraak op maken, zij
koesterden slechts hun wrok en gaven aan hun wraakgevoelens uiting
in de vorm van een religie van (naasten)liefde. 88 De christelijke moraal
perverteerde de stem van het 'geweten', want daaronder dient geenszins 'de stem van God in de mens' te worden verstaan, maar 'het instinct van de wreedheid dat zich naar binnen keert, wanneer het zich
niet meer naar buiten kan ontladen'. 89 In de Genealogie van de moraal,
bestaande uit drie verhandelingen, benadrukte hij in de tweede verhandeling het belang van de 'wreedheid als een van de oudste en onmogelijk weg te denken fundamenten van de cultuur, hier voor het
eerst aan het licht gebracht'. 90 Het christendom infecteerde de menselijke 'onschuld van het worden' met straf en schuld: het verried 'de
metafysica van een beul'. 91 Misschien moet men hier 'verried' in een
dubbele betekenis lezen, in welk geval het christendom zowel verraad
pleegde aan het nobele handwerk van een beul die opruiming hield
onder alles wat zwak, ziek en misselijk is, als ook liet zien in de persoon
van een God der wrake, hoe dat beulswerk het best kon worden opgeknapt. Wreedheid was een deugd om de eenvoudige reden, dat zij de
macht van heersers in stand hield en horigen hun plaats wees: 'Het
pathos van de voornaamheid en de distantie, zoals gezegd, het duurzame en dominerende totale en fundamentele gevoel van een hogere,
overheersende soort tegenover een lagere soort, een 'beneden',-dát
is de oorsprong van de tegenstelling tussen goed en kwaad.' 92 Altruisme is een vorm van onzelfzuchtig handelen, dat door zwakke broeders is uitgevonden,-of door christenen met een minderwaardigheidscomplex-, en heeft niets met 'goedheid' te maken. Pas later werd die
link met de moraal gelegd, toen christenen het voor het zeggen kregen
in het Romeinse Rijk en tevens de taal naar hun hand konden zetten.93
De begrippen 'goed' en 'kwaad' staan tegenwoordig in een afgezwakte
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vorm voor 'doelmatig' en 'ondoelmatig', maar verdienen een betere
definitie: 'goed' is wat de soort in stand houdt, 'kwaad' wat haar
schaadt. Zo bezien kunnen haat en de felste boosheid ook doelmatig,
soortbehoudend en onontbeerlijk zijn. 94
Een op drift geraakte Nietzsche stortte zijn hart in tal van brieven en
boeken uit om aan te geven, dat hem niets aan de christelijke moraal
gelegen was en dat zijn voorbeeld navolging verdiende. Het begrip
'zonde' was 'tezamen met het bijbehorende martelwerktuig,-het begrip 'vrije wil'-, bedacht om de instincten in verwarring te brengen en
om het wantrouwen tegen de instincten tot een tweede natuur te maken'.95 Hij schreef dat in Ecce homo, bij wijze van een gewaagde slotconclusie in zijn laatste boek. Er bestond helemaal geen vrije wil, zo
meende hij, tenzij in de geest van paria's en christenen die niet wezenlijk van elkaar verschilden. Een amorele levenshouding, gepaard
gaande met immoreel gedrag, zou de westerse samenleving in zijn
oude luister kunnen herstellen. Rede en redelijkheid zouden het toch
vroeg of laat tegen het 'instinct' afleggen, dus weg met de moraal!
Noch zijn zus Elisabeth Förster-Nietzsche, die later als een zuster voor
hem zorgde, noch zijn moeder brachten veranderingen in zijn boeken
aan die zijn werkelijke bedoelingen weerspraken. Zij vervalsten zijn
werk ontegenzeggelijk, maar de valse ondertonen zijn in eerste instantie van hemzelf afkomstig en later door hen hoogstens zwaarder aangezet. Een van Schopenhauers pronkjuwelen, het medelijden, deed
Nietzsche af als 'het aangenaamste gevoel voor mensen die weinig
trots zijn en geen vooruitzicht hebben op grote veroveringen. Voor
hen is de makkelijke prooi,-en dat is iedere lijder-, iets verrukkelijks.
Medelijden is een deugd die wordt geprezen onder meisjes van plezier.'96 Zijn waardering voor het woord 'kriegerisch' was steeds groot,
of het nu 'weerbaar' of 'oorlogszuchtig' betekende. Zo vond hij zijn vier
Unzeitgemäße Betrachtungen volstrekt 'kriegerisch', wat door zijn
welwillendste critici met 'polemisch' werd vertaald.97 Een gewaande
'Übermensch' als keizer Wilhelm II kon in zijn ogen geen genade vinden, wat erop zou kunnen wijzen, dat zijn interpretatie van dat begrip
een minder militaire invulling zou moeten krijgen dan later wel eens is
gedacht, maar zijn moeder ergerde zich zo hevig aan de omschrijvingen die hij van háár keizer gaf, dat zij aanvankelijk 'gepurperde idioot'
en 'scharlaken gluiper' in het manuscript van Ecce homo doorstreepte
en later besloot de hele bladzijde waarop die dubbele schandvlek
prijkte, te verbranden. 98
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Met zijn instinctieve benadering van de werkelijkheid geloofde Nietzsche, dat de causale samenhang tussen wat de wil opwekt en vervolgens bewerkt, niet bestond, evenmin als de psychische noodzakelijkheid van oorzaak en gevolg waartussen volgens menigeen een bemiddelende rol was weggelegd voor de wil. Wat de mens tot acties verleidde, was de mythe op grond waarvan nu eens het geloof in een vrije
wil, dan weer de ontkenning daarvan aannemelijk scheen.99 Wie in termen van oorzaak en gevolg over de wil sprak, oriënteerde zich veel te
rationeel in een nagenoeg lege ruimte en zocht dienovereenkomstig
op een verkeerde manier naar houvast. Oorzaak en gevolg bestonden
al evenmin als de wil, maar waren slechts 'conventionele ficties ten
dienste van de aanduiding, de onderlinge communicatie, en niet van
de verklaring'.100 Het 'ergo' van Descartes in 'cogito, ergo sum' zou hij,
Nietzsche, hem nooit kunnen nazeggen. Niet alleen de logica van het
denken als oorzaak van het 'zijn' ontging hem, maar ook de logica van
de door Descartes gebezigde eerste persoon enkelvoud. Wat gaf deze
Franse filosoof het recht te spreken van een 'ik' als een medeoorzaak
(tezamen met het denken) van het 'zijn'? Een gedachte pleegt te komen, wanneer zij dat wil, niet wanneer 'ik' dat wil!101 Het 'ik' in combinatie met de wil is tegelijk bevelend en gehoorzamend. Het gelooft
weliswaar te goeder trouw, dat 'willen' voor een actie volstaat, maar
'ik' is tevens een synthetisch begrip en heeft niet goed in de gaten, dat
'een hele keten van onjuiste conclusies en dus ook van foute taxaties'
zich aan zijn wil heeft vastgehaakt. Een daarvan betreft de vrijheid van
wil, ter aanduiding van 'de complexe lusttoestand van de willende die
beveelt en zich tegelijk met de uitvoerende vereenzelvigt'. 102 Nietzsche waarschuwde nadrukkelijk en meer dan eens voor het illusoire
karakter van de vrije wil, waarin hij niet geloofde.
Voor- en tegenstanders van de vrije wil kan men met een klein beetje
hegeliaans gegoochel, dat in de standpunten van Sartre en Spinoza
reeds viel terug te vinden, onder de gemeenschappelijke noemer van
een min of meer vrije wil brengen. Dat is onbevredigend, nog afgezien
van wat hiervóór is opgemerkt over de waarheid die in het midden ligt.
Het een staat zo haaks op het ander, dat men beide in termen van 'min
of meer' onrecht doet. Een compromis over deze kwestie lijkt averechts te werken en het veelsoortige karakter van de waarheid zo hevig op de spits te drijven, dat zij zelfs nadat het compromis gesloten is,
aan een splijtzwam doet denken. Hoewel filosofen en neurobiologen
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elkaars pad in dit boek al hebben gekruist, is de vraag nog niet beantwoord, of zij,-de neurologen, neurobiologen, neuropsychologen en in
een vak als 'neuroeconomics' gespecialiseerde geleerden-, een niet
voor tweeërlei uitleg vatbaar antwoord op die vraag hebben gegeven.
De kans is natuurlijk groot, dat ook zij onderling van mening verschillen, al zou men van hen (meer dan van filosofen) een eenduidig antwoord mogen verwachten, want zij discussiëren niet over 'waarden',
maar trachten de mogelijkheid van een fysiologisch waarneembare
waarheid aan te tonen. Zij zijn in staat eeuwenlang tussen filosofen
gevoerde discussies te beslechten, waarna de verwachting terecht
groot is, dat het omgekeerde van wat zij hebben aangetoond, zich in
de praktijk niet zal blijken voor te doen. Wat hebben zij over de vrije
wil te zeggen? Victor Lamme schreef een boek dat aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat: De vrije wil bestaat niet. Over wie de baas is
in het brein. De teneur van Swaabs boek, Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer, is eveneens, dat er zulke 'grote beperkingen aan
de modificeerbaarheid van onze hersenen' zijn, 'en dus aan de maakbaarheid van ons gedrag', dat de vrije wil voor iedere volwassene een
illusie is: 'Ons laatste restje vrijheid is dan inmiddels ook al ingeperkt
door wat we van de maatschappij niet mogen doen of moeten laten.'103 Beide boeken verschenen in 2010 en zijn door geleerden van
naam geschreven. Wat zal een geïnteresseerde leek er nog aan toevoegen? Men zou daarop kunnen antwoorden: 'Niets,' maar dan doet
men afbreuk aan de discussie die nadien is ontstaan over de vraag, of
men zijn brein is of heeft. Swaab is voorzichtig ten aanzien van de vrije
wil, want hij zegt wel, dat het laatste restje vrijheid op volwassen leeftijd is verdwenen, maar hij zegt óók, dat er van een volledige vrijheid
geen sprake kan zijn.104 Spinoza citerend legt hij uit, dat karaktereigenschappen vastliggen: 'Besluit een baby in vrijheid, dat hij wil drinken?
Besluit een boos iemand in vrijheid, dat hij zich wil wreken? Besluit een
lafaard, dat hij wil vluchten? Besluit een kletskous, dat hij iets wil zeggen, terwijl hij zijn praatzucht niet kan bedwingen?' 105 Er zit dus op
tweeërlei wijze rek in het begrip 'vrijheid', zo geeft degene die haar
ontkent te verstaan: vrijheid is op zichzelf een relatief begrip en er zijn
buiten de grenzen van karaktereigenschappen gebieden in de menselijke geest die minder onvrij keuzes bepalen dan men wellicht zou denken. Tegenover het moderne 'neurocalvinisme', staat het oude maakbaarheidsgeloof uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Indien werkelijk alles voorbeschikt zou zijn, kan de politiek zichzelf afschaffen en
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hoeft geen mens meer zijn stem op een politieke partij uit te brengen.
Lamme en Swaab lopen dus geenszins een gewonnen race!
Zijn al die 'neurotici' van tegenwoordig wel voldoende geëquipeerd
om stellige uitspraken over de vrijheid en de vrije wil te doen, of verschilt de stand van hun onderzoek niet wezenlijk van wat Descartes
leerde, namelijk dat de ziel in de pijnappelklier zit, dus niet in het hart,
niet in de hersenen in hun geheel, maar in een kleine klier 'die zich in
het midden van de hersenmassa bevindt en is opgehangen boven het
kanaal waarlangs de geesten uit de voorste hersenholte in verbinding
staan met die in de achterste'. 106 Hoe groot zijn eigenlijk de vorderingen die men op het gebied van hersenonderzoek heeft gemaakt?
Lamme besteedt in zijn boek aandacht aan wat men niet weet en somt
een aantal onbeantwoorde vragen op: 'Welke systemen in het brein
verwerken welk deel van de informatie? Hoe komt informatie van de
verschillende zintuigen samen, en hoe wordt die gecombineerd tot
een samenhangende representatie van de buitenwereld? Hoe wordt
het gedrag op een gecoördineerde manier aangestuurd, zodat niet het
linkerbeen naar rechts gaat, terwijl het rechterbeen naar links wil?'107
Het antwoord op deze vragen moet volgens hem te maken hebben
met 'neuronen die signalen doorsturen van het ene gebied naar het
andere, via complexe banen, waarbij informatie niet alleen van sensorische gebieden naar motorstructuren gaat, maar ook andersom. Dit
alles gemoduleerd door neurotransmitters, hormonen en andere stoffen (zoals medicijnen of drugs) die de activiteit van neuronen beïnvloeden.'108 Hoewel het gedeelte van zijn antwoord dat betrekking heeft
op de richting, waarin men het gezochte antwoord vinden kan, zonder
meer indrukwekkend is, blijkt daaruit tevens, hoe weinig men weet.
Wat men wél weet over bijvoorbeeld 'motorische programma's', zoals
eten of vluchten, wordt breeduit in beeld gebracht. Het midden van
de prefrontale hersenschors is verbonden met het limbische systeem,
dat in geval van emoties en instincten (honger en seksualiteit) regelend optreedt, en brengt 'stimulus-responskoppelingen' tot stand tussen interne prikkels, zoals honger of angst,-zo heet het dan-, en voornoemde programma's.109 Wederom prachtig! Getekende dwarsdoorsnedes, tabellen en grafieken, bestaande uit ontelbare staafdiagrammen, puntenwolken en cartogrammen, brengen alles fraai in beeld,
wat op een even hechte als bewonderenswaardige samenwerking tussen 'neurotici' en 'grafici' wijst, en…daarom bestaat er geen vrije wil.
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Hun grafische vormgeving is een relatief primitieve afspiegeling van
'neuroimaging', met behulp waarvan de werking der hersenen rechtstreeks in beeld kan worden gebracht. Maar er is wel een groot probleem, waarop Pim van Lommel wees in zijn boek Eindeloos bewustzijn
met als ondertitel Een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring: verschillen in de hersenactiviteiten worden gemeten met een
MRI-scan, die om de twee seconden een verandering laat zien, terwijl
hersenprocessen in milliseconden verlopen. 110 Laten de registratietechnieken met andere woorden te wensen over, wat kan men dan
van de resultaten verwachten? Met behulp van 'neuroimaging' kan
men wel allerlei vormen van denken registreren, maar niet de inhoud
ervan, zolang men los van hoe warrig of diep een gedachte is, op dezelfde plaats delen van de frontale hersenschors ziet oplichten.
Spreekt men zulke gedachten uit, dan geldt hetzelfde voor de pariëtale
hersenschors. Leest men zulke gedachten of hoort men die, dan geldt
hetzelfde ook voor respectievelijk de optische of temporale hersenschors. Het is net alsof men weet van vijf werelddelen heeft, Australië
kan benoemen en aanwijzen en toch niet weet waar miljoenensteden
als Sydney en Melbourne liggen, laat staan dat men ook maar iets zinnigs over hun onderlinge verkeersstromen kan zeggen. Zelfs al zou
men hun positie via gps precies kunnen achterhalen, dan nog weet
men niet wat er in die steden gebeurt. En de registratie van gebieden
in de wereld of in de hersenen van haar bewoners zegt al helemaal
niets over de voorspelbaarheid van het gedrag van mensen die daar
wonen of van de handelingen die zij zullen verrichten. In zoverre de
instrumenten waarvan men zich bedient om dat te weten te komen,
een steeds verfijndere uitslag mogelijk maken, gaat de vergelijking tussen gebieden in de wereld en hersenen wellicht mank, om dezelfde
reden als waarom Bergson de vraag of een daad al dan niet kan worden voorspeld, indien de antecedenten bekend zijn, zinloos vond.111 Er
kan tussen daad en antecedenten geen verband worden gelegd, aangezien de waardering van alles wat aan een handeling voorafgaat onmogelijk is. Met terugwerkende kracht slaagt men erin de gang van
zaken te reconstrueren, maar tijdens de voortgang was onbekend
waarop alles in tijd en ruimte zou uitlopen.112
Liever dan van wil of vrije wil sprak Bergson van 'determinisme' en
'antideterminisme', zonder te geloven dat, indien alles gedetermineerd zou zijn, de vrije wil aan banden was gelegd. In geval van niets
te wensen overlatende registratietechnieken zou het volgens hem nóg
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vermetel zijn het bestaan van een vrije wil te ontkennen: 'Veronderstel
dat de positie, de richting en de snelheid van elk atoom van de hersenmaterie op alle momenten van de duur nauwkeurig waren gedetermineerd, dan zou daar nog geenszins uit volgen, dat ons psychisch leven
even onontkoombaar gedetermineerd is. Eerst zou dan immers moeten worden bewezen, dat met een gegeven cerebrale toestand een
streng gedetermineerde psychische toestand correspondeert, en die
bewijsvoering laat op zich wachten.' 113 Hij formuleerde in 1889 iets
wat anno 2016 nog steeds van kracht is, terwijl de door hem bedoelde
'streng gedetermineerde psychische toestand' uit geen enkele 'stimulus-responskoppeling' valt af te leiden. Met zijn vooruitziende blik
achtte hij het niet onmogelijk, dat de techniek in de toekomst zo ver
gevorderd zou zijn, dat men in de buurt van het gewenste resultaat
zou komen. Men hoort en ziet dan een pianist die doet alsof hij piano
speelt op een podium, terwijl de echte pianist achter het toneel speelt.
Maar dat beeld voldoet niet: 'Welk beeld men er ook bij haalt, daarmee bewijst men niet en zal men nooit kunnen bewijzen, dat het psychische feit noodzakelijkerwijs wordt gedetermineerd door een moleculaire beweging. Want in een beweging mag men dan de verklaring
voor een andere beweging vinden, maar niet de verklaring voor een
psychische toestand.'114 Misschien krijgt Bergson op den duur ongelijk,
maar in afwachting van dat glorieuze moment voor alle betrokkenen
bij het hersenonderzoek doet zijn relativering van al te stellig verkondigde waarheden weldadig aan.
Er is te veel wat men niet weet om zo stellig over resultaten van het
hersenonderzoek te zijn, dat men het bestaan van de vrije wil ontkent.
In een vorig hoofdstuk is het beeld van een cd gebruikt, om duidelijk
te maken dat er geen opname- en afspeelapparatuur voor de 'muziek'
van hersenen bestaat. Wittgenstein maakte een vergelijking tussen
enerzijds de klanken van een symfonie en anderzijds de partituur die
eraan voorafgaat en de grammofoonplaat die er eventueel op volgt:
'Dat er een algemene regel bestaat waardoor de musicus de symfonie
aan de partituur kan ontlenen, waardoor men uit de groef van een
grammofoonplaat de symfonie en naar de eerste regel de partituur
weer afleiden kan, juist daarin bestaat de innerlijke gelijkenis van deze
schijnbaar zo totaal verschillende maaksels. En die regel is de wet van
de projectie, die de symfonie in de notentaal projecteert. Zij is de regel
van de vertaling van de notentaal in de taal van de grammofoonplaat.'115 Zo'n algemene regel ontbreekt om de hersenen te kunnen
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'lezen' of 'verstaan' en zolang dat het geval is, past ook een onderzoeker van het formaat van Lamme en Swaab bescheidenheid (waarvan
zij bij tijd en wijlen haast ontroerend blijk geven, wanneer zij hun eigen
inzichten indirect 'speculatief' en 'ongetwijfeld incorrect' noemen, vervolgens verzuchten, dat verkeerde zienswijzen geen kwaad kunnen,
omdat 'iedereen genoegen schept in de ontkrachting ervan', en tenslotte apodictisch beweren, dat de vrije wil niet bestaat). 116 Zouden zij
gelijk hebben met hun claims dat de vrije wil een fictie is, dan waren
er allang triomfen gevierd op het gebied van de 'neuromarketing',
waar een van de machtigste drijfveren van een op consumptie gerichte
economie de samenleving voortstuwt. De Britse neuropsycholoog
Vaughan Bell is daar heel open over: 'De heilige graal van neuromarketing is te kunnen voorspellen welke advertenties tot de hoogste verkoopcijfers leiden, nog voordat ze zijn uitgebracht. Maar de realiteit is
een mengeling van slechte wetenschap, bullshit en hoop.' 117 In zijn
kring is een naar believen in te drukken 'koopknop' een ander woord
voor 'graal' geworden, waarover Ale Smidts, directeur van het Erasmus
Center for Neuroeconomics, zich in negatieve zin uitlaat. 'Koopknop' is
een foute metafoor, zo meent hij, want men is geen willoos slachtoffer
van zijn eigen brein.118 Echte successen op het gebied van hersenonderzoek hebben tot nu toe dus niet of nauwelijks tot een commerciële
vertaling ervan geleid: er vallen bij tal van experimenten genoeg knopjes en toeters in te drukken, maar geen 'koopknop'!
Vaughan Bell is nogal kras met zijn uitspraak over 'slechte' wetenschap, waarop de verborgen verleiders in de reclamewereld niet echt
kunnen inspelen. Heeft hij gelijk? In de exacte hoek kijkt men vaak met
minachting neer op filosofen, die zich in kant noch wal rakende theorieën verliezen en als zodanig ver buiten de werkelijkheid staan. Ter
land en ter zee zijn zij alvast mislukt, nu is het wachten nog op wat er
hoog in de lucht misgaat. Alleen een Nobelprijswinnaar als de kwantumfysicus Max Born verklaarde als een ouderwetse Griek uit de tijd
van Aristoteles: 'Ik ben ervan overtuigd, dat theoretische fysica eigenlijk filosofie is.'119 De eerbiedwaardigheid van hun eigen vak wensen
fysici (van welke aard dan ook) te onderstrepen door op hun realiteitszin te wijzen, hun bewijsbaar pragmatisme, dat een eenduidige en controleerbare uitspraak over (een deel van) de werkelijkheid mogelijk
maakt. Maar hoe geavanceerder en moeilijker te bewijzen de resultaten van hun onderzoek zijn, des te meer beginnen zij op filosofen te
lijken. Hun eenduidige theorieën blijken dubbelzinnig te zijn of door
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vakgenoten te kunnen worden weersproken. Met 'slechte' wetenschap doelde Vaughan Bell op een nog onbeslist stadium van het hersenonderzoek in het algemeen en, inderdaad, de registratietechnieken zijn niet zo goed, of de Amerikaanse neuroloog Michael Gazzaniga is het oneens met zijn collega David Sperry, zoals in Nederland
Lamme en Swaab bijvoorbeeld de 'continuïteitstheorie' van Pim van
Lommel bestrijden. Hun controverse over de werking van het brein
komt later aan de orde, eerst loont het de moeite om het Amerikaanse
tweegevecht nader te bekijken, omdat het iets essentieels verraadt
over de stand van zaken in het hersenonderzoek.
Volgens Gazzaniga staat de linkerhersenhelft voor taal, grammatica,
telefoonnummers, wetenschap, literatuur en handel, en de rechterhersenhelft voor syntaxis, ruimtelijke puzzels, kunst en muziek. Beide
opsommingen doen bizar aan en lijken bovendien strijdig met elkaar.
Wat maakt telefoonnummers per definitie anders dan ruimtelijke puzzels? Is het verschil tussen een verbuiging en vervoeging zo groot, dat
grammatica en syntaxis elk een aparte hersenhelft vereisen? Vanwaar
die scheiding tussen kunst en literatuur? Volgens Sperry zijn beide hersenhelften gespecialiseerd in logica, herinneringen, emotie en kennis
over sociale, historische en politieke feiten. 120 Volgens Gazzaniga functioneert de linkerhersenhelft als 'brain interpretator' of 'kwebbeldoos'.121 In die hersenhelft wordt naarstig gezocht naar verbanden, zoals oorzaak en gevolg, maar dat is in tegenspraak met wat Sperry over
beide hersenhelften heeft beweerd. Theorieën ontstaan daar, zegt
Gazzaniga, terwijl Sperry staande houdt dat de vorming van een theorie ook in de rechterhersenhelft kan geschieden.122 Zou men zich het
menselijk brein als een globe voorstellen, dan is het net alsof Columbus, op zoek naar India, in Amerika terechtkomt. De atlas van Blaeu uit
1662 is oneindig preciezer dan die van Ortelius uit 1570, die weer met
glans de vergelijking met de atlas van Ptolemeus uit Columbus' tijd kan
doorstaan. Welnu, op het gebied van het moderne hersenonderzoek
bevindt men zich op het niveau van Ptolemeus en dat komt, omdat de
'verklaringskloof' tussen hersenen en bewustzijn nooit is geslecht. Niemand heeft tot nu toe kunnen aantonen, dat een 'bepaalde neurale
toestand' hetzelfde is als een 'bepaalde gemoedstoestand': 'Een correlatie tussen aantoonbare activiteiten in bepaalde hersengebieden
met bepaalde ervaringen in het bewustzijn verklaart nog niet, hoe 'bewustzijn' ontstaat en hoe de subjectieve inhoud van 'bewustzijn' tot
stand komt.'123 Van Lommel trok daaruit de conclusie, dat hersenen en
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bewustzijn weliswaar afhankelijk van elkaar zijn, maar 'mentale en
emotionele processen daarom nog niet identiek met of te herleiden
zijn tot activiteiten en processen in de hersenen'. Dat blijkt volgens
hem onder meer 'uit het moeilijk verklaarbare feit, dat er bij mensen
met een ernstige vorm van dementie in de periode voorafgaand aan
het sterven vaak kortdurende, bewuste en heldere momenten voorkomen'.124 Hij had ook kunnen zeggen, dat men een brein heeft en niet
is.
Wat pleit afgezien van de geenszins ver gevorderde staat van het hersenonderzoek voor en tegen de vrije wil? Om met dat laatste te beginnen,-wie de 'stimulus-responskoppeling' als alleenzaligmakend beschouwt, kan zich op het standpunt stellen, dat genetica en geschiedenis in de vorm van ervaringen bepalen, hoe iemand zal handelen.125
Waarom besloot Churchill op 3 juli 1940 de Franse vloot in de haven
van Mers-El-Kébir te vernietigen, al had hij alle vier de slagschepen en
het vliegdekschip met zes jagers in die Algerijnse haven graag aan zijn
eigen vloot toegevoegd? Deed hij dat na rijp beraad uit vrije wil? Welnee, beweert Lamme, ook hier geldt een stimulus-responskoppeling,
want na de invasie van Gallipoli in 1915 verloren Engeland, Frankrijk,
Australië en Nieuw-Zeeland 45.000 man. Een manoeuvre van de
Franse vloot om de toegang tot de Bosporus open te houden was daarvóór mislukt. Dat had Churchill zo'n vieze bijsmaak in de mond gegeven, dat hij in 1940 de Franse vloot in Algerije wel moest vernietigen. 126
Ten overvloede herhaalt Lamme, dat de geschiedenis van iemands
brein bepaalt, wat zijn keuzes zullen zijn.127 Of eigenlijk formuleert hij
het nog stelliger, namelijk dat alles wat iemand doet, altijd het directe
gevolg van de geschiedenis van zijn brein is. 128 Als die geschiedenis
echter voortdurend aan veranderingen onderhevig is, waarop niet alleen de hersenen van een vrouw 'varium et mutabile' ofwel grillig' plegen te reageren, berust de 'stimulus-responskoppeling' niet op een onveranderlijke factor die iemands gedrag in hoge mate voorspelbaar
maakt, maar op een veranderlijke factor die in combinatie met de grilligheid van de menselijke geest iemands gedrag juist onvoorspelbaar
maakt. Lamme schijnt niet te kunnen aanvaarden, dat een nieuwe ervaring meer gewicht in de schaal kan leggen dan alle oude ervaringen
tezamen.
Hij is zo overtuigd van de onvrije werking van het brein, gedomineerd
door het verleden, dat hij de vrije wil als zodanig ontkent. Een moord
kan volgens hem niet 'met voorbedachten rade' worden gepleegd, dus
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die terminologie moet uit het wetboek van strafrecht worden verwijderd.129 Is dan niemand meer verantwoordelijk voor wat hij doet, indien de vrije wil niet bestaat? Jawel, antwoordt Lamme op louter praktische gronden, men is en blijft altijd verantwoordelijk voor wat men
doet: 'Fout gedrag behoeft correctie, anders is een werkzame samenleving onmogelijk. Maar die correctie moet een juiste mix zijn van effectieve afschrikking en,-zodra de afschrikking faalt-, behandeling die
past bij het probleem.'130 Hoe men onschuldig aan maar wel verantwoordelijk voor een misdaad kan zijn, is in werkelijkheid eerder uitzondering dan regel. Toeval en een geestesziekte zijn daar debet aan,
in welk laatste geval tbs-klinieken zich over de plotseling 'patiënt' geheten crimineel dienen te ontfermen. Nederland telde in 2015 ruim
1400 tbs-gestelden, wat op een bevolking van 17.000.000 inwoners
niet veel schijnt te zijn. Zij zijn eerder een hoge uitzondering dan regel.
Zou de rechtspraak moeten worden aangepast aan Lammes bevindingen, dan druist dat bijvoorbeeld zeer tegen het oordeel van de vier
rechters in, die tijdens het oorlogstribunaal te Neurenberg vrijwel alle
voor het gerecht gedaagde en aanwezige oorlogsmisdadigers (op Hans
Frank na) hoorden verklaren, dat zij zich onschuldig maar wel verantwoordelijk voor hun daden achtten. Met die redenering stemden de
rechters niet in, de mate van schuld van ieder nazi-kopstuk wikkend en
wegend in verhouding tot zijn verantwoordelijkheid. In sommige gevallen volgde vrijspraak, wanneer de schuld in verhouding tot de verantwoordelijkheid gering werd geacht. Een neurologische beschouwing in de geest van Lamme werd in Neurenberg niet gehoord, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat de Japanse keizer de valse tegenstelling tussen onschuld en verantwoordelijkheid om politieke in
plaats van juridische redenen succesvol wist uit te buiten, waardoor
hijzelf (letterlijk) buiten schot bleef en niet door de Amerikaanse bestuurder van Japan, generaal Douglas MacArthur, werd vervolgd. Zo'n
beschouwing komt trouwens neer op 'Befehl ist Befehl', waarbij hier
in het middel wordt gelaten, of er een stemmetje van binnenuit dan
wel van buitenaf klonk, welke verontschuldiging de rechters reeds
vóór de aanvang van het oorlogstribunaal te Neurenberg als ondeugdelijk en onaanvaardbaar hadden gekwalificeerd.
Behalve door zijn eigen geschiedenis wordt de onvrije werking van
het brein volgens Lamme en Swaab ook uitgelokt en verklaard door de
'corticale reflex', waardoor men al lijkt te reageren op iets voordat men
het gezien of gehoord heeft. 131 Met een vertraging van 0,3 seconde
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wordt men zich van een sensatie bewust, want die tijd verloopt er tussen een prikkel en bewustzijn (waarmee indirect gezegd is, dat die
prikkel niet tot het bewustzijn behoort).132 Wat men denkt uit eigen
vrije wil te doen of te laten, is in werkelijkheid dus voorbeschikt. Rijst
de vraag 'door wie of wat' natuurlijk, waarop het antwoord van Lamme
niet 'ik' mag luiden. Er is immers geen 'ik', een sturend 'ik' lijkt slechts
op een apparaat dat helemaal geen 'ik' heeft of kent. 133 Gelukkig is de
mens nog net geen robot dankzij de prefrontale schors, aldus nog
steeds Lamme, die na de nodige pourparlers niet verder komt dan dat
iemands persoonlijkheid méér is dan een optelsom van alle functies
van zijn prefrontale schors.134 Net zoals Swaab op het laatst water bij
de wijn doet door vast te stellen, dat er geen volledig vrije wil bestaat,
ontkent Lamme het bestaan van een vrije wil, waarop een geheimzinnig pseudo-ik op het allerlaatst invloed blijkt te kunnen uitoefenen.
Voor de warrigheid van zijn ontkenning pleiten de verschillende tijdstippen die hij noemt voor het verloop tussen 'stimulus' en 'respons'
en de onduidelijke status van de prikkel. Als die prikkel het beginpunt
van de 'corticale reflex' vormt,-onttrekt dat zich dan aan het bewustzijn of maakt het daarvan op een onbewuste wijze wel degelijk deel
uit? Is die prikkel hetzelfde als de 'Bereitschaftspotential', namelijk een
signaal uit een gebied gelegen vóór de motorschors, dat bekend staat
als de 'supplementaire motorarea'?135 Als het antwoord bevestigend
luidt, waarom weet men dan al één seconde voordat een proefpersoon een knop indrukt, dat hij op het punt staat zulks te doen?
Waarom is het tijdsverloop tussen prikkel en bewustzijn of 'stimulus'
en 'respons' niet 0,3 seconde? En als het waar is, dat een proefpersoon
pas op de gedachte komt een knop in te drukken, nadat het brein die
beslissing reeds voor hem genomen heeft,-waarom zou het aan de beslissing voorafgaande proces in het brein dan niet door de persoon in
kwestie bij wijze van prefiguratie kunnen zijn aangestuurd? 136 Maar
nee, beweert Lamme, 'daden volgen niet onze gedachten. Het is precies andersom.'137 En hij concludeert, dat 'met behulp van meer verfijnde fMRI-analysemethodes' recent is gebleken, dat op grond van activiteiten in de frontale pool (de voorste punt van het brein) zelfs 7
seconden vóór de 'vrije keuze' kan worden vastgesteld, of de proefpersoon links of rechts op een knop gaat drukken.138
Wat dit pleidooi tegen de vrije wil ook minder geslaagd maakt, is, dat
Lamme het doet voorkomen iets nieuws te hebben ontdekt. Maar dat
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is niet zo, want in zijn tijd opperde Bergson al, dat het besluitvormingsproces in menselijke hersenen ingewikkelder verloopt dan gedacht:
'Wanneer wij zorgvuldig met onszelf te rade gaan, zullen we zien dat
we nog aan het wikken en wegen zijn, terwijl ons besluit al genomen
is.'139 Wat zijn daarvan de consequenties voor de vrije wil? Die vraag
van Bergson is nog steeds niet beantwoord, evenmin als de vraag welk
'ik' uiteindelijk een besluit neemt. Dat verlangen, afkeer, angst en
drang het 'ik' tot handelen aanzetten via een prikkel in de hersenen,
klinkt in elk geval geloofwaardiger dan dat een uit het niets opdoemende 'stimulus' een pseudo-ik (bij wijze van spreken tegen zijn zin)
tot handelen dwingt. 140 Minder geslaagd is ook het voorbeeld dat
Lamme geeft om zijn opvattingen over de werking van het brein duidelijk te maken. Een slaapwandelaar, Kenneth Parks, vermoordde zijn
schoonmoeder zonder zich daarvan bewust te zijn. Daaruit blijkt maar
weer eens, zo roept Lamme in de epiloog van zijn boek uit, hoe weinig
verantwoordelijkheid mensen voor hun eigen daden dragen. Een
slaapwandelaar kan geen weerstand aan reflexen bieden en dat geldt
ook voor een onder hypnose gebrachte proefpersoon die elk 'bevel'
van de hypnotiseur opvolgt. Maar laten de gegeven voorbeelden niet
zien, dat beide personen in normale doen juist wél over een vrije wil
beschikken? Die ten onrechte veronderstelde dwang maakt, in te veel
gevallen, van de moraal een farce, alsof er overdag in iedereen een
Kenneth Parks zou schuilen.
Niet alleen in hun voorbeelden, maar ook in hun beeldspraak gaan
tegenstanders van de vrije wil over de schreef. Zo beweert Swaab in
navolging van de Nederlandse arts en fysioloog Jacob Moleschott
(1822-1893), dat het brein de geest produceert, zoals de nier urine. 141
Een geest laat zich nochtans niet produceren, die pleegt zelf te produceren. Hoogstens produceert het brein gedachten, maar als men het
brein is en niet heeft, kan men Swaab een zekere logica niet ontzeggen. Bewezen heeft hij niets, al geeft de stelligheid van zijn beeldspraak wel een duidelijke richting aan. Let men op dit type beeldspraak, dan krijgt zij zelfs iets komisch. Swaabs plasticiteit heeft ook
een voorganger in een zekere Burt, die in een gemeenschappelijk boek
van Koestler, Toynbee en anderen, Leven na de dood, beweerde, dat
de scheikundige huishouding van de hersenen bewustzijn produceert,
'zoals de lever gal opwekt'. 142 Dwang en automatisme kenmerken een
proces, dat volgens de Amerikaanse microbioloog Martin Blaser in een
wetenschappelijk artikel uit 2006 eigenlijk 'Wij zijn onze darmen' zou
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moeten heten, want ter verklaring van wat zich in het brein afspeelt
en ter genezing van kwalen als malaria, obesitas en depressie spelen
de bacteriën in onze darmen een sleutelrol. Zo is iedere specialist geneigd zijn specialisme te koesteren, alsof zijn en andermans leven ervan afhangt. Hij heeft (niet het volste) gelijk aan zijn kant en toch krijgt
hij vroeg of laat ongelijk van een andere specialist, omdat er altijd oneindig meer is dat men niet weet. Bergson wees daarop, toen hij over
de verwarring van opeenvolging en gelijktijdigheid uitweidde. Het aantonen van causaliteit tussen een 'stimulus' en 'respons' veronderstelt,
dat er tijd mee gemoeid is. Pas daarna wordt men de gelijktijdigheid
van beide bewust, waarnaar men in verwondering kan omzien. Toegepast op de vrije wil stelde Bergson dit tweeërlei tijdsbesef aldus aan de
orde: 'Elke vorm van determinisme zal door de ervaring worden weerlegd, terwijl elke definitie van de vrije wil het determinisme in het gelijk zal stellen.'143 Zelf gaf hij deze definitie van de vrije wil: 'We zijn dus
vrij wanneer onze handelingen voortvloeien uit onze gehele persoonlijkheid en daar niet alleen uitdrukking aan geven, maar ook een ondefinieerbare gelijkenis mee vertonen die we soms aantreffen tussen het
kunstwerk en de kunstenaar.' 144 Het bijzondere van zijn definitie
schuilt in de vergelijking, op grond waarvan de vrije wil nooit volledig
vrij zal kunnen zijn, zoals de gelijkenis tussen kunstenaar en kunstwerk,
tussen Schepper en schepsel, nooit 'volmaakt' of 'perfect' zal zijn. Men
moet zich in dit leven nu eenmaal behelpen, zo schijnt Bergson gedacht te hebben, en wie spreekt hem tegen? Vanuit dit gezichtspunt
wilde hij nagaan, 'wat het volkomen zuivere bewustzijn ons leert over
de toekomstige of voorbije handeling, zonder te letten op ruimtelijke
invloeden of op de vooroordelen die in de taal besloten liggen. Zo leggen we langs een andere kant de vinger op de fundamentele dwaling
van het determinisme en op de illusie van de antideterministen, voor
zover dwaling en illusie expliciet steunen op een bepaalde opvatting
over de duur.'145 Hij gaf dus voor- én tegenstanders van de vrije wil
ongelijk, al neigde hij er ook toe het bestaan ervan te erkennen, zolang
een 'streng gedetermineerde psychische toestand' uit geen enkele 'stimulus-responskoppeling' viel af te leiden. Met dit standpunt gaf hij
een richting in de discussie over de vrije wil aan, die ook nu nog niets
aan belang heeft ingeboet.
Over de oude en nieuwe betekenis van het woord 'determinisme' zou
men een essay kunnen schrijven. Hier wordt het als een etiket geplakt
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op de mening van Lamme en Swaab, die 'hersenen', 'geest' en 'bewustzijn' voor één pot nat houden om het eens platvloers (en een tikje in
hun geest) voor de goegemeente te formuleren, die wordt verondersteld hun mening voor waar en wetenschappelijk verantwoord aan te
nemen. Maar of het nu om religie of een ander geloof gaat, sommige
waarheden kunnen niet worden bewezen en evenmin ontkend. Het
rigide geloof dat men zijn brein is, behoort daar ook zeker toe. Het
lokte verzet uit, omdat het op zo'n hoge toon wordt verkondigd. Op
drie manieren trachtte Van Lommel dan ook aan te tonen, dat de hersenen niet identiek zijn aan de geest of het bewustzijn van een mens.
Alvorens er kennis van te nemen, dient men te beseffen, dat 'vooroordelen die in de taal besloten liggen' hierbij maar al te vaak een negatieve rol spelen. Beide termen, 'geest' en 'bewustzijn', kunnen voor
verwarring zorgen, want het Nederlandse 'geest' is de vertaling van
het Engelse 'mind' in: 'The mind can change the brain.' Maar het betekent tegelijk nog zoveel meer, wat het 'zuivere bewustzijn' van
Bergson in de weg staat. 'Brain' betekent in het Engels 'hersenen', terwijl 'brein' niet alleen op 'hersenen' slaat, maar ook op het formidabele
denkwerk, waartoe de grijze en witte cellen gezamenlijk in staat zijn.
In die zin produceert het brein zichzelf, wat men van de hersenen niet
kan zeggen. En de term 'bewustzijn' wordt helemaal onduidelijk, wanneer men daartoe ook het onbewuste of onderbewuste rekent. Dit
laatste speelde een rol in de discussie tussen Van Lommel en Swaab
over de condities waaronder een Bijna Dood Ervaring (BDE) plaatsvindt.
Van Lommel ontkende, dat zuurstoftekort een BDE kan veroorzaken,
want uittredingservaringen zijn volgens hem niet te vergelijken met
hallucinaties ten gevolge van zuurstoftekort of de 'tunnelvisie' van iemand die op het punt staat te overlijden en, gehuld in diepe duisternis,
op weg gaat naar het eeuwige licht. 146 Expliciet vermeldde hij, dat alle
activiteiten van de hersenschors en -stam volledig waren uitgevallen
tijdens een BDE, dat de hersenen 'totaal tot stilstand waren gebracht'
en dat de temperatuur een uur lang was gereduceerd tot minder dan
vijftien graden Celsius. Hij voerde zelfs een behandelende neurochirurg op, die hem in vertrouwen meedeelde: "We wilden dat alle stofwisselingsactiviteiten in de hersenen stopten. Elke meetbare output
verdwijnt dan helemaal, zodat er geen enkele neurale activiteit meer
aanwezig is."147 Hoe duidelijk hij zich hierover ook had uitgedrukt, toch
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weersprak Swaab hem op een oneigenlijke manier: 'Met het doorbreken van de remslaap tijdens een BDE ontstaat er een spierverslapping
die normaal ook optreedt tijdens onze dromen, waardoor mensen wel
willen maar niet kunnen bewegen of praten.' 148 Zo'n 'remparalyse' kan
het gevoel geven van een BDE, zo betoogde Swaab, maar hij negeerde
wat Van Lommel over het ontbreken van elke meetbare neurale activiteit in de hersenen had opgemerkt. Wanneer men slaapt, valt er genoeg te meten, zoals Swaab zelf ook aangaf: 'Het stresshormoon cortisol en de reactie van de stresssystemen in de hersenen zelf kunnen
de veranderde werking van de hersenen onder die omstandigheden
prima verklaren.'149 Wat onder die omstandigheden kan lijken op een
BDE, is dat dus niet. Bijna honend, in elk geval krenkend, doceerde hij,
dat de werking van de hersenen uitvalt, als er een levensgroot gevaar
dreigt, waarna de remslaap intreedt en een vredig gevoel zich van de
betrokkene meester maakt. Zo'n natuurlijke verklaring is toch veel beter dan al die hocus pocus van Pim van Lommel? Wanneer deze vaststelt, dat in geval van bewusteloosheid elke hersenactiviteit verdwijnt,
vergist hij zich schromelijk. Dan heeft hij alleen het bovenste deel van
de hersenschors gemeten, aldus Swaab, terwijl de andere delen nog
kunnen functioneren. 150 Weet Van Lommel niet eens, dat de mediale
temporaalkwab betrokken is 'bij de opslag van episodische autobiografische herinneringen, de kroniek die ons hele leven bestrijkt'? Die
kwab is uiterst gevoelig voor zuurstoftekort en kan daardoor gemakkelijk worden geactiveerd. Hetzelfde geldt trouwens voor prikkeling
van de hippocampus, die tot een 'panoramische terugblik' kan leiden.151 Een buitenstaander krijgt na al dit natuurgeweld de indruk, dat
een kemphaan recht tegenover een wijze uil staat, die elkaars taal niet
spreken. Even wenst hij een spotvogel te zijn, maar net op tijd beseft
hij, waar hij gebleven is: op drie manieren trachtte Van Lommel aan te
tonen, dat de hersenen niet identiek zijn aan de geest of het bewustzijn van een mens. Indien dat waar is, vervalt de claim van Lamme en
anderen, als zouden de hersenen een soort oppercommandocentrum
vormen waartegen een pseudo-ik niet is opgewassen.
Tegen een dergelijk determinisme pleit op de eerste plaats, aldus Van
Lommel, het verschijnsel van de 'neuroplasticiteit'. Als de hersenen
het menselijk doen en laten in hoge mate bepalen, zonder als een instrument van de vrije wil dienst te doen, zou het omgekeerde niet mogen gebeuren, en toch blijkt dat wel degelijk het geval te zijn overeenkomstig het eerder geciteerde gezegde: 'The mind can change the
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brain.' Men is dankzij zijn bewustzijn in staat om 'de anatomische
structuur en de daarmee samenhangende functie van de eigen hersenen te veranderen'.152 Zo oppermachtig zijn die dus nu ook weer niet,
dat ze dit kunnen verhinderen. Tegen een dergelijk determinisme pleit
op de tweede plaats (wat in de visie van Lamme en anderen juist daarvóór pleit), dat de hersenen 350 milliseconden voordat een handeling
wel of niet verricht zal worden, een signaal opvangen dat door een
'bewust mentaal veld' is uitgezonden. Bewustzijn is dus niet uitsluitend
het product van de hersenen, want het wordt kennelijk van buitenaf
aangestuurd door of vanuit iets wat men een 'bewust mentaal veld'
zou kunnen noemen. 153 Wie of wat er de aanstichter van is,-de geheimzinnige pseudo-ik of de onbekende stuwende kracht in een 'bewust mentaal veld'-, blijft onduidelijk, al heeft Van Lommel er wel een
theorie over: de continuïteitshypothese, waartegen Swaab fel van leer
trok. Met zijn continuïteitshypothese veegde Van Lommel de vloer aan
met liefst vier winnaars van Nobelprijzen, aldus Swaab, 'zonder één
wetenschappelijk argument' te geven, reden waarom hij er goed aan
zou doen zijn wetenschappelijke aspiraties of pretenties op te geven.154 Dit verwijt is misplaatst, omdat het een hypothese betreft die
door haar bedenker zorgvuldig is ingekaderd náást de thans heersende
theorie over het functioneren van de hersenen: 'De opvatting dat bewustzijn slechts het product kan zijn van zuiver neurologische processen in de hersenen, is nog steeds de meest aanvaarde hypothese. Als
nieuwe ideeën niet passen in dit algemeen geaccepteerde (materialistische) paradigma, blijkt dit door vele wetenschappers als een bedreiging te worden ervaren; zodat wanneer in empirische wetenschappelijke studies verschijnselen of feiten worden gevonden die niet met
huidige wetenschappelijke theorieën in overeenstemming zijn, deze
nieuwe feiten meestal worden ontkend, verzwegen of zelfs belachelijk
gemaakt.'155 Kennelijk voorzag Van Lommel de problemen, waarop anderen hem zouden wijzen. Daarin had hij alvast gelijk, terwijl hij voor
het overige niets had miszegd of als waarheid aangemerkt, wat de
toets van een kritiek op hypotheses niet zou kunnen doorstaan.
Tegen een dergelijk determinisme pleit op de derde plaats de continuïteitshypothese van Pim van Lommel. Zoals twee gescheiden deeltjes elkaar ogenblikkelijk of instantaan (met een hogere snelheid dan
die van het licht) kunnen beïnvloeden, doordat er met een aan de
kwantumfysica ontleende term 'verstrengeling' tussen hen optreedt,
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wat alleen door 'non-lokaliteit' te verklaren valt, zou er ook een wisselwerking tussen een 'bewust mentaal veld' en de hersenen kunnen
bestaan, tussen geest en brein, 'Weltgeist' en individueel bewustzijn,
ziel en lichaam. Om het non-lokale bewustzijn te karakteriseren is een
'bewust mentaal veld' eigenlijk een totaal verkeerde term, want het
bakent iets af wat geen grenzen heeft. Zou die hypothese op waarheid
berusten, dan heeft het menselijk brein niet een louter producerende,
maar ook faciliterende functie voor ieders individuele bewustzijn.156
Hersenen maken dan het universele bewustzijn in een individu mogelijk, maar hierover valt geen zinnig woord te zeggen, want in de nonlokale ruimte (een begrip dat net zo paradoxaal klinkt als een 'bewust
mentaal veld') is geen waarneming mogelijk: alles is er gebaseerd op
'waarschijnlijkheidsgolven'.157 Het is ermee gesteld als met de zwaartekracht, waarvan Bilderdijk het fijne niet begreep. Van Lommel vergeleek het non-lokale bewustzijn met de magie van de zwaartekracht,
zoals die althans door Bilderdijk in zijn tijd werd ervaren: 'Om het niet
meetbare en onzichtbare non-lokale bewustzijn beter te begrijpen kan
men dit vergelijken met de zwaartekracht, die ook niet rechtstreeks
aantoonbaar of bewijsbaar is, terwijl de fysieke effecten van de zwaartekracht wel duidelijk om ons heen waarneembaar en meetbaar
zijn.'158 Van Lommel trachtte 'verstrengeling' te verklaren en hoe speculatief zijn theorie ook lijkt, in een gistende en zich met grote schokken ontwikkelende samenleving kunnen wetenschappers als Swaab en
Lamme niet blijven doen, alsof de waarheid eeuwig en onveranderlijk
is. Zij lijken te weinig op Galilei, doen te weinig moeite om het onbegrijpelijke te verklaren of ontkennen dat het onbegrijpelijk is, terwijl
Van Lommel met een mogelijk foute hypothese iets op gang brengt dat
later anderen op het juiste spoor kan zetten. Vanuit dit relativerende
inzicht leest en begrijpt men, wat hij over de non-lokale ruimte te melden heeft: 'Misschien kan de non-lokale ruimte ook wel het absolute
of werkelijke vacuüm worden genoemd; zij heeft geen structuur, is
perfect symmetrisch, bevat geen tijd en is een lege ruimte, waarin
quarks, elektronen, zwaartekracht en elektriciteit alle tot één geheel
versmolten zijn en als zodanig ook niet langer bestaan.' 159 Leveren de
paradoxen al genoeg stof voor sceptische beschouwingen,-des te
meer geldt dat voor een ruimte die geen structuur heeft en als 'perfect
symmetrisch' wordt omschreven. Men weet zich daarbij niets voor te
stellen, wat misschien ook wel de bedoeling is.
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Voortbordurend op de wisselwerking tussen het non-lokale bewustzijn en het brein, resulterend in een 'verruimd bewustzijn', ontwaarde
Van Lommel méér op eenheid gebaseerde correspondenties: 'Het verruimde bewustzijn beperkt zich dus niet tot onze hersenen, want dit
bewustzijn is non-lokaal, en onze hersenen maken het onder normale
omstandigheden alleen mogelijk ons waakbewustzijn te ervaren. Deze
opvatting over de relatie tussen non-lokaal bewustzijn en waakbewustzijn is een complementaire theorie, net als het deeltjes- en golfaspect van licht, en niet een dualistische theorie.' 160 Verwijzend naar
het theorema van Bell, dat door de proef van Alain Aspect en anderen
in 1982 werd bewezen, en naar de bij fotonen instantaan opgetreden
'verstrengeling' over een afstand van 11 kilometer in Cern bij Genève,
later zelfs vastgesteld over een afstand van 50 kilometer, waarvan het
bewijs door de fysicus Nicolas Gisin werd geleverd, stelde hij een
nieuw probleem aan de orde: 'Het blijft een grote uitdaging de gevolgen voor ons hele wereldbeeld te overzien als wij ervan moeten uitgaan, dat iets blijkbaar kan bestaan zonder dat het een locatie in de
ruimte of een bestaan in de tijd heeft, noch enige eigenschap bezit.
Fundamentele eigenschappen kunnen pas worden vastgesteld, nadat
een waarneming heeft plaatsgevonden. En de grote vraag is, wat voor
werkelijkheid er zou kunnen bestaan, als we geen waarneming
doen.'161 Hij stelde vervolgens een vraag, waarop Hume het antwoord
schuldig zou zijn gebleven: 'Bestaat de maan wel, als niemand kijkt?'162
Zo blijken kwantumfysica en filosofie onverwachts elkaars pad te kruisen zonder tot een echt verhelderend inzicht te leiden.
Zo'n vraagje over de maan stempelt de steller ervan algauw tot een
lijder aan maanziekte. Swaab en in zijn voetspoor de anesthesioloog
Gerard Woerlee in Skepter 20.2 en de bioloog Gert Kolhof beklagen
zich mogelijk niet ten onrechte over de misleidende citaten van Pim
van Lommel op het gebied van de non-lokale biologie. Waarschijnlijk
hebben zij gelijk, als zij erop wijzen, dat 'verstrengeling' alleen in
hoogst uitzonderlijke situaties optreedt, dat wil zeggen 'bij een temperatuur van een miljardste graad boven het absolute nulpunt' in een
derhalve extreem goed geïsoleerde omgeving, al is ook het zwermgedrag van vogels en vissen ermee in verband gebracht. 163 Maar hoe niet
onlogisch hun verweer ook klinkt, toch ontbreekt zelfs het begin van
logica in hun verklaring van de 'verstrengeling' die bijvoorbeeld optreedt tussen twee proefpersonen in twee gescheiden kooien van Faraday, tussen wie geen elektromagnetische overdracht van informatie
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mogelijk is, en toch zorgde de zintuiglijke prikkeling van willekeurig gestuurde lichtflitsen in de ene kooi, voor instantane reacties in de andere. Hoe kan dat? Hoe kunnen er gelijktijdig dezelfde reacties op de
EEG van beide proefpersonen te zien zijn? Van Lommel heeft tenminste een theorie: 'Deze overgedragen elektrische activiteit, zogenaamde 'transferred potentials', dus de opgetreden coherentie of onderlinge samenhang van beide EEG's, kan alleen worden verklaard op
basis van non-lokale beïnvloeding.'164 Of de beide proefpersonen na
afloop van het experiment meteen konden worden ingevroren om in
betere tijden uit de dood te herrijzen, vermeldt de geschiedenis niet,
maar aangenomen mag worden, dat zij het experiment zonder ernstige kou te lijden hebben doorstaan. Volgens Pim van Lommel hebben
minstens drie laboratoria de uitkomsten van dit experiment bevestigd,
wat naderhand ook gebeurde, toen uit twee fMRI-studies bleek, dat
bij een proefpersoon 'significante veranderingen in de fMRI-registratie' optraden, wanneer een zogenaamde 'gebedsgenezer' hem op
grote afstand behandelde. 165 Hoe kan dat? Hoe kan er in het brein een
connectie met het non-lokale bewustzijn worden gemaakt, wanneer
er lichamelijk voortdurend iets verandert? Van Lommel geeft als verklaring: 'De substantie wisselt continu, maar het patroon blijft bewaard.'166 Al worden er in het menselijk lichaam dagelijks ook 50 miljard cellen afgebroken en weer aangemaakt, en om de twee weken
alle moleculen en atomen in de cellen vervangen, toch blijft bijvoorbeeld het langetermijngeheugen dankzij het DNA intact.167
Dat patroon is minder gerelateerd aan het aantal genen dan aan de
mogelijkheden tot samenwerking tussen de genen. Wat dat betreft, is
de terminologie 'genetisch bepaald' enigszins misleidend, want het genoom van de mens beschikt slechts over 300 genen meer dan dat van
een muis. Wat hen van elkaar onderscheidt is minder het aantal genen
dan het daarin voorkomende junk-DNA, dat in weerwil van zijn naam
een veel belangrijkere functie vervult dan men vroeger aannam. De
complexiteit van een diersoort wordt niet door het aantal genen veroorzaakt, waarvan het menselijk genoom er tussen de 20.00 en 25.000
bevat, maar door de hoeveelheid junk-DNA. Wat het aantal genen betreft, lijken de mens en de muis op elkaar, maar wat de hoeveelheid
junk-DNA betreft, lijkt de mens meer op een mensaap dan op een
muis.168 Ook het feit dat planten over tweemaal zoveel genen beschikken als zoogdieren wijst erop, dat de complexiteit van een levend organisme niet in het aantal genen zit. 169 Einstein was zo diep onder de
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indruk van de ordening en precisie waarmee de complexiteit van alle
levende en dode materie gestalte kreeg, dat hij zich liet ontvallen: 'Als
dit universum in zijn onvoorstelbare orde en precisie het resultaat van
blind toeval zou zijn, is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terechtkomen
in de voltooide, foutloze vorm van een woordenboek.' 170 Laat men dit
wél toeval noemen (omdat men als een agnostisch ingestelde wetenschapper vooral niet de verdenking op zich wil laden in God te geloven), dan nog is de complexiteit van een levend organisme zo groot,
dat de zelfzucht van de genen tot altruïstisch gedrag van een vertegenwoordiger van de soort kan leiden. Zelfzucht en altruïsme in het klein
en in het groot blijken elkaar net zo dicht te kunnen naderen als toeval
en ordening en, zoals er in een almaar voortdurende chaos een patroon van ordening valt te ontdekken, zou men op grond van de werking der hersenen in samenhang met zelfzuchtige genen eenzelfde
soort speling mogen verwachten tussen wil en vrije wil. De elasticiteit
van de dubbele helix in een chromosoom en de geestelijke veerkracht
van de menselijke geest kunnen niets met elkaar te maken hebben.
Maar hun complexiteit verhindert, dat men wil en vrije wil tegen elkaar
uitspeelt. Die gemeenschappelijke factor is uiteindelijk bepalend voor
het antwoord op de vraag, of de vrije wil bestaat of niet. Hersenen als
producent van bewustzijn of een door een 'bewust mentaal veld' aangevuld verruimd bewustzijn, dat van binnenuit of van buitenaf ervoor
zorgt, dat de wil zich voltrekt, zelfzuchtige of altruïstische genen die als
de trekker van een pistool dienst doen,-steeds is er iemand die zich
laat gezeggen of de trekker overhaalt. Hoe smal de marges bij nader
inzien ook blijken te zijn, toch is er in de sfeer van dat 'gezeggen' sprake
van een wisselwerking. Bestaat de vrije wil? Ja, maar zijn niet voor de
wil onderdoende werking is beperkt.
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5. Tegenstrijdige visies op de Verlichting
De bevrijde grotbewoner in Plato's Politeia was de eerste verlichte
geest die zich bewust was van de onkenbaarheid der dingen, wat niet
alleen leidde tot een logische vaststelling die men met 'kentheoretisch
onvermogen' zou kunnen aanduiden, maar ook tot een idee of religieus vermoeden, dat er meer achter de dingen schuilt dan men kan
waarnemen of op het eerste gezicht zou denken. Pas in de renaissance
kreeg men volop aandacht voor de overwaardering van het christelijke
gedachtegoed, althans in het licht van de klassieke oudheid, waardoor
er achter de hegemonie van Rome op geestelijk gebied en het toch al
sterk aangetaste gezag van de paus in kerkelijke en wereldlijke aangelegenheden een vraagteken kon worden gezet. De chaos van een overgangstijd bracht een afrekening met het verleden en een heroriëntatie
op de toekomst met zich mee, een strijd tussen gelovigen en ongelovigen en tussen progressieven en conservatieven, zoals men die ook
nu nog kent. Hun denkbeelden leidden tot grote en heftige meningsverschillen onder hen, waarachter of om wille waarvan zich ook een
strijd om de macht aftekende.
Toen Kant zijn denkbeelden over het ding op zichzelf uiteenzette, was
de band met Plato al in zoverre hersteld, dat men in diens Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? het beeld van de bevrijde grotbewoner zag opdoemen en in het 'Ding an sich' (zich ook uitstrekkend
over wat men in abstracto waarnam, zodat Schopenhauer uiteindelijk
de wil voor een ding op zichzelf kon houden) de onkenbaarheid der
dingen. Wat in de tussentijd was bedacht,-de rol van het verstand en
de zintuigen, Aristoteles' fenomenologisch oog voor de vorm of 'oerindruk' van iets, het eindeloze geharrewar over het aantal en het soort
categorieën als onherleidbare ordeningspatronen van de werkelijkheid, en de vraag of iets werkelijk bestaat of slechts figureert in de
geest van mensen, inclusief de vraag of een boom meer 'boom' is dan
'geboomte' (waarbij Plato tegen Aristoteles werd uitgespeeld, terwijl
beiden juist oog hadden voor het algemene én bijzondere karakter van
een boom, dus voor wat later in de middeleeuwen 'nominalisme' en
'universalisme' is gaan heten, zij het met andere accenten)-, bleef tot
nu toe de gemoederen van filosofen bezighouden. Nominalisten als
Duns Scotus en William Ockham hanteerden het scheermes om net als
Aristoteles dat in zijn tijd gedaan had, een theorie zoveel mogelijk van
zijn irrationele en overbodige elementen te ontdoen en daar hadden
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zij in een tijd van kwakzalvers, mythevorming en extreem bijgeloof ook
alle reden toe, al ontstond er mede door hun toedoen een breuk tussen chemie en alchemie, wetenschap en gnosis, waardoor men pas
een half millennium later dankzij figuren als Nietzsche, Freud en Jung
weer meer oog voor de irrationele wezenskenmerken van een mens
kreeg. Dat de combinatie van rede en experiment kritiek verdiende,
opperde Rousseau nota bene in de eeuw van het rationalisme, die
eerst en vooral de rede met een scheef oog bezag en vervolgens zijn
collega's die het waagden anders te denken dan hij. Hij verweet hun
'de onjuiste theorie van het zich vervolmakende verstand' als uitgangspunt te hebben genomen voor alle institutionele wijzigingen in het bestuur van Frankrijk.1 Dat verstand was de bron van al hun drogredenen, waardoor zij 'buitengewoon verbeten tegenover elkaar stonden,
en meer op dolle honden leken die vastbesloten zijn elkaar te verscheuren, dan op christenen en filosofen die elkaar wederzijds willen
verlichten, overtuigen en op het pad der waarheid verder begeleiden'.2
Op het breukvlak van twee tijden, zoals in de late middeleeuwen en
tegen het einde van de achttiende eeuw, verschilde men heftig van
mening over het gebrek aan of de niet genoeg te waarderen invloed
van de rede op het dagelijkse leven en, als een afgeleide daarvan, ook
op de wetenschap.
In Nederland wantrouwde Bilderdijk het verstand om dezelfde reden
als Rousseau: de scherpzinnigste mensen schenen het nooit met elkaar
eens te kunnen worden. Tegelijk ging hij gebukt onder zijn depreciatie
van het verstand, waarvan de eer nog enigszins door de rede werd gered. 'Het verstand is de rede niet,' zo meende hij, 'maar een bijzonder
vermogen tot vergelijking van denkbeelden die de verbeelding ons
aanbiedt.'3 De rede is daarentegen als een systeemprocessor tot meer
dan vergelijken in staat: 'Rede is wat onze geestelijke vermogens in
hun werking en aanwending regelt, of regelen moet, naar het einde
waartoe deze bestemd zijn.'4 Verstand en rede waren dus manusjes
van alles in dienst van de verbeelding, zonder blijkbaar in staat te zijn
om zelf het proces van verbeelding (dat zich ook over morele kwesties
kon uitstrekken) aan te sturen. Alsof dit al niet ingewikkeld genoeg is,
mag men hieruit niet concluderen, dat Bilderdijk van de verbeelding
een hoge dunk had. Hoewel verwant aan een begrip als 'intuïtie',
waarop hij heel zijn leven is blijven vertrouwen, en aan 'gevoel', de
bron van alle poëzie, die volgens hem niets met 'verbeelding' te maken
had, was dat laatste begrip nauw verbonden met 'zwijmzucht' en
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rijmde het niet voor niets op 'vereelding', wat afstomping betekent.
Gedesillusioneerd vroeg hij zich af, of niet alle filosofie in zijn tijd louter
verstandsfilosofie en om die reden 'silhouette' geworden was. 5 Met dit
aan Plato ontleende beeld verkondigde hij een moderne stelling, die
minder een allegorische omgang met de filosofie toestaat dan de voor
het menselijk verstand principiële onkenbaarheid der dingen blootlegt, indien de werkelijkheid alleen met behulp van metaforen kan
worden gekend.
Het beroep op intuïtie en gevoel was een goede reden om het verstand te wantrouwen, maar juist toen ten tijde van de renaissance de
combinatie van rede en experiment een geheide waarborg voor wetenschappelijke ontdekkingen vormde, kwam er ook het beroep op religieuze gronden bij. Zo verklaarde Pierre Bayle in het voetspoor van
Calvijn, dat de rede zijn al te getrouwe vereerders op een dwaalspoor
bracht en het licht der openbaring daarom een betere gids was. 6 Dat
wakkerde een nimmer verstommende discussie over de (on)mogelijkheid wetenschap en godsdienst met elkaar te verzoenen aan: de 'redegodsdienst' of neologie deed een tamelijk vergeefse poging om dat
tegen het einde van de achttiende eeuw voor elkaar te krijgen. Hetzelfde tegen de rede gerichte wantrouwen, op grond waarvan men al
of niet met de nodige spot stelling nam tegen de verworvenheden der
wetenschap, komt men ook bij Nietzsche tegen, die het in Jenseits von
Gut und Böse aldus onder woorden bracht: 'De bedenking, de zijsprong, het vrolijke wantrouwen en de spotlust zijn blijken van gezondheid: al het onvoorwaardelijke hoort thuis in de pathologie.' 7 Geheel in diens geest stak Georg Klemperer, in de memoires van zijn
broer Victor, de gek met God, die hij typeerde als een gasvormig gewerveld dier, want zonder wervels zou Hij geen hersens hebben, zonder hersens zou Hij niet kunnen denken en, als Hij niet gasvormig was,
zou hij niet alomtegenwoordig zijn.8 Wat zouden 'neologen' of protestantse vrijdenkers in de tweede helft van de achttiende eeuw van zijn
stelling hebben gevonden, waarin rede en religie voor een even wonderlijke als niet onlogische pointe zorgden? Voor Nietzsche was de renaissance mislukt, omdat de mensheid de kans om zich van God te bevrijden niet met beide handen had aangegrepen. In plaats daarvan was
het tegenovergestelde gebeurd en moest hij het als domineeszoon in
zijn bovenmenselijke eentje tegen de herleving van de godsdienst opnemen. In zijn persoon verenigden zich afkeer van godsdienst en we-
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tenschap, waartussen geen verzoening mogelijk was, en namen instinct en natuurlijkheid de plaats van de rede in. Dat bracht hem ertoe
zijn respect aan Diogenes te betuigen, die volgens de overlevering in
het openbaar urineerde en masturbeerde op het marktplein van zijn
woonplaats.9 De natuurlijkheid van zulke menselijke handelingen
vormde een waardevol tegenwicht voor de hoogdravende redevoeringen, waarin Kant een meester was geweest.
Wordt elke poging om godsdienst en wetenschap met elkaar te verzoenen achterwege gelaten, dan ontstaat er een natuurlijke religie die
in de vorm van new age gemakkelijk kan worden geridiculiseerd. Sloterdijk deed dat bijvoorbeeld zo: 'Zodra het Amerikaanse syncretisme
ook bij ons is uitgewoed en de eerste opwinding van anything goes is
weggeëbd, zal men misschien ook meer waardering kunnen opbrengen voor de bekoringen van de helderheid.' 10 Die 'helderheid' drukte
zijn verlangen naar een terugkeer of intensivering van de rede uit,
want daarmee is het volgens hem slecht gesteld. Het irrationalisme
overheerst het dagelijks leven, dat wil zeggen een 'grote filosofische
clownerie', waarvoor de rede jammerlijk op de vlucht is geslagen.11
Onder het mom van 'kennis is macht' wordt weliswaar op Duitse universiteiten een Verlichtingsideaal in de praktijk gebracht, maar wat levert dat op? Zelfs voor zover de ratio er nog aan te pas komt, valt het
resultaat erg tegen: 'De universiteiten en scholen onderwijzen een
schizoïde rollenspel, waarin ongemotiveerde, uitzichtloos intelligente
jongeren algemene richtsnoeren voor rationele zinloosheid leren te
verinnerlijken.'12 Spiritualiteit en postmodernisme zullen in de ogen
van Sloterdijk weinig goeds kunnen uitrichten, gebukt als hij onder het
irrationalisme gaat en geneigd als hij is om de geest in de fles te houden. Hij lijkt zich moeilijk neer te kunnen leggen bij het 'schandaal van
de filosofie' en de reacties daarop (die gradueel zeer kunnen verschillen): de onkenbaarheid van het ding op zichzelf, zoals Kant het formuleerde, of de zintuiglijke misleiding waarop Thomas Hobbes wees: 'Van
welke eigenschappen of kwaliteiten onze zintuigen ons ook het idee
geven dat die in de wereld bestaan: ze bestaan niet en ze zijn slechts
schijn en zinsbegoocheling.'13 Misschien zal Sloterdijk zijn verwachtingen van de rede hebben opgeschroefd, waar de zintuigen het totaal
hebben laten afweten.
Zijn gemengde gevoelens over de rede worden ook weerspiegeld
door de verschillende interpretaties van het gezond verstand en door
de noodzaak om excessen op het gebied van de theorievorming tegen
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te gaan, wat niet zou hoeven in geval een theorie als zodanig de redelijkheid zelf was bevonden. De verhouding tussen het gezond verstand
en het verstand lijkt op die tussen het reptielenbrein en het brein. Om
zich in eerste instantie te kunnen handhaven dient een mens niet zonder gezond verstand te werk gaan, maar als hij niet in een noodsituatie
hoeft te handelen, doet hij er vervolgens goed aan zijn volle verstand
te gebruiken. Door dit in verband te brengen met 'das gesunde Volksempfinden' kreeg het gezond verstand een slechte naam. Heidegger
associeerde het met de akoestische vervuiling van het 'men', dat met
zijn herrie het 'zelf' onder druk zet. 14 De 'Werdegang' van een begrip
als 'gezond verstand' toont de aftakeling ervan aan, want van iets
goeds veranderde het in de loop der eeuwen in iets slechts. Thomas
van Aquino gebruikte de terminologie 'sensus communis' voor het vermogen van de mens om met behulp van al zijn zintuigen in de gegeven
omstandigheden te oordelen. 15 Vico verstond onder dezelfde terminologie in De nostri temporis studiorum ratione 'gemeenschapszin', en
knoopte er meteen een oordelend vermogen of zintuig aan vast dat
erop gericht was om de traditie in ere te houden.16 Plato's idee van het
goede, maar dan in de vorm van Romeinse deugden, lag aan Vico's
'sensus communis' ten grondslag. Dat verwaterde in de achttiende
eeuw, toen 'common sense' en 'bon sens' langzamerhand 'gezond verstand' begonnen te betekenen, zij het met een groter beroep op de
moraal in Engeland en Frankrijk dan in Nederland. Bilderdijk had een
speciale voorliefde voor 'bon sens', omdat deze terminologie het gezond verstand, een in moreel opzicht goed gevoel en intuïtie in zich
verenigde. Toen Bergson in 1895 een rede over 'bon sens' aan de Sorbonne hield, bleek hij er de innerlijke energie van een intelligentie onder te verstaan die de ene na de andere zelfoverwinning behaalt en
bestaande ideeën vervangt door nieuwe.17 Zo'n algemene toevoeging
liet ruimte voor irrationele en bovennatuurlijke ideeën over, wat hij zal
hebben betreurd, want iemand met 'bon sens' verried volgens hem
genie voor het praktische leven ter bevordering van de rechtvaardigheid in het algemeen en de waarheid in het bijzonder.18 De ruimte die
Bergson in zijn definitie van 'bon sens' voor nieuwe ideeën creëerde,
was toen allang door de Zwabische piëtist Oetinger benut om daaronder in religieus of spiritueel opzicht 'bepaalde voorgevoelens en neigingen' te verstaan, waaronder hij de irrationele aspecten van het bestaan vooral toespitste op de liefdevolle zorg van ouders voor hun kin-
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deren. Het onvoorwaardelijke karakter daarvan stond haaks op rationele overwegingen, zoals in geval van overlijden het duidelijkst bleek.
'Sensus communis' ter typering van het hartverscheurende verdriet
van ouders die een kind hebben verloren, liefdesverdriet in het algemeen, onttrekt zich aan elke louter rationele verwijzing.19
Verwijderde de ratio in de zin van 'sensus communis' zich steeds
meer van de rede,-niet anders verging het de theorievorming die aanvankelijk was gebaseerd op een gelukkige combinatie van rede en experiment. De wetenschappelijkheid van een theorie is alleen aantoonbaar, naar men tegenwoordig in het voetspoor van Popper meent, indien zij falsifieerbaar, weerlegbaar en controleerbaar is.20 De laatste
kwalificatie valt rechtstreeks in verband te brengen met experimenteel onderzoek, maar de eerste twee kwalificaties niet en daarin
schuilt een grote moeilijkheid, want als een theorie falsifieerbaar en
weerlegbaar is, kan zij nog zo wetenschappelijk zijn, maar is zij mogelijk onjuist. De waarheid is niet gediend met een wetenschappelijk verantwoorde, maar na een tijd onjuist gebleken theorie. Ten tijde van de
renaissance was de pose van geleerde charlatans ergerlijker dan voorheen, omdat zij zich met zo'n theorie binnen het wetenschappelijk domein manoeuvreerden en zich daaruit niet lieten verdrijven door hun
meer gewetensvolle collega's. Popper stelde zich op het standpunt,
dat een theorie die door geen enkele voorspelbare gebeurtenis kan
worden weerlegd, onwetenschappelijk is. Volgens hem wees de onweerlegbare aard van een theorie niet op een deugd, maar op een ondeugd.21 Men zou ook kunnen stellen, dat zo'n theorie waar is gebleken en het verdient, na aanvankelijke twijfel, als waarheid te worden
ingelijfd bij de wetenschap. Voordat een theorie wordt geformuleerd,
dient men naar best vermogen na te gaan of zij falsifieerbaar of weerlegbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, formuleert men een controleerbare theorie die pas voor waar wordt aangenomen, indien een
door anderen herhaald experimenteel onderzoek de juistheid ervan
heeft aangetoond. Maar confirmaties of verificaties alleen waarde toekennen, 'indien deze het gevolg zijn van riskante voorspellingen, dat
wil zeggen als wij een gebeurtenis hadden verwacht die niet met de
theorie in overeenstemming was geweest, wanneer wij door de theorie in kwestie niet op betere gedachten waren gebracht', is vragen om
moeilijkheden.22 Zo'n theorie geeft men het voordeel van de twijfel,
maar verschilt ten zeerste van de meer gangbare theorieën op grond
waarvan men tot een onverwachte bevinding komt, zonder zich vooraf
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een idee over risico's te hebben gevormd. Hoe riskant was Newtons
theorie over de zwaartekracht? Het belang van zijn ontdekking heeft
niets met riskante voorspellingen te maken, alles met de nieuwsgierigheid van iemand die wil weten, of het waar is, dat hemellichamen elkaar aantrekken met een kracht die omgekeerd evenredig is met het
kwadraat van hun onderlinge afstand.23 Juist in een tijd waarin het
principiële onderscheid tussen astrologie en astronomie, alchemie en
chemie, wetenschap en gnosis, nog nauwelijks werd gemaakt, moest
men de deur niet wijd openzetten voor riskante voorspellingen. Het
was volgens Popper 'een typische truc van waarzeggers om dingen zo
vaag te voorspellen, dat het bijna onmogelijk wordt dat hun voorspellingen niet uitkomen. Deze zijn onweerlegbaar geworden.' 24 Misschien
dacht hij daarbij aan de voorspellingen van Nostradamus, in welk geval
hij het veronderstelde onweerlegbare karakter daarvan niet had mogen uitleggen als een teken dat zijn typering van een wetenschappelijk
verantwoorde theorie juist is. De waarheid is slechts in een voorfase
van de theorievorming gediend met een alternatief, waardoor er korte
metten met een onrijpe theorie kan worden gemaakt. Blijkt zij onweerlegbaar te zijn, dan heeft men niet langer met een theorie, maar
met een waarheid te maken. Vanuit een wetenschappelijke invalshoek
is het bezwaar tegen de voorspellingen van Nostradamus gelegen in
het oncontroleerbare in plaats van onweerlegbare karakter van zijn
voorspellingen. Daarom geldt voor elke theorie, dat zij controleerbaar
moet zijn, óók als mensen met een bovennatuurlijke of paranormale
aanleg beweren de waarheid te spreken. Valt er niets te controleren,
dan is een theorie net zolang verdacht, totdat de waarheid ervan is
aangetoond.
Via de rede in al zijn schakeringen, waarvan het redeneren er een is,
loopt er een lijn van Plato naar de renaissance en vandaar naar het
rationalisme van de achttiende eeuw. De dialectiek van Plato, oorspronkelijk niet meer inhoudend dan een gesproken betoog van vooren tegenstanders, mondde uiteindelijk in de hegeliaanse dialectiek uit,
waarin elke these een antithese uitlokt en de waarheid in de vorm van
een synthese wordt verondersteld in het midden te liggen, tenzij die
synthese verder als een these door het leven gaat en het spel van geven en nemen zich eindeloos tussen debaters herhaalt. Met alle aandacht voor het 'discours' of 'vertoog' krijgt de redenering een speciale
invulling, voor wat zowel de platoonse opvatting van de rede als de rol
van de taal daarin betreft, zoals uit de 'taalspelen' van Wittgenstein en
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de postmoderne opvattingen van Foucault en Derrida kan blijken.
Daarnaast loopt er nog rechtstreeks een lijn van Plato en Aristoteles
naar het einde van de middeleeuwen en vandaar naar de twintigste
eeuw in de vorm van de aandacht die door Duns Scotus aan hun categorieën is besteed, waarvan de belangrijkste,-het 'ens' of 'zijn'-, tot en
met de titel terugkeert in de belangrijkste werken van Heidegger en
Sartre. Deze 'categorie der categorieën', kan alleen goed worden begrepen, indien zij zich van alle andere categorieën laat afzonderen als
een op zichzelf staand en voor de oordeelsvorming zinnig ordeningsprincipe van de werkelijkheid, in overeenstemming met de cultuur en
geschiedenis van een bepaalde tijd.25 Wordt aan deze drieledige voorwaarde voldaan, dan zou men volgens Heidegger een grootse poging
kunnen wagen om het 'zijn' in zijn kern te beschrijven. Ten tijde van de
renaissance ging het gekrakeel over het 'zijn' gewoon door,-het zou
nimmer verstommen-, maar liet men filosofische theorieën liever rusten om zich met des te meer overgave aan natuurkundige studies te
wijden. Techniek en pragmatisme stelden de mens in staat nieuwe
continenten te ontdekken, de kosmos te verkennen, het eigen lichaam
te onderzoeken, honger en ziekte te bestrijden, wetmatigheden in de
natuur op te sporen, nieuwe (zelfverdedigings)wapens te maken, wegen en vestingwerken te verbeteren, kanalen aan te leggen en stedenbouwkundige ontwikkelingen in gang te zetten tot nut van het algemeen. Het leven werd door de toenemende handel zo verbeterd, dat
vrijgestelde denkers onder de priesters konden worden vervangen
door burgers en de kunsten tot bloei kwamen.
Van Plato's bevrijde grotbewoner op weg naar Kants mondige burger
plaveide een stoet van geleerden de weg naar de Verlichting. Of zij nu
filosofen waren of natuurkundigen, deed er minder toe dan dat zij geleerden waren. Terwijl madame du Châtelet de Principia mathematica
van Newton vertaalde, werkte Voltaire op château de Cirey aan Éléments de la philosophie de Newton, alsof onder het begrip 'filosofie'
de verklaring voor natuurkundige verschijnselen was inbegrepen. 26 Al
direct vindt men bij één der eerste filosofen in de renaissance, een
reeds door Plato uitgewerkt thema,-de dood-, waarvan Safranski de
lijn doortrekt naar Heidegger. Voor Montaigne was de dood, het tegenovergestelde van de 'categorie der categorieën', een toetssteen
voor de filosofie. Had men dankzij haar bij leven en welzijn geleerd te
sterven, dan had zij aan haar doel beantwoord. Voor Heidegger was
de filosofie weliswaar op de vergankelijkheid van het leven gericht,
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maar ongeschikt om de dood te overwinnen. Volgens hem was de
dood 'het steeds tegenwoordige voorbij, dat de toegang tot de onbeschikbaarheid van het bestaan opent'. 27 Wat wordt er precies geopend? De dood wordt hier voorgesteld als het ding op zichzelf, waarvan men de buitenkant dicht kan naderen zonder te weten wat zich
daarachter afspeelt. De dood is een zich steeds opnieuw verplaatsende ingang, wanneer het leven een dynamische uitgang is geworden
waaraan de filosofie van het bestaan hoogstens kan raken. Zij dient de
neiging tot verval op te sporen en onder ogen te zien, maar de stoïsche
maskerades van Montaigne af te leggen, want alles wat zweemt naar
rust, stabiliteit en vrede is schijn.28 Het leven wordt gekenmerkt door
'geworpenheid', zoals bij de geboorte van een kind onmiddellijk het
verval intreedt, door zorg, tijdelijkheid en even grillige als oneigenlijke
uitwijkmanoeuvres. Wie daaraan ten slachtoffer valt, zal het wel uit
zijn hoofd laten in termen van een schitterende overwinning over de
dood te spreken.
Bacon was minder geobsedeerd door de dood, die hij liever recht in
de ogen keek dan er voor uit te wijken. Zo beproefde hij nog in het jaar
waarin hij overleed, 1626, of sneeuw het rottingsproces van een dode
kip kon tegengaan. 29 Hij en Descartes waren overtuigd van het manifeste karakter van de waarheid, waarover volgens Schopenhauer nu
juist de sluier van Maya hing. Evidentie, dat wil zeggen een zich uit
zichzelf manifesterende waarheid, lag in de aard van de 'veracitas naturae', die op haar beurt het gevolg was van de waarachtige aard van
God. Liet men zich door Hem leiden, dan kon men niet door een kwade
macht van de waarheid worden weerhouden. 30 In zijn Novum Organon
repte hij van 'anticipatio mentis', alsof het om een baanbrekend
proefje van Dick Swaab ging, waarmee hij niet doelde op een signaal
in de hersenen dat eerder de reikwijdte van een besluit aangaf dan dat
het was genomen, maar op een afwachtende houding om de waarheid
de gelegenheid te geven zich te laten betrappen. 31 Bacon bedoelde
daar hetzelfde mee als Nietzsche met 'ephexis' dat een vertraging van
het denkproces beoogt om het gevaar van een te snelle vertaling te
voorkomen. Hij beschouwde de tien categorieën van Aristoteles als 'dialectiek', dat wil zeggen als gezwets in de ruimte waarvan de logica
een leerzaam tintje had, maar niet in staat was om de pretenties van
wie zich van haar bediende waar te maken: geen enkele juiste redenering volstond om praktische kennis over diezelfde ruimte te verga-
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ren.32 Die kon men alleen verkrijgen door ervaring en experiment praktisch met elkaar te combineren en zo door schade en schande wijs te
worden.33 Een wetenschappelijk verantwoorde theorie hing niet van
redeneerkunst af, zoals Aristoteles scheen te denken, maar van een
juist gebruik van de rede waaraan retoriek als zodanig weinig of niets
bijdroeg. Ervaring was belangrijk om nieuwe kennis te verwerven in de
praktijk, want met alleen zijn blote handen kon geen mens een obelisk
oprichten.34 En het experiment moest niet worden aangewend ter bevestiging van reeds lang getrokken conclusies, zoals Aristoteles wilde,
maar om er achter te komen, hoe de natuur zich onder nooit eerder
waargenomen omstandigheden zou gedragen. Gedrieën leverden
rede, ervaring en experimenteerlust axioma's op, 'die op de enig juiste
wijze ontdekt en vastgesteld', praktische kennis bevatten, 'niet vluchtig, maar geconcentreerd, en stoeten en scharen van toepassingen
achter zich aanslepen'.35 Inductie door eliminatie zorgde er volgens Bacon voor, dat zich uit een aantal hypothesen, na schrapping van de
valse, een juist beeld van de werkelijkheid liet construeren. Uit een
oogpunt van universaliteit en noodzakelijkheid corrigeerde William
Whewell in zijn Novum organon renovatum diens inductieve methode,
waaraan de allerrijkste ervaring niets toevoegde en dus gemist kon
worden.36
Descartes hield zich in het bijzonder bezig met het begrip 'substantie',
maar anders dan Aristoteles verstond hij daaronder niet alleen concreet waarneembare dingen, zoals bomen, stenen en plassen, maar
ook abstracta. Hij maakte vrijmoedig gebruik van de taal om anderen
zijn ideeën op te dringen, waaronder een groot aantal onjuist en inconsequent bleek te zijn. Onjuist waren zijn speculaties over een oneindig grote ruimte, waarvan de slechts ter vulling dienende materie
oneindig deelbaar was. Kleine deeltjes wervelden om elkaar heen, sleten elkaar af en kwamen tijdelijk tot rust om tenslotte uit te groeien
tot grote klompen materie. Volgens Christiaan Huygens verhielden de
gissingen van Descartes zich tot de werkelijkheid als een ridderroman
tot een historisch werk van formaat. 37 Later waren bijna alle leden van
de Académie française tegen de theorieën van Newton gekant, omdat
Descartes al een bevredigende verklaring van de interplanetaire
ruimte had gegeven. Die bestond uit ether of 'subtiele materie', waarin
hemellichamen als sterren en planeten zich verplaatsten door toedoen
van 'tourbillons' of wervelingen gelijk 'pingpongballen die langs de
goot van een leeglopend bad dansen'.38 Node wisselden de leden van
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deze academie het cartesiaanse plenum in voor de newtoniaanse
leegte, waarin hemellichamen elkaar dankzij de zwaartekracht min of
meer in evenwicht houden. Onjuist was de stelling van Descartes, dat
'alle zintuiglijke kwaliteiten te herleiden zijn tot massa, vorm en beweging', wat laat zien, 'dat deze zichtbare wereld, die het enige object is
van de fysica, slechts een klein deel omvat van het oneindig aantal lichamen, waartoe ons voorstellingsvermogen alle eigenschappen of
kwaliteiten kan reduceren, terwijl de wiskunde zich met al die lichamen bezighoudt'.39 Volgens deze stelling zou de fysica een onderdeel
van de wiskunde zijn, maar als zijn wiskundige berekeningen tot de
slotsom leiden, dat de wereld in 4004 voor Christus geschapen moest
zijn, is er iets grondig mis met de verhouding tussen die twee. Inconsequent in al deze onjuist gebleken speculaties en stellingen is het gemak waarmee Descartes iets voor oneindig verklaarde, wat dat volgens zijn eigen stelling over substanties niet zou mogen zijn. Overeenkomstig de categorieën van Aristoteles kende een oneindig aantal substanties geen 'meer' of 'minder' en ook geen 'tegendeel'. Tegen dat
'oneindig' maakte Descartes bezwaar: er waren volgens hem slechts
lichamelijke en denkende substanties die, als ze de indruk gaven oneindig te zijn, de zintuigen hadden misleid.40 Hij bereidde aldus de weg
voor Spinoza, die God substantie toekende en zodoende van dat oorspronkelijk louter stoffelijke begrip iets individueels maakte wat in
staat was om zichzelf te begrijpen. Zo werd er in het filosofisch labyrint
als het ware weer een extra gangetje in de vorm van een doodlopende
weg aangelegd.
Descartes was ook één der eerste filosofen die zich afvroeg, of de buitenwereld los van een waarnemer kon bestaan. Er waren er meer die
zich dat afvroegen, zoals George Berkeley, toen hij op weg was naar
Bermuda, en Hume, die de waarschijnlijkheidsleer niet wenste te raadplegen om voor waar aan te nemen, dat de zon de volgende dag wéér
zou opgaan.41 Scepticisme onder het mom van waarachtigheid zorgde
voor de beruchte cartesiaanse twijfel, waarvan de zeker niet definitieve oplossing in zijn beroemd adagium gelegen was. Op een dag hield
hij een stuk was van een honingraat in zijn handen en dit is wat hij
ervan zei: 'Het bewaart nog de smaak van honing en de geur van de
bloemen, waaruit die is verzameld. Kleur, vorm en afmetingen ervan
zijn duidelijk. Het is hard en koud. Ik kan het aanraken en als ik erop
klop, brengt het een geluid voort.' Hield men zo'n stuk was bij het vuur,
dan vervormde het. Wat er dan van overbleef was de notie van een
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zekere uitgestrektheid ('extensum'), 'niet eens een bepaalde vorm, zoals een vierkant of iets ronds, maar slechts het besef van iets dat zich
in de ruimte uitstrekt, buigzaam is en veranderlijk'.42 Wat liet zich daaruit afleiden? Dat de was buiten zijn geest om bestond? Nee, het bewees slechts dat zijn geest bestond. Descartes verlegde de oplossing
voor een probleem die hij niet vinden kon, naar het antwoord op een
vraag die hij niet had gesteld: 'Cogito, ergo sum.' Zou hij denken dat hij
niet bestond, dan nog bestond hij. Niet langer hoefde hij daaraan te
twijfelen, waarvoor Oosthout deze verklaring gaf: 'De zekerheid van
het eigen bestaan berust niet op bewijsvoering. Zij is een intuïtie
waarin het 'ik' en het denken samenvallen.'43 Een ander verhaal wil,
dat Descartes in ballingschap zoveel schilderachtige indrukken van een
Hollands tafereel opdeed, dat hij daarin leek op te gaan en zodoende
zijn twijfel of existentiële onzekerheid overwon: 'Hij observeerde de
genrebeelden van het leven buiten, de mensen met hun grote hoeden
in de besneeuwde straten, de meeuwen op de tuinmuur, spelende kinderen na een zomerregen, het blauw van de lucht in de plassen, marktdagen in de herfst, giechelende dienstmeisjes onder het raam, 's avonds het knetteren van het haardvuur.'44 Intuïtie of mystieke beleving
van een Hollands tafereel,-Descartes herenigde wetenschap en spiritualiteit in een tijd dat de banden daartussen steeds meer werden verbroken. Wat is erop tegen om dat nu opnieuw te doen en in een zogenaamde 'theorie van alles' de oorspronkelijke eenheid van wetenschap en gnosis te herstellen?45
Doordat hij over het menselijk lichaam als een machine sprak, gaf
Descartes ogenschijnlijk blijk van weinig spiritualiteit. Zijn motivatie
om (hemel)lichamen te onderzoeken had echter wel degelijk een spirituele dimensie, want hij was op zoek naar het orgaan waarin de ziel
huisde en zag overal 'geesten' kruipen door de 'poriën' van eigen en
andermans hersenen. 46 Zoals warmte en beweging hun oorsprong
vonden in het lichaam, welden in de ziel niet minder lichamelijk gedachten op. Zij was zo diep in het menselijk lichaam doorgedrongen,
waarmee het één organisch geheel vormde, dat het orgaan dat huisvesting aan de ziel verleende, niet belangrijker mocht worden geoordeeld dan andere lichaamsdelen. De ziel kende zelf geen uitbreiding
en moest daarom met het hele lichaam verbonden zijn: kiespijn of
hoofdpijn onderging zij niet op afstand, maar als iets wat haarzelf overkwam.47 Toen Descartes de ziel later in de pijnappelklier meende te
kunnen lokaliseren, draafden er in zijn voorstelling van zaken allerlei
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geesten op en neer om als marionetten in handen van een poppenspeler het lichaam te laten doen, wat de ziel wilde: 'Tegelijk moeten
wij in herinnering houden, wat hierboven over de machine van ons lichaam is gezegd, namelijk, dat de draadjes van de zenuwen zo ver tot
in al onze lichaamsdelen doordringen, dat niet alleen een door een zintuiglijk object opgewekte beweging ertoe kan leiden, dat zich telkens
weer andere poriën van de hersenen openen, zodat ook in de hersenholte aanwezige animale geesten zich telkens op een andere manier
naar de spieren kunnen begeven om zo elk van de ledematen op hun
eigen manier te bewegen, maar ook dat de geesten zich door elke andere oorzaak naar allerlei spieren kunnen begeven.'48 Hoe potsierlijk
en absurd zijn visie menigeen ook voorkomt, toch school er in de waarneming van Descartes iets goeds. Dat hij twijfelde aan het bestaan van
de buitenwereld om hem heen, wees behalve op scepticisme onder
het mom van waarachtigheid ook op de diepe verbondenheid van een
waarnemer met het waargenomene en de eenheid van waaruit een
scheiding tussen het objectief waarneembare en de subjectieve waarnemer als onwerkelijk wordt ervaren.49 De Freiburgse theoloog en
leermeester van Heidegger, Carl Braig, had voor de ongebreidelde
hang naar objectiviteit (die ten tijde van de renaissance in de mode
kwam) geen goed woord over: 'Doordat we het kennen kennen en het
waarnemen waarnemen, bewegen we ons al in de ruimte van het absoluut werkelijke. We moetens ons losmaken van het absolutisme van
het subject om vrij te worden voor de werkelijkheden van het absolute.'50 Interpreteert men zijn woorden juist, dan houdt de bevrijding
van het absolutisme van het subject dat noodgedwongen een scheiding tussen zichzelf en de buitenwereld maakt, dezelfde eenheidsgedachte in als meer in de motivatie van Descartes dan in de mechanische uitwerking daarvan tot uitdrukking komt. Wat daartegen pleit, althans de eenheidsgedachte in zijn werk en leven ondermijnt, is zijn dualistische opvatting van geest en lichaam (strijdig met zijn eigen zoektocht naar de ziel in het menselijk lichaam) en zijn onenigheid met Comenius, wiens holistische visie hem niet beviel.
Worstelt men met twee werelden die men weliswaar als een eenheid
ervaart, maar niet met elkaar weet te verzoenen, dan kan men op twee
manieren pogen zich aan een zware innerlijke strijd te onttrekken. De
eerste manier is die van Descartes, in welk geval de rede zegeviert en
de intuïtie het aflegt, en de tweede manier is die van Pascal, in welk
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geval het gevoel of de intuïtie zegeviert en de rede een daaraan ondergeschikte rol speelt. In zijn Pensées zinspeelde hij op hetzelfde dualisme dat Descartes parten speelde: 'De mens is voor zichzelf het
wonderlijkste ding in de natuur, want hij kan niet begrijpen, wat een
lichaam is en nog minder wat een geest is en allerminst, hoe een lichaam met een geest verenigd kan zijn. Dit is het allergrootste probleem en toch is het zijn eigen wezen.' 51 De mens was volgens hem
niet meer dan 'denkend riet', wat in de verte aan het meedogenloos
door de dood neergemaaide gras doet denken in het Requiem van
Brahms: individualiteit is toch al een verwaarloosbare factor in het leven van een grasspriet, laat staan in de voorstellingswijze van een even
massale als anonieme dood in de vorm van een kaal geschoren grasveld.52 Pascal stelde dezelfde vraag als Kant later doen zou: 'Wat is de
mens?' Maar om de nietigheid van dat wezen beter te doen uitkomen
voegde hij eraan toe 'in het heelal'. Met zijn briljante geest ontdekte
hij, dat de druk die op een vloeistof wordt uitgeoefend, zich in alle richtingen met dezelfde kracht voortplant, bouwde hij de eerste, naar hem
genoemde mechanische rekenmachine, de 'pascaline', en legde hij de
basis voor de waarschijnlijkheidsleer en integraalrekening. Sociaalbewogen was hij ook, want ter bekostiging van een weeshuis bedacht hij
een bovengronds vervoerssysteem in Parijs. Geheel in Bacons geest
beproefde hij, of hij de stelling van Aristoteles onderuit kon halen, die

Pascaline (rekenmachine, tevens voorloper van een computer)
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had beweerd dat ijle lucht op grote hoogte niets woog. Pascal vroeg
zijn zwager de Puy-de-Dôme te beklimmen om met behulp van een
barometer te bewijzen, dat lucht wel degelijk dáár was, waar volgens
Aristoteles slechts de horror vacui behoorde te heersen, ten teken
waarvan het gewicht van de lucht druk uitoefende.53 Geheel in de lijn
van Popper voldeed hij aan het ideaalbeeld van een wetenschapper
die begreep, dat bij de lancering van een theorie verificatie in tegenstelling met falsificatie onmogelijk was. Wat hij zijn zwager vroeg te
doen, beantwoordde aan een falsifiërende waarneming, waarvoor de
inductieve methode het geschiktst was: letterlijk stapje voor stapje
leidde het generaliseren van waarnemingen tot een theorie. Het omgekeerde kan natuurlijk ook, voordat een theorie door empirisch bewijs wordt gestaafd: 'Stoutmoedige gissingen vormen het speculatieve
investeringskrediet van de wetenschap, dat door langdurig en intensief onderzoek moet worden 'afbetaald', wat soms lukt en dikwijls
niet.'54 Het filosofisch geharrewar over wat de beste methode is,-hetzij
een desnoods wilde theorie dient te overheersen in het wetenschappelijk onderzoek, hetzij de praktijk-, lijkt voorbij te gaan aan de conclusie, dat het resultaat telt ongeacht de gevolgde methode (mits die
door anderen gecontroleerd en nagevolgd hetzelfde resultaat oplevert).
Lange tijd wist Pascal het evenwicht te bewaren tussen enerzijds zijn
geloof en anderzijds zijn passie voor de wetenschap in het algemeen
en voor wiskunde in het bijzonder. In die fase van zijn leven verkondigde hij deze theorie: 'Het conflict tussen empirische wetenschap en
religie is altijd een conflict geweest tussen de pseudowetenschappelijke aspecten van de religie en de pseudoreligieuze aspecten van de
wetenschap en dat is nog steeds zo. Als wetenschap gewoon wetenschap en religie gewoon religie blijft, is er geen conflict mogelijk.'55 Hij
beschouwde zijn geloof als een zuivere hartsaangelegenheid, een gevoel, waarop de rede geen vat had. De tegenstelling tussen geloof en
wetenschap verinnerlijkte zich in hem tot een tegenstelling tussen gevoel en rede, die hij als één en gescheiden ervoer: 'Het hart heeft zijn
eigen redenen, waarvan de rede niets weet.' 56 Onder invloed van het
jansenisme troffen hem de woorden uit 1 Johannes 2:16: 'Want al wat
in de wereld is,-het begeren van de lust en het begeren der ogen en
de hovaardij van het geld-, het komt niet van de Vader, maar van de
wereld.' Toen boette de rede aan belang voor hem in en beschouwde
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hij het streven naar kennis om de geheimen van de natuur te ontraadselen als een ijdele begeerte, een hinderlijke vorm van nieuwsgierigheid die evenals het plukken van een appel aan de boom der kennis
van goed en kwaad de mens van God wegleidt.57 Een verblijf in het
klooster van Port-Royal bracht hem ertoe zijn samenwerking met de
wiskundige Fermat (die hem als een wiskundig genie alle lof toezwaaide) te verbreken en in navolging van de Leuvense hoogleraar in
de theologie die later bisschop van Ieperen werd, Cornelis Jansen, zich
uitsluitend om zijn innerlijke reformatie te bekommeren. Zelfonderzoek en gerichtheid op God namen zijn geest zo volledig in beslag, dat
hij niet meer snapte, waarom de eerste tekenen van secularisatie zovelen een bevrijding toescheen: 'Voordat ik op de bewijzen voor de
christelijke godsdienst inga, acht ik het nodig erop te wijzen, hoezeer
de mensen het mis hebben die leven zonder er belang in te stellen de
waarheid te weten te komen over iets dat zo belangrijk voor hen is en
hun zo onmiddellijk aangaat.' 58 In zijn Pensées gaf hij er blijk van het
eten van de verboden vrucht op te vatten als een 'zelfverwonding, een
verzieking van de wil'.59 De vanuit de invalshoek der eenheid beleefde
liefde sloeg in begeerte om, toen de eerste mensen beseften, dat zij
God niet waren.
Pascals appreciatie van de rede was minder hoog dan die van Locke:
'De kandelaar die in ons ontstoken is, schijnt helder genoeg voor al
onze doeleinden. Met de ontdekkingen die wij daarmee kunnen doen,
zouden wij ons tevreden moeten stellen.'60 Locke erkende de onvolmaaktheid van de rede, zoals men tegenwoordig over de onvolmaaktheid van de democratie spreekt, maar waarop kon men, bij gebrek aan
beter, meer vertrouwen? Het licht van de kandelaar scheen te zwak
voor Pascal, maar niet voor Locke: 'Als wij alles ongeloofwaardig achten vanwege het feit, dat wij niet alles met zekerheid kunnen weten,
zullen wij niet veel wijzer zijn dan degene die zijn benen niet gebruikt
en zittend zijn ondergang afwacht, omdat hij geen vleugels heeft om
te vliegen.'61 Dit treffende citaat wijst twee richtingen uit die beide een
waarheid bevatten en het exclusieve denken over God van een vraagteken voorzien. Ten eerste voldoet de 'metende en waarderende rede'
niet geheel,-zoals Pascal nog afgezien van religieuze gevoelens onder
woorden bracht met zijn adagium over het hart dat zijn eigen redenen
kent, waarvan de rede niets weet-, want zij maakt van God een 'stempelende muntmeester' als geen ander geschikt om de pascaline te ge-
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bruiken voor het wisselen van geld en zij maakt van de mens een 'taxerende wisselaar'.62 Maar dat vormt nog geen reden om de rede af te
schaffen, die de mens in theorie en praktijk voor foute of domme beslissingen kan behoeden. Ten tweede is daar het onmiskenbare feit,
dat de Verlichting in nauwelijks 200 jaar het leven van honderden miljoenen mensen 'onvergelijkelijk meer heeft verbeterd' dan de RoomsKatholieke Kerk in 2000 jaar.63 Deze stelling van Rudy Kousbroek in Hoger honing zou een halt aan het exclusieve denken over God moeten
toeroepen, wanneer een door de diepst mogelijke schaamte bevangen
gelovige niet alleen beseft, wat anderen uit naam van zijn geloof is
aangedaan, maar ook begrijpt, dat het alleenrecht dat hij op God
meent te hebben, ongeschikt is om diens universele liefde uit te dragen.
Van alle filosofen was voor Spinoza de rede het minst problematisch
en zijn waardering daarvoor het meest gelijkend op die van Locke. Als
gevolg daarvan ontbrak elk wezenlijk religieus besef bij hem en was
alleen de 'redegodsdienst' hem dierbaar. God scheen in zijn visie de
immanente en niet de transcendente oorzaak van alle dingen. Gevoel
voor mystiek, eerbied en ontzag voor de H. Drievuldigheid, een meditatief of anderszins hoog ontwikkeld gebedsleven, hemelse visioenen
en aardse vervoering, vrees voor duistere machten en gemengde gevoelens over het einde der tijden kende hij niet, broodnuchter als hij
was in plaats van eucharistisch opgetogen als een gelovige en zich
scharend achter deze opvatting van Paulus: 'Alle dingen zijn in God en
bewegen zich in God.'64 Dat laatste waagde hij desnoods in gezelschap
van alle antieke filosofen tezamen te beamen, 'zij het dan misschien
op een andere wijze'.65 De rede gaf de doorslag bij zijn doen en laten,
zoals dat ook het geval was voor Lodewijk Meijer, de oprichter van Nil
volentbus arduum en een goede vriend van Spinoza. Filosofie onthulde
volgens hem 'de ware kennis, die de rede vrij van elk vooroordeel
houdt, ondersteund door het natuurlijk licht en het verstand, bijgestaan door de studie, de toepassing, de praktijk en het gebruik van de
dingen. Zij gaat uit van onveranderlijke en evidente beginselen en
plaatst zich in het licht van de waarheid door middel van wettige afleidingen en onweerlegbare bewijzen, die helder en onderscheiden worden gekend.'66 Onder invloed van het humanisme wilde men terug
naar de bronnen: de Bijbel was niet goed te begrijpen zonder kennis
van het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Meijer was het daarmee on-
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eens, want men had de bronnen minder nodig dan de rede om de dubbelzinnigheid van de taal teniet te doen.67 Spinoza zou het gezegd kunnen hebben, die zich in dezelfde geest afvroeg, hoe Mozes de auteur
van de Pentateuch zou kunnen zijn, de eerste vijf boeken van het Oude
Testament. Hoe kon hij, als dat waar was, zijn eigen dood hebben beschreven?68 De op redelijke gronden gebaseerde 'evidentie' van de
waarheid komt men ook in de Ethica tegen, evenals de vaste zekerheid
dat men wéét de waarheid op het spoor te zijn of niet. Een scepticus
die daaraan twijfelen zou, is onoprecht of bevooroordeeld. Zo'n man
kende zichzelf niet! Spinoza beschouwde op grond van dezelfde evidentie het geloof in wonderen als absurd, want er kan niets tegen de
door Godzelf ingestelde natuurorde ingaan, reden waarom wonderen
ook een natuurlijke verklaring vereisen. 69 Twijfelde men niettemin aan
de waarheid, dan kon men zekerheid daarover ontlenen aan de 'eenvoud' van de geopperde denkbeelden: een 'eenvoudig' denkbeeld is
'duidelijk en onderscheiden' en daarom noodzakelijk waar.70 Door andere filosofen en natuurkundigen geopperde denkbeelden over de
schoonheid en eenvoud van een geloofwaardige theorie vinden hun
oorsprong in de Ethica van Spinoza.
Hij dichtte God eigenschappen als eeuwigheid, waarheid en oneindigheid toe, door hem 'attributen' genoemd, waarover ook de mens
moest beschikken die naar Gods evenbeeld was gemaakt. De door
Descartes uitgebreide betekenis van 'substantie' breidde Spinoza op
zijn beurt verder uit door God substantie toe te kennen, waardoor hij
niet alleen verzuimde genoeg wijsgerig fatsoen op te brengen om God
'superstantie' in plaats van als een ondergeschoven kindje 'substantie'
toe te kennen, maar ook in de knoei raakte met de ondergeschikte eigenschappen van substantie, de zogenaamde 'modi' van Descartes.
Zijn redelijkheid en zintuiglijkheid 'attributen' of 'modi'? Volgens Spinozakenner Henri Krop schuilt in de discussies daarover het echec van
de filosofie: 'Het feit dat de moderne filosofie op dit vlak geen algemeen aanvaard alternatief kon ontwikkelen, heeft tot de stuurloosheid en modegevoeligheid geleid die de wijsbegeerte sinds de Verlichting kenmerken.'71 Krop zonderde de Ethica van de al vroeg begonnen
postmoderne spielereien uit, maar dat is niet terecht. Zowel het gebruik van een woord als 'substantie' voor 'God', dat hoogstens als
'transsubstantiatie' in de theologie duldbaar is om de overgang van
iets stoffelijks in iets goddelijks weer te geven, als de toekenning van
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'attributen' en 'modi' aan de Allerhoogste is even aanvechtbaar als bijvoorbeeld de categorische imperatief van Kant. Bovendien kan men
strenge en zakelijke denkbeelden in het vijfde deel van de Ethica, getiteld De macht van het verstand, met andere woorden de menselijke
vrijheid, niet aantreffen. 72 Hoeveel omwegen zijn er niet nodig om via
het idee van 'de macht van het verstand' op 'de menselijke vrijheid' te
komen? De gelijkstelling van zulke ideeën, zonder enige uitleg, doet
een te groot beroep op het inlevingsvermogen van een lezer in het gedachtegoed van een filosoof. Wat heeft deze titel met 'de meetkundige ordening' te maken, volgens welke Spinoza beweerde de hele
Ethica te hebben geschreven? Zijn definitie van een 'substantie' als
'iets wat in zichzelf is en door zichzelf wordt begrepen, dat wil zeggen
een zaak waarvan het begrip niet het begrip van iets anders nodig
heeft op grond waarvan het moet worden gevormd', roept (in tegenstelling met de bepleite 'eenvoud' van een theorie) meer vragen op
dan erdoor worden beantwoord.73 Indien men een steen opvat als iets
wat niet door zichzelf wordt begrepen, doet zich de vreemde situatie
voor, dat God wel een substantie is, maar een steen niet. Zijn definitie
van een 'attribuut' als 'een zaak die het verstand kent als iets wat het
wezen van een substantie vormt', roept de vraag op wat de meerwaarde van een 'substantie' boven een 'attribuut' is, en als een 'modus' volgens hem 'de aandoeningen van een substantie' omvat, 'met
andere woorden een zaak die bestaat in iets anders, waardoor men
haar ook begrijpt', zou men een tweewieler mogen beschouwen als
een 'substantie' en een rijwiel, fiets of autoped als 'modi'. 74 Als dat inderdaad zo is, staan deze definities haaks op stelling 4 uit het eerste
deel van de Ethica: 'Twee of meer verschillende dingen onderscheiden
zich van elkaar door een verschil in de attributen of de aandoeningen
van de substanties.'75 Er zijn nog wel meer vragen te bedenken, op
grond waarvan men de juistheid van zijn definities in twijfel kan trekken, evenals zijn behoefte aan de te omschrijven begrippen als zodanig, waarvan het zakelijke aspect door 'aandoeningen' wordt doorkruist.
Hoewel er voor de rationaliteit van een godsbewijs geen enkele garantie te geven valt, voerde Spinoza een paar argumenten voor het
bestaan van God aan. Onvergelijkbaar met de vijf godsbewijzen van
Thomas van Aquino opperde hij ten eerste, dat God noodzakelijk
moest bestaan en volgens stelling 11 uit het eerste deel van de Ethica
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een substantie moest zijn 'die uit oneindige attributen bestaat waarvan elk een eeuwig en oneindig wezen tot uitdrukking brengt'. 76 Wie
dit zou willen ontkennen, moest zich maar eens voorstellen, dat God
niet bestond. Volgens axioma 7 van de voor de eerste stelling vermelde axiomata gold: 'Wanneer een zaak zich als niet-bestaand laat
denken, sluit het wezen niet het bestaan in.' Gods wezen zou dus niet
het bestaan mogen insluiten, maar dat moest men als een onzinnige
stelling verwerpen gelet op stelling 7 uit het eerste deel van de Ethica,
waarin het bestaan een wezenskenmerk van een substantie wordt geacht. Om dat niet te hoeven doen moest men het bestaan van God
voor noodzakelijk houden. 77 Spinoza gaf met andere woorden een ontkennende versie van een bevestiging zonder iets te bewijzen: als iemand ziek is, is hij niet gezond, maar daarmee is geenszins bewezen,
dat hij is wat hij is. Vergelijkbaar met het derde godsbewijs van Thomas
van Aquino opperde hij ten tweede, dat het niet kunnen bestaan op
onvermogen wijst, zoals het wel kunnen bestaan zelfs 'evident' op vermogen wijst: 'Als dus de dingen die noodzakelijk bestaan louter eindige wezens zijn, dan zijn eindige 'zijnden' machtiger dan een volstrekt
oneindig zijnde. Dit is (zoals evident is) onzinnig. Dus óf niets óf ook
een volstrekt oneindig 'zijnde' bestaat noodzakelijk. Welnu, wij bestaan, hetzij in onszelf, hetzij in iets anders dat noodzakelijk bestaat.
Er bestaat dus noodzakelijk een volstrekt oneindig 'zijnde', dat wil zeggen God.'78 Hier nadert Spinoza's godsbewijs de bedenkelijke logica
van de Eerste Onbewogen Beweger, die niet als enige de oorzaak van
alle andere bewegingen hoeft te zijn en bovendien uit zichzelf zou kunnen bewegen. Zo hoeft een noodzakelijk bestaande God niet als enige
de oorzaak van alle andere noodzakelijk bestaande wezens te zijn en
is het evenmin 'evident', dat het verband tussen 'noodzaak' en een qua
vermogen beperkte 'eindigheid' de oneindigheid van God impliceert.
Wederom onvergelijkbaar met de godsbewijzen van Thomas van
Aquino, maar in de verte herinnerend aan de wereld der ideeën van
Plato, opperde hij ten derde volgens stelling 43 uit het tweede deel
van de Ethica, dat wie een waar idee heeft, tegelijk wéét, dat hij een
waar idee heeft zonder aan de waarheid ervan te hoeven twijfelen.79
Nu zou men mogen verwachten, dat hij vervolgens een redenering
over het bestaan van God ten beste geeft die recht doet aan zijn innerlijke zekerheid. Maar in zijn bewijsvoering staat Spinoza helemaal niet
stil bij God, want hij weidt slechts over de ware idee uit die in God is.
Diens bestaan heeft hij zodoende a priori aangenomen, terwijl hij dat
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nu juist had willen bewijzen. Zijn conclusie dat er een adequaat idee in
de menselijke geest bestaat, dat zijn equivalent in God moet hebben,
bewijst niets over het bestaan van God als zodanig. Indien filosofie het
enige middel zou zijn om de waarheid omtrent God en de wereld te
leren kennen, zoals de Utrechtse hoogleraar in de wijsbegeerte Opzoomer het nogal kortzichtig in zijn inaugurele rede uit 1846 formuleerde, dan wende men zich niet tot Spinoza.80
Waarop berust zijn aantrekkingskracht dan wel? Op de eerste plaats
is Spinoza in de loop der tijd steeds meer een onpersoonlijke denker
geworden, wiens leven weliswaar verre van geruisloos verliep, maar
zeker niet ten diepste werd getekend door krampachtige existentiële
zorgen en angsten. Net als Goethe had hij er behoefte aan meer over
het leven dan zijn eigen leven na te denken: 'Wat de mens bij zichzelf
opmerkt en voelt, schijnt mij het geringste deel van zijn bestaan uit te
maken.'81 Hij erkende, dat het bewustzijn minder voorstelde dan het
'zijn', die in het 'kennen' aan elkaar worden gekoppeld.82 Zijn relatieve
helderheid en bescheidenheid, zo afwijkend van andere filosofen, was
er de oorzaak van dat men liever naar hem luisterde dan naar profetische en dictatoriale types als Nietzsche of zijn alter ego Zarathustra,
wier zeggingskracht vaak groter was dan hun oordeel scherp. Overeenkomstig zijn wapenspreuk 'caute' was Spinoza voorzichtig, maar inderdaad ook zo scherp dat hij anderen waarschuwde voor de in zijn naam
verborgen doornen.83 Van fratsen en franje moest hij niets hebben,
wat hem in wezen dezelfde uitgangspositie verschafte als zijn lezers.
Zijn bijna pantheïstisch geloof werd na zijn dood door steeds meer
mensen gedeeld, die zich in een seculiere samenleving op hun plaats
voelen en tegelijk iets van hun oude geloof hebben bewaard. Op de
tweede plaats is Spinoza daarom van belang voor volslagen atheïsten,
gelovigen en aanhangers van de newagebeweging, van wie de laatsten
zich in zijn grondgedachte over de eenheid zullen herkennen. Varierend van 'deus sive natura' tot zijn overtuiging dat 'alle dingen modificaties van de ene substantie' zijn, stond het eenheidsdenken centraal
in zijn beleving van de wereld, net zoals men nu ook hoort verkondigen, dat het ene niet los van het andere kan bestaan, reden waarom
men oorzaak en gevolg als afzonderlijke factoren dient te relativeren,
en dat de op de voorgrond tredende liefde in staat is om het besef van
goed en kwaad naar de achtergrond te dringen.84 Maar daarvoor is zowel een humane inborst als een breed gedragen instelling nodig, die
in tijden van polarisatie node wordt gemist. Zo is dat nu om allerlei
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redenen het geval en zo was dat ook in Spinoza's eeuw. Pierre Bayle
hekelde bijvoorbeeld in zijn befaamde 'dictionaire' uit 1697 de eenheidsgedachte van Spinoza als iets wat in werkelijkheid niet bestaat.
Zouden alle dingen werkelijk op enigerlei wijze uit één substantie
voortgekomen zijn, zo redeneerde hij, dan voerde God als Duitser oorlog tegen God als Turk. Stel nou dat Hij het loodje legde, dan zou God
Zichzelf hebben gedood. Nu is dit denkbeeldige voorval zeker niet zonder precedent, maar Bayle achtte zoiets onmogelijk. In de 21 e eeuw
veroordeelde Henri Krop het eenheidsdenken van Spinoza aldus: 'Elke
metafysica die onze kennis vanuit enkele grondbeginselen probeert op
te bouwen, komt namelijk vroeg of laat in strijd met de ervaring. Een
filosofisch of wetenschappelijk stelsel dat meent eenheid te scheppen
in de oneindige werkelijkheid is tot mislukken gedoemd.'85 Uitgebreidheid noch oneindigheid, noodzaak noch wenselijkheid om in tegenstellingen te denken ten einde eigen of andermans vijandsbeeld in stand
te houden kan verhullen, dat zelfs tot op het bot verdeelde christenen
volgens Johannes 17-22 één zouden moeten zijn. Is er niet van defaitisme sprake, wanneer men zelfs het streven naar eenheid niet meer
de moeite waard zou vinden?
Op de derde plaats is Spinoza van het allergrootste belang wegens
zijn opvattingen over de inrichting van een staat, waarin vrijheid en
verdraagzaamheid voor rust en orde in de samenleving zorgen. Het is
net alsof hij de problemen voorzag waarmee men in de 21 e eeuw nog
heviger te kampen zou krijgen dan in zijn eigen eeuw. De precisie en
juistheid van zijn politieke denkbeelden, gevoegd bij zijn heldere formuleringen, stempelen hem tot de belangrijkste filosoof uit de Verlichting: hij was geen waarheidszoeker pur sang, maar een wijsgerig ingestelde verdediger van normen en waarden die er volgens hem toe
doen en dus moesten worden ingevoerd en in stand gehouden. Ook
na hem zijn er grote figuren in Nederland geweest, die zich aan hem
spiegelden en zich voorbeeldig in woord en daad gedroegen, als schrijvers stelling nemend tegen het onfatsoen in hun dagen. Multatuli was
zo iemand en later Menno ter Braak, die als vrijdenker weigerde onder
een totalitair regiem te leven. Maar op het punt van vrijheid en verdraagzaamheid werden zij overklast door Spinoza. Voor Ter Braak zouden de rechten van de mens een favoriet instrument moeten zijn om
de politieke betekenis van 'vrijheid' vorm te geven. Welke hiërarchische status is met dat begrip verbonden, zowel ten opzichte van andere begrippen, zoals verdraagzaamheid en gelijkheid, als ten opzichte
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van burgers onderling? Hoewel het begrip 'vrijheid' voor hem een conditio sine qua non inhield, orakelde Ter Braak in termen van wedijverende domheid over de Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Op een of ander vooroorlogs filmjournaal had hij een Italiaanse
operazanger zien optreden, wat als 'een groot tafereel der domheid'
op hem meer indruk maakte dan de daarop volgende plechtigheid bij
het graf van de Onbekende Soldaat, die hij als minder dom kwalificeerde.86 Getuigt zo'n opmerking al van weinig respect voor nationale
vrijheidsstrijders, nog bonter maakte hij het door voornoemd tafereel
te typeren als 'verschrikkelijk van domheid' en eraan toe te voegen,
dat het 'dommer dan de professor in de theologie en de Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen samen' was.87 Ter Braak had een
voorbeeld kunnen nemen aan Spinoza die, geïnspireerd door zijn leermeester Franciscus van den Enden, in het twintigste hoofdstuk van zijn
Theologisch Politiek Traktaat (1670) uitlegde, hoe het iedereen in een
vrij staatsbestel is toegestaan 'om te denken wat hij wil en te zeggen,
wat hij denkt'.88 Hoe modern klinkt zo'n leus, die van Pim Fortuyn had
kunnen zijn, een lezer in de oren!
Zo wezenlijk achtte Spinoza de vrijheid voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden van een mens, dat hij haar als onoverdraagbaar beschouwde: 'Niemand kan immers zijn natuurlijk recht, dat wil zeggen
zijn vermogen om vrij te redeneren en te oordelen over welk onderwerp dan ook, op een ander overdragen, noch kan hij daartoe worden
gedwongen.'89 Een slaaf kan wel de mening van zijn meester verkondigen, de vrouw de mening van haar man, maar niet zonder er een eigen
visie op na te houden, aangezien 'iedereen overtuigd is van zijn eigen
gelijk en er evenveel verschil van hoofden als van smaken is'. 90 Enerzijds wordt de individuele vrijheid door status en conventie beknot,
wanneer het op handelingen aankomt, anderzijds door wat de staat
van een burger verlangt. Spinoza gebruikte geen termen als 'contrat
social' of 'volonté générale' om zijn visie op de samenleving te verduidelijken, maar ging wel uit van een bindend contract tussen regering
en burgers en hun gezamenlijke wil om besluiten te nemen en uit te
voeren. Hij was ervan overtuigd, dat 'mensen zich, om veilig en op de
beste manier te leven, onvermijdelijk hebben moeten verenigen tot
één geheel en dus hebben moeten bewerkstelligen, dat zij het recht
dat krachtens de natuur iedereen op alles had, collectief zouden hebben, en dat dit recht niet langer door de kracht en de begeerte van
ieder afzonderlijk zou worden gedetermineerd, maar door de kracht
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en de wil van allen tezamen'. 91 Zich baserend op de 'grondslagen van
het staatkundig leven' wist hij met grote zekerheid, 'dat het uiteindelijke doel van de politiek niet is te heersen of de mensen met vrees in
bedwang te houden en aan een ander ondergeschikt te maken, maar
integendeel om de enkeling van vrees te bevrijden, zodat hij, voor zover dat mogelijk is, veilig leeft, dat wil zeggen dat hij zijn natuurlijk
recht om te bestaan en zich te doen gelden zonder schade voor zichzelf
en voor een ander optimaal behoudt. Het is niet, zo wil ik zeggen, het
doel van de politiek om de mensen van redelijke wezens tot dieren of
automaten te maken, maar integendeel om ervoor te zorgen dat hun
geest en lichaam veilig kunnen functioneren en dat zijzelf de vrije rede
gebruiken en niet met haat, toorn of bedrog strijden, noch zich door
bittere gevoelens jegens elkaar laten meeslepen. Het doel van de politiek is dus in werkelijkheid de vrijheid.'92 Eerder dan Rousseau en nobeler of minder ignobel, zo men wil, zowel in zijn uitwerking van
ideeën als in het door hem gegeven voorbeeld tijdens zijn leven, verkondigde Spinoza de ideeën van een Verlichtingsfilosoof, die zich tegen de repressie van een autocratisch regiem verzette: 'Hoe minder
dus aan mensen de vrijheid om te oordelen wordt toegestaan, des te
meer wijkt men af van de staat die de meest natuurlijke is en des te
gewelddadiger is dientengevolge de regering.'93 Vrijheid van meningsuiting en drukpers en vrijheid van godsdienst (in deze hiërarchische
volgorde) dienen vanuit staatkundig perspectief zoveel mogelijk te
worden bevorderd in plaats van tegengegaan.
Zich bewust van grenzen aan de individuele vrijheid wees Spinoza ook
op de keerzijde daarvan en wel vanuit het perspectief van de burger.
Die moest zich van zijn collectieve verantwoordelijkheid bewust zijn,
wanneer hij zijn individuele rechten wilde doen gelden. Het is niet
moeilijk te bepalen, aldus Spinoza, 'welke meningen in de staat oproer
betekenen: die namelijk, welke zodra ze geponeerd worden, bewerkstelligen, dat de overeenkomst, waarbij de enkeling afstand heeft gedaan van zijn recht om volgens zijn eigen beslissing te handelen, wordt
opgeheven. Bijvoorbeeld als iemand meent dat de hoogste overheid
niet zijn eigen meester is,-of dat niemand zijn beloften gestand hoeft
te doen, of dat iedereen volgens zijn eigen oordeel behoort te leven
en andere soortgelijke dingen, die rechtstreeks in strijd zijn met de genoemde overeenkomst-, ja, dan is zo iemand oproerig, niet zozeer wegens zijn oordeel en mening als wel wegens de daad die zulke oordelen
inhouden, en wel omdat hij alleen al door zoiets te menen de belofte
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van trouw die hij stilzwijgend of uitdrukkelijk aan de hoogste overheid
gegeven heeft, verbreekt. Derhalve zijn andere meningen, die niet een
daad, zoals verdragsbreuk, wraak, toorn enz. impliceren, niet oproerig,
behalve wellicht in een staatsbestel dat enigszins door bederf is aangetast.'94 Zelfs wanneer hij op het aambeeld van de collectieve verantwoordelijkheid van iedere burger hamerde, gaf Spinoza de staat allerminst een vrijbrief om naar eigen goeddunken te handelen. Zijn pleidooi voor vrijheid benadrukte het criterium der verdraagzaamheid,
waaraan het beschavingsniveau van een hele natie kan worden afgelezen. In het bijzonder waarschuwde hij voor religieus fundamentalisme en het daarmee gepaard gaande misbruik van een hogere waarheid, die men in pacht meent te hebben. Onder dat mom worden
slechts meningen geuit (geen waarheden verkondigd), die door fanatieke gelovigen 'met boze opzet worden geponeerd en verbreid', hoewel zij het doen voorkomen, alsof de waarheid in het geding is.95 Wanneer zij zich onredelijk opstellen en, zich beroepend op openbaringen,
met het bestaande recht een loopje nemen, zijn hun standpunten a
priori verwerpelijk: 'Indien zij dus beweren behalve hun eigen geest
nog een andere geest te hebben die hen zeker maakt van de waarheid,
beroemen zij zich daar ten onrechte op, sprekend slechts vanuit het
vooroordeel van hun affecten, of nemen zij uit grote vrees door filosofen verslagen en openlijk aan de lachlust prijsgegeven te zullen worden, hun toevlucht tot heilige plaatsen. Maar tevergeefs, want welk
altaar kunnen zíj zich verschaffen die de majesteit van de rede schenden?'96 Afgezien van de innerlijke motivatie die Spinoza aan fanatieke
gelovigen toeschreef, liet zijn conclusie niets aan duidelijkheid te wensen over.
Voltaire moet zeer door hem beïnvloed zijn, althans geraakt door een
geest van verdraagzaamheid op religieus gebied, dat hij in de met elkaar bekvechtende gelovigen (in zijn jonge jaren voornamelijk jansenisten en jezuïeten) een groot gevaar voor de staat bespeurde. De
scheiding van kerk en staat, een andere verworvenheid van de Verlichting, vindt hierin zijn oorsprong en ideële grondslag: het doel van de
politiek, vrijheid voor een zo groot mogelijk aantal burgers, wordt met
religieuze conflicten nimmer bereikt. Dat gold voor christenen in de
achttiende eeuw en geldt nog steeds voor onderling rivaliserende islamieten, die wat dat betreft een paar eeuwen achterlopen op de emancipatie van christenen in de westerse wereld. Niemand kan van hen
verlangen, dat zij in één generatie de 'Kulturkampf' in eigen gelederen
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op een beschaafde manier zullen beslechten, zoals niemand vreemd
zal opkijken van de hoge graad van irritatie die hun streven naar invoering van de sharia in Nederland veroorzaakt. Niet de ouderdom van
een claim, afkomstig van de profeet Mohammed of diens neef en
schoonzoon Ali, geeft de doorslag om het gelijk van soennieten en sjiieten te bepalen, evenmin zegt de ouderdom van een salafistische
claim op onverdraagzaamheid ook maar iets over de brede instemming die Spinoza's opvatting over verdraagzaamheid en het doel van
de politiek in westerse landen heeft gevonden.97 Het is de na veel langdurige strijd tot stand gekomen algemene aanvaarding van maatschappelijke grondrechten, die de hoogst mogelijke vrijheid voor iedere burger garandeert, waardoor het gelijk van westerse landen
wordt bevestigd. Godsdienst en de per definitie irrationele beleving
daarvan verdraagt geen andere claims dan de gelovige zichzelf oplegt.
Spreekt hij voor anderen of verlangt hij van de overheid, dat zij namens
hem voor anderen handelt, dan gaat hij zijn boekje te buiten, of dat de
Bijbel dan wel de Koran betreft. Hij is met een term van Spinoza 'oproerig' en dus verkeerd bezig.
Overeenkomstig Traité sur la tolérance (1763) van Voltaire werd verdraagzaamheid, op één enkele uitzondering na, als een deugd beschouwd.98 Maar hoe naïef klinkt Voltaires pleidooi voor verdraagzaamheid: 'Er komt geen kunst met een hoofdletter 'k' of een welsprekend pleidooi aan te pas om te bewijzen, dat christenen elkaar moeten
verdragen. Ik ga een stap verder, ik zeg u, dat alle mensen elkaar als
broeders (en zusters) moeten beminnen. Wat! Mijn broeder, de Turk?
Mijn broeder, de Chinees? De Jood? De Siamees? Ja, zonder twijfel.
Zijn wij niet allen kinderen van dezelfde vader en schepselen van dezelfde God?'99 Wie hem er een verwijt van maakte, dat hij zich als mensenvriend even naïef gedroeg als Sint-Franciscus dat vroeger als dierenvriend placht te doen, snoerde hij met een nog naïever klinkend
weerwoord de mond: 'Maar die volkeren verachten ons, ze behandelen ons als afgodendienaars! Welnu, ik zal hun zeggen, dat zij volkomen ongelijk hebben. Het komt me voor, dat ik op zijn minst de trotse
koppigheid van een imam, of van een boeddhistische monnik in verwondering zou kunnen doen omslaan, als ik aldus een beetje met hen
in gesprek raakte.'100 Was Voltaire dan zo wereldvreemd, zijn contacten met verlichte despoten als Frederik de Grote en de niet in grandeur
voor hem onderdoende Catharina II ten spijt, dat hij geen oog had voor
de al te fanatieke doordrijvers van hun eigen wil? Jawel, in theorie was
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hem dat volstrekt duidelijk, maar in de praktijk had hij letterlijk en figuurlijk een te goedkope oplossing voor dit probleem. Instructies om
zwakke broeders de juiste weg te wijzen konden daarin voorzien,
evenals de bereidheid van de samenleving om iets door de vingers te
zien. Over 'vergissingen' van mensen kon men verdraagzaam zijn
schouders ophalen, maar over 'misdaden' niet. Wanneer ging de ene
reeks fouten in de andere over? Voltaire wilde dat graag vastleggen en
meende in plaats van een krachtdadig optreden tegen misdadigers een
andere remedie te moeten bepleiten, die even preventief als onwerkzaam is: 'Fouten zijn pas misdaden, wanneer ze de samenleving ontregelen. Ze ontregelen de samenleving, zodra ze een voedingsbodem
voor fanatici vormen. Mensen moeten er dus mee beginnen niet fanatiek te zijn om verdraagzaamheid te verdienen.'101 Dat duurde natuurlijk naar de zin van menig orthodoxe gelovige veel te lang, die besloot
zijn geschillen met vrijzinnigen op politiek en religieus gebied niet geduldig aan te zien, maar uit te vechten. Dit type conflict was door Voltaire in navolging van Spinoza voorzien, evenals de innerlijke tegenstrijdigheid die eraan ten grondslag lag. Men proeve de verontwaardiging achter zijn woorden: 'Men zegt zoveel van lutheranen en calvinisten. Zij hebben mooi praten: "Wij volgen de ingevingen van ons geweten, het is beter God te gehoorzamen dan de mensen, wij zijn de ware
kudde, wij moeten de wolven uitroeien." Het is maar al te duidelijk,
dat zijzelf de wolven zijn!'102 Waarom is dat in veel gevallen nog steeds
zo? Zij stellen zich net zo onverdraagzaam als hun tegenstanders op,
wat de door hen beoefende deugden niet minder onverdacht maakt
en een bestraffing van overheidswege niet minder noodzakelijk. Tegen
intolerante burgers (die voor eigen beul en rechter spelen, terroristen,
hooligans, haatimams en jihadisten) kan de overheid niet intolerant
genoeg zijn. Een voltairiaans gesprek met zulke lieden blijkt in de praktijk allang niet meer te voldoen om hen op het rechte pad te brengen.
Dan zullen er dus strafmaatregelen moeten volgen.
Allesbehalve naïef vroeg Voltaire zich af, waarom de gemiddelde Hollander zich in de achttiende eeuw zo inschikkelijk opstelde. Dat was
natuurlijk uit 'zuiver' winstbejag, want tolerantie betekende vrijheid
van handelen en zoiets sloot vrijhandel in. Een zekere Jan van Duren
drukte Voltaires boeken, maar droeg de revenuen daarvan niet af, tot
woede van hun auctor intellectualis. Deze verhaspelde de naam van
zijn drukker tot 'Vanderdendur' in Candide ou l'optimisme, ter typering
van de grootste schurk uit dat verhaal, die in werkelijkheid dankzij de
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veelgeroemde verdraagzaamheid van de Hollanders als 'piraat' het alleenrecht op een verboden boek kon krijgen. Legaal ging alles in één
moeite door: het verbod van boeken wegens hun ongewenste strekking, dat alleen was ingesteld om van met name klerikaal gezeur af te
zijn, en de weigering van Hollandse regenten om het verbod te handhaven. Ter bevrediging van zijn commerciële instincten werd verdraagzaamheid aldus de tweede natuur van iedere Hollander die, deel uitmakend van een sterk gepolariseerde samenleving, een bestaan voor
zichzelf wilde opbouwen. De parallellen met de 21 e eeuw zijn opvallend, variërend van vrijhandelsverdragen tot en met de samenwerking
tussen politici en het zogenaamde 'grootkapitaal', maar wat vroeger
op nationaal niveau gebeurde, is nu internationaal aan de orde. Alleen
al de globalisering veroorzaakt zo'n grote schok, dat de tolerantie voor
overheidsmaatregelen een stuk minder is geworden dan in de achttiende eeuw. In tal van landen laat de middenklasse zich niet meer
wegvagen door een ondemocratisch optredende overheid die zelf gemangeld tussen referenda en internationale verdragen, tussen het eigen fiscale regiem en de belastingontduiking van multinationals, tussen fatsoen en de perverse prikkels in de bancaire wereld, de rechtsstaat ondermijnt.
Zoals Spinoza als Verlichtingsfilosoof voor vrijheid en verdraagzaamheid stond, maakte Voltaire van verdraagzaamheid en gelijkheid een
punt. Zijn geloof in God en de vooruitgang, welhaast te combineren in
vooruitgangsgeloof, behelsde daarnaast een scala van moderne inzichten die drie eeuwen later geenszins verouderd zijn. Zijn deïsme nam
bij het ouder worden verschillende trekjes aan, want hield hij zich aanvankelijk het liefst afzijdig van elke godsdienstige kwestie, later veroordeelde hij de Rooms-Katholieke Kerk ten scherpste en zag hij in
God slechts een horlogemaker die zich om zijn uurwerken niet meer
bekommerde, reparaties aan de duivel overliet en niet eens met lede
ogen aanzag, hoe zijn levenswerk vakkundig werd gesloopt. Geestelijke steun hoefde men van Hem en Zijn bedienaren in de machtigste
kerk ter wereld niet te verwachten: 'Écrasez l'Infâme!' Hij vertrouwde
op de rede, maar had er ook een hekel aan. Redelijkerwijs was het volgens hem eerder waarschijnlijk dan onwaarschijnlijk, dat God bestond
en toch geloofde hij niet in een onstoffelijke en onsterfelijke ziel, want
hij beweerde, dat God in plaats van zo'n ziel aan de mens het vermogen om te denken had geschonken. 103 Tegelijkertijd gaf hij er blijk
van liever een ander godsgeschenk te hebben ontvangen, waardoor
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het voor hem mogelijk was geweest om zichzelf te overleven. Als grand
seigneur van Ferney wilde hij de moederkerk vernietigen, maar hij liet
op eigen erf een kerkje voor God bouwen,-Deo erexit Voltaire-, en gaf
daarmee te kennen, hoe de verhoudingen in werkelijkheid lagen. Het
hart scheen hem soms meer te boeien dan de rede, zoals toen hij aan
Frederik de Grote schreef: 'Wij zijn niet geboren om Plato en Leibniz
te lezen, om curven te meten, om feiten in ons hoofd te rangschikken.
Wij zijn geboren met een hart dat dorst naar hartstochten, waaraan
wij moeten toegeven zonder ons door die verlangens te laten beheersen. Een van de grootste zegeningen die wij de mensheid kunnen brengen is bijgeloof en fanatisme uitroeien, de machthebbers beletten degenen te vervolgen die anders denken.'104 Slechts via een omweg sloop
hier, haast ongewild, de rede het bouwwerk van de Verlichting weer
binnen om irrationele uitwassen in de ban te doen en de vrijheid van
meningsuiting te propageren.
Voltaire spotte met het geloof, zoals nadien Gerard Reve dat zou
doen met veel gevoel voor de absurditeit van het leven en met een
groot verlangen naar een hemelse rechtvaardiging van en genoegdoening voor het geleden ongerief. In zijn Profession de foi des théistes
zocht hij de grenzen van het toelaatbare op en, toen hij in dat opzicht
Rousseau's kapelaan uit Savoye voorbij had gestreefd, gaf hij als onvolledig commentaar op de consecratie van brood en wijn: 'Dit is het
nadoen van God, die de mens schiep, door op zijn beurt God met enkele woorden en met behulp van een handjevol meel te scheppen'.105
In Poème sur le désastre de Lisbonne interpreteerde hij de aardbeving,
die op 1 november 1755 Lissabon trof, niet als een straf van God, op
Allerheiligen tijdens de hoogmis voltrokken aan een volk, dat met zijn
openlijk beleden rooms-katholicisme kennelijk op een dwaalspoor was
geraakt, maar als een teken dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn:
Maar hoe vormt men zich een beeld van God, de goedheid zelf,
Die zijn kinderen bemint en overlaadt met zijn goederen,
En die hen rijkelijk bedelft onder het kwaad?
Welk oog kan diep tot zijn ontwerpen doordringen?106
Het kwaad heerste op aarde, wat dwaze filosofen er ook toe mocht
hebben gebracht om luid te verkondigen, dat alles goed was. Zo was
het vroeger tijdens de schepping van hemel en aarde geweest, toen
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God vergenoegd het werk Zijner handen gadesloeg. Zo was het aanvankelijk ook in het paradijs geweest, maar hoe lang was dat wel niet
geleden? Voltaire stak zijn twijfel over de goddelijke gerechtigheid niet
onder de stoelen of banken van zijn eigen kerkje, al verheugde het
hem ten zeerste, dat tal van leden van de H. Inquisitie in de brand waren omgekomen, toen zij op het punt stonden het vonnis in de vorm
van een autodafe aan enkele Joden te laten voltrekken. 107 Kant stelde
zich rationeler dan Voltaire op, zocht naar een natuurlijke oorzaak voor
de tienduizenden doden en bepleitte een preventief seismologisch onderzoek in vergelijkbare rampgebieden. 108
Voltaire kwam naar aanleiding van de aardbevingsramp in Portugal
tot de schokkende conclusie, dat Leibniz ongelijk had met diens veronderstelling te leven in de beste aller denkbare werelden. Als dat echt
het geval zou zijn geweest, had de mensheid geen Verlosser nodig gehad en waren er nergens rampen gebeurd.109 De mens is God niet dierbaarder dan de dieren die hem verslinden, zo vatte hij zijn nieuwe
godsbesef samen.110 In Candide ou l'optimisme verkondigde hij een
soortgelijke stelling, die Gods onverschilligheid voor de schepping benadrukte. Wat voor de mens zwavel is,-ontsnapt uit het diepst van de
aarde-, is voor God olie en azijn waarmee Hij Zijn maaltijd laat aanmaken.111 Terwijl hem een sociale en morele orde na aan het hart lag, wist
hij met zijn religieuze gevoelens niet goed raad. Godsdienst en onverdraagzaamheid waren te nauw met elkaar verbonden om hem daarover een positief gevoel te geven, maar een diffuse verbondenheid
met de Allerhoogste, oningevuld en vooral niet dogmatisch van aard,
wees hij niet af. Dat verwoordde hij zo: 'Het is niet de bedoeling, dat
wij onze ondergeschikten ervan weerhouden naar een kerk of kapel te
gaan. Het gaat erom dat wij ieder gezinshoofd van de tirannie der bedriegers (jodendom, christendom, islam) bevrijden en hem de geest
van verdraagzaamheid inprenten. Deze grootse missie heeft al aanzienlijke successen gekend. De wijnstok van de waarheid is door mannen als d'Alembert, Diderot, Bolingbroke en Hume goed verzorgd.'112
Voor een moderne interpretatie van het begrip 'Verlichting' waarin de
drievoudige leus van de Franse Revolutie ook onderwijs voor iedereen,
maatschappelijke gelijkheid en een vanzelfsprekende veroordeling
van discriminatie op grond van ras, sekse en leeftijd inhoudt, zou Voltaire niet de minste waardering hebben getoond.113
Op zijn oude dag werd hij kribbiger en koppiger, waardoor hij meer
dan ooit bleef vasthouden aan het beeld van God als horlogemaker.
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Blijkens zijn Singularités de la nature deed hij allerlei proeven met slakken om te zien of deze slijmerige dieren net als palingen hun afgesneden koppen weer konden laten aangroeien. Was dat een wonder?
Nee, er waren natuurlijke verklaringen voor. Men toonde hem fossielen van schelpen die op de toppen van bergen waren gevonden.
Vormde de oudtestamentische zondvloed daarvoor soms een verklaring? Nee, die fossielen waren daar door pelgrims op weg naar Santiago de Compostela neergelegd of verloren. In de Pyreneeën zou dat
misschien kunnen, maar deze fossielen waren toch echt in de Alpen
gevonden, zo hield men Voltaire voor. Nou, riposteerde hij, dan waren
die pelgrims vast op weg naar Jeruzalem. Hoe zat het dan met fossielen
van nijlpaarden die even buiten Parijs waren uitgegraven? Die moesten daar door een verzamelaar zijn verloren!114 Voltaire hield er
kortom een tunnelvisie op na en liet zich niet door overtuigende bewijzen op andere gedachten brengen. Zoals hij vroeger in Candide, ou
l'optimisme een aanval op de 'harmonia praestabilita' van Leibniz had
gedaan, werd hij nu zelf aangevallen door tegenstanders van zijn geloof, dat het leven op rolletjes liep en snorrende raderen het voortbestaan niet in gevaar brachten, zolang de mensheid maar met de genade van God (in wie hij niet als een persoon geloofde) meewerkte.
Wat dat betreft, zat hij met zijn eigen visie tussen de optimistische
denkbeelden van Leibniz en de pessimistische levensbeschouwing van
Schopenhauer in. Alleen al door zijn held 'Candide' te noemen, gaf Voltaire te verstaan, dat oprechtheid volstond om het ongelijk van optimisten in te zien, of dat slechts een zogenaamd oprecht mens het zich
zou kunnen veroorloven om er een optimistische levensbeschouwing
op na te houden. Schopenhauer redeneerde andersom: indien de wereld nog slechter zou zijn dan zij nu al is, hield zij op te bestaan. Daarom
is zij de slechtste aller denkbare werelden. 115 Werd het leven in het
Nieuwe Testament niet met een tranendal vergeleken? Niet voor niets
was een groot martelwerktuig het symbool van het christendom geworden!116
Voltaire stelde zich God als een wrede geheelonthouder voor, die zich
tijdens de Zevenjarige Oorlog niet in de strijd tussen enerzijds Bulgaren
of Pruisen en anderzijds Abaren of Fransen mengde, zolang althans de
opperbevelhebbers van beide legers maar gelastten een Te Deum voor
Hem te zingen. Het leven van de tegenover elkaar staande soldeniers
kende misschien niet de goddelijk voorbeschikte harmonie van Leibniz, maar wel een helse harmonie: 'Niets was zo mooi, zo lichtvoetig,
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zo schitterend en zo ordelijk als die twee legers. De trompetten, de
fluiten, de hobo's en de kanonnen vloeiden samen tot een harmonie
die zelfs in de hel nog nooit was gehoord.' 117 Het vooruitgangsgeloof
van Voltaire, gebaseerd op verdraagzaamheid en gelijkheid, leidde
mede tot een verbetering van de rechtsstaat, maar kende ook duistere
kanten. Toen later vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule het
belang van de Verlichting verwierpen, hoe onverzettelijk Kant ook een
beschavingsoffensief had ingezet, vond hun pessimisme niet alleen in
de Tweede Wereldoorlog haar voedingsbodem, maar ook in de geschriften van een filosoof als Voltaire. Het feit dat in de achttiende
eeuw filosofen elkaar luid tegenspraken en gewoonlijk ruziemaakten
in het openbaar, zoals Hume en Rousseau, wier buitenissige ideeën
hen tot een solistisch optreden dwong, maakte het moeilijk achteraf
een rode lijn in hun gemeenschappelijk gedachtegoed te ontdekken.
Die is er wel, zij het dat Horkheimer en Adorno daarin ook genoeg munitie konden vinden voor hun stelling, dat de Verlichting duisternis in
de wereld bracht. Mythes uit de klassieke oudheid hadden de Verlichting volgens hen al van binnen uitgehold, voordat de gruwelen van de
Franse Revolutie dat van buiten zouden doen. Maar zij verstrikten zich
in hun eigen dialectiek, doordat zij geen oog hadden voor correcties
van bijvoorbeeld al te abstracte beeldspraak. Zo waren er in Duitsland
en Nederland dichters als Bilderdijk, die ervoor pleitten classicistische
beeldspraak voor het ontstaan van hoge zeegolven (de drietand van
Neptunus) te vervangen door wetenschappelijk verantwoorde verwijzingen naar wind- en zwaartekracht van zon en maan (ook ter verklaring van hoogtij).118 Wie zulke correcties negeert, kan gemakkelijk het
idee krijgen, dat er al ver vóór de tweede helft van de achttiende eeuw
iets grondig mis met de Verlichting was. Aan die verkeerde gedachte
droeg Voltaire het nodige bij, toen hij het probleem van goed en kwaad
aan de orde stelde en met tegenzin moest erkennen er geen oplossing
voor te hebben. Hij repte van een 'onoplosbare warboel' waarmee iedereen te maken zou krijgen, die ernaar bleef zoeken. 119 Dat getuigde
van defaitisme, dat koren op de molen is van wie niet in de maakbaarheid van de samenleving gelooft. Het had volgens hem zelfs niet de
minste zin erover te praten: 'Voor mensen die erover discussiëren, is
het een intellectueel spelletje: dat zijn dwangarbeiders die met hun
ketenen spelen.'120 Ja, als de mens ten kwade gedoemd is, kan hij maar
het best in een hoekje gaan zitten kniezen en gelaten zijn lot afwachten. Op château de Ferney of in de bijbehorende tuin à la française is
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zoiets overigens geen straf, wat voor gammele bankjes hem daarvoor
ook ten dienste mogen staan.
Misschien was de periode van de Verlichting wel gebaat bij originele
geesten wier afwijkend gedachtegoed het moeilijk maakte het geheel
te overzien. Gebrek aan consensus onder filosofen leidt in een politiek
beladen tijd tot diversiteit, die de samenleving niet per se hoeft te ontwrichten en in den brede gedragen compromissen mogelijk maakt. Zo
bezien bood Hume in zijn tijd tegenwicht aan de meerderheidsstandpunten van filosofen die het oneens met hem waren. In postmoderne
tijden vertegenwoordigt hij de stem van antifilosofen, sceptische toeschouwers die koketteren met hun onkunde en anderen op de baan
des levens zien verongelukken zonder de oorzaak van hun val te (willen) kennen. Hij veroordeelde zichzelf tot een leven in de marge,
plaatste kanttekeningen bij en vraagtekens achter de al te stellige beweringen van anderen. Nu dat in de filosofie tot de 'mainstream' is
gaan behoren, zijn de rollen omgedraaid en verdringt hij op zijn beurt
grote denkers van hun sokkel. Onwillekeurig moet men denken aan
een grapje op de middelbare school, dat over bisschop Berkeley de
ronde deed. Er werd op dezelfde manier op gereageerd als op stellingen van Hume: 'When bishop Berkeley said: "There is no matter," it's
no matter what he said!' Er werd om Berkeley gelachen, toen hij de
opvattingen van Locke en Newton weerlegde, als zouden er fysische
objecten onafhankelijk van iemands waarneming bestaan en 'niet louter samengesteld uit ideeën of zintuiglijke kwaliteiten'. 121 Hoe echt is
echt, vroeg Hume zich af. Een mens weet donders goed, dat hij dingen
opvat als realiteiten en niet als voorstellingen van realiteiten, maar
toch is alles wat hij ziet een illusie. Hoe kan dat? Stel dat een tafel wit
is en hard aanvoelt, dan is dat onafhankelijk van een waarnemer zo:
'Onze aanwezigheid schenkt er geen existentie aan en onze afwezigheid vernietigt hem niet.' Maar bij nader inzien klopt deze redenering
niet, want zo'n tafel is een waarneming van de geest of een 'vliedende
kopie van een andere existentie', die onveranderd en onafhankelijk
blijft.122 Wie van een tafel opstaat, ziet hem kleiner worden zonder dat
er in werkelijkheid ook maar iets aan verandert. Wat hij in het echt
meende te zien, is niet een tafel, maar zijn idee van een tafel. Alles
waarop hij zijn oog laat vallen, dient men niet als voorwerpen te omschrijven, maar als 'gewaarwordingen in de geest, vluchtige kopieën of
voorstellingen van andere dingen, die uniform en onafhankelijk van el-
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kaar blijven'.123 De mens denkt a priori, dat wil zeggen zonder waarneming of ervaring iets te kunnen zien. Tussen de indruk in zijn geest en
wat hij meende gezien te hebben, legt hij een causaal verband, alsof
dat laatste de oorzaak van het eerste is, maar dat is onzin: causaliteit
is de 'bastaard' van de menselijke verbeelding.124 Alle noties van oorzaak, ruimte en tijd worden volgens Hume a priori ontwikkeld in het
brein en kunnen strijdig zijn met de werkelijkheid. Controle daarop is
nu eenmaal onmogelijk, omdat er altijd een filter in het hoofd van een
waarnemer zit, dat hem het echte zicht op de dingen beneemt. Kant
kwam daartegen in opstand door een iets andere rangschikking van de
tafel, waarvan de kleur hem ook al niet wezenlijk interesseerde. Wie
een gele tafel voor zich ziet, omdat hij er door een gele bril naar kijkt,
hoeft helemaal niet zo sceptisch te doen als Hume. Daartoe ontbreekt
de minste reden, want wat de werkelijke kleur van de tafel ook geweest moge zijn, hij weet tenminste hoe zijn eigen geest ernaar gekeken heeft.125
In lijn met de visie van Kant beschouwde Ayer de verschijnselen van
'permanentie' en 'coherentie' ter verklaring van wat Hume een 'illusie'
had genoemd, 'als een adequate basis voor een creatieve transformatie van zintuiglijke indrukken of percepten, zoals ik ze in navolging van
Russell liever noem, tot elementen van de natuurlijke wereld van het
gezond verstand'.126 Hoe groot is het verschil tussen 'dingen' en 'elementen van de natuurlijke wereld van het gezond verstand'? Met een
op brille lijkende bluf en een groot verbaal vermogen lijfden Kant en
Ayer hun tegenstander bij hun eigen kamp in, maar zij miskenden, dat
hij in tegenstelling tot hen een ding principieel onecht vond, zelfs al
bood het een 'permanente mogelijkheid van gewaarwording'.127 Behalve 'permanentie' en 'coherentie' brachten zij ook een beginsel als
'continuïteit' tegen Humes opvatting over de onechtheid der dingen in
stelling, maar dat maakte weinig indruk. 'Continuïteit' was volgens
Hume slechts een schijnbare waarborg voor de waarheid: wie meent
urenlang naar hetzelfde knisperende haardvuur te staren, heeft niet in
de gaten dat de vlammen voortdurend aan veranderingen onderhevig
zijn en, zou hij de identiteit van iets in het algemeen baseren op voorstellingen die onderling gelijkenis vertonen, dan kan hij denken, dat er
een gaaf boek op tafel ligt, terwijl dat in werkelijkheid is beschadigd of
door een ander meegenomen. 128 Kan het inductiebeginsel, als gevolg
waarvan waarschijnlijkheid nadert tot zekerheid, dan niet overtuigender de plaats van de vorige beginselen innemen om de onechtheid der
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dingen te ontmaskeren? Volgens Bertrand Russell is dat mogelijk:
'Wanneer dit beginsel, of een ander, waaruit het kan worden afgeleid,
juist is, zijn de causale gevolgtrekkingen, die Hume afwijst, geldig, niet
in die zin, dat ze absolute zekerheid schenken, maar wel dat ze voldoende waarschijnlijkheid bieden voor praktische doeleinden.'129
Maar Russel was niet helemaal zeker van zijn zaak, want als het inductiebeginsel onjuist zou zijn, 'is elke poging om op grond van afzonderlijke waarnemingen te concluderen tot algemene natuurwetenschappelijke wetten ongeoorloofd, en kan geen empiricus ontkomen aan
het scepticisme van Hume'. 130 Volgens Hume deugde het inductiebeginsel niet, want de zon kan morgen wel eens niet opgaan. Men neemt
te vanzelfsprekend aan, dat de zon elke dag op- en ondergaat. Hoe
vaak is een beroep op het verleden niet vergeefs of onjuist gebleken?
Er schuilt een principiële weeffout in dat beginsel: 'De conclusie dat
een methode die in het verleden succesvol bleek, dat ook in de toekomst zijn zal, berust op haar beurt immers weer op een inductie, zodat wij ons op deze manier aan een cirkelredenering schuldig maken.'131 Nog scherper redenerend wees Hume het gebruik van een begrip als 'waarschijnlijkheid' in dit verband af: 'Waarschijnlijkheid is gebaseerd op de aanname van een gelijkenis tussen objecten waarmee
we ervaring hebben opgedaan en die waarmee we ervaring ontberen.
Het is daarom onmogelijk, dat die aanname kan voortkomen uit waarschijnlijkheid.'132 Hoezeer hij ook in logisch opzicht het gelijk aan zijn
kant had, toch zou men er in de praktijk op durven te zweren, dat de
zon hoogstwaarschijnlijk morgen weer opgaat.
In zijn Treatise of Human Nature wijdde Hume een beschouwing aan
oorzaak en gevolg, waartoe het begrip 'waarschijnlijkheid' ook valt te
herleiden. Men denkt daarover wel alles te weten, maar wordt verrast
door zijn scherpzinnige gedachten. Met causaliteit is iets eigenaardigs
aan de hand, zo merkte Hume op, want op de eerste plaats verklaart
de macht der gewoonte weliswaar het ontstaan van een bepaalde verwachting, maar die wordt daardoor nog niet gerechtvaardigd.
Waarom loopt mij het water in de mond, als ik een appel zie? Oorzaak
en gevolg kunnen niet alles verklaren! Als de werkzaamheid of energie
van de oorzaken noch in de oorzaken zelf ligt, noch in God, noch in de
samenwerking van deze twee factoren, waarin ligt zij dan wel? Hume
antwoordde: 'Zij zetelt alleen in de ziel, die zich de verbinding van twee
of meer objecten in de vroegere gevallen voor de geest haalt. Hier wor-
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telt de reële kracht van de oorzaken en hun samenhang en hun noodzakelijkheid.'133 Na het echec van Kant, zo constateerde W.F. Hermans
laconiek, volgde de terugkeer naar Hume. 134 In deze constatering
schuilt meer dan een paradox, een tegenstrijdigheid, want met al zijn
afkeer van religie en mystiek zette Hermans de deur wijd open voor de
ziel van Hume, die een onchristelijk godsbesef paarde aan het geloof
in bovennatuurlijke of paranormale verschijnselen en zich meer thuis
voelde in de newagebeweging dan Voltaire in zijn eigen kerkje te Ferney. In het kader van de eenheidsgedachte is Hume anno 2016 een
interessantere filosoof dan veel van zijn vakbroeders die gewoonlijk
een bepaalde richting voorstaan. Daarentegen was hij nog te sceptisch
om een scepticus te zijn en te irrationeel om in de eeuw van het rationalisme als een rationalist door het leven te gaan. Maar misschien
speelde Hermans visie op Hume een lezer meer parten dan Humes eigen visie op het leven. Hoe dat ook zij, met zijn afkeer van godsdienst
beoordeelde deze filosoof dwalingen op godsdienstig gebied als 'gevaarlijk' en die op filosofisch gebied als 'dwaas'. Zelfs zo'n minieme
kwestie lokte tegenspraak uit van iemand die vond, dat Hume dat niet
had mogen zeggen: 'gevaarlijk' suggereert een causaal verband en wie
daar sceptisch tegenover staat, kan niet weten wat 'gevaarlijk' is. 135
Een van de wonderlijkste paradoxen van Hume is, dat hij geloofde in
een zekere gelijktijdigheid van oorzaak en gevolg: 'Het is een onomstotelijke stelregel voor zowel de natuurfilosofie als de ethiek, dat een
object dat gedurende een bepaalde tijd in al zijn volheid bestaat zonder een ander voort te brengen, niet zijn enige oorzaak is, maar wordt
bijgestaan door een beginsel dat het uit zijn toestand van inactiviteit
brengt en het noodzaakt om de energie die het latent bezat, aan bod
te laten komen.'136 Tegelijkertijd hield hij het universum voor de lang
gezochte oorzaak van zijn eigen ontstaan. De ene paradox bleek de
andere te veroorzaken, zoals het ene woord het andere uithaalt. Volgens hem verhinderde de eeuwigheid van het universum naar een oorzaak te zoeken voor (als belanghebbend voorwerp) en vóór (als tijdsfactor) het ontstaan ervan. Waarom zou men de schepping aan een
intelligente schepper toeschrijven, God, wanneer er niet één gemeenschappelijke oorzaak voor twintig willekeurige objecten viel te detecteren?137 God noch de prima causa kwam aan de schepping der wereld
te pas, want de eerste veronderstelling hield een ongeoorloofd antropomorfisme in en de tweede een keten van oorzaak en gevolg die niet
noodzakelijk het hele universum hoefde te betreffen: 'Het denken,
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met inbegrip van ontwerpen en leren, zoals wij dat in mensen en in
andere levende wezens aantreffen, vormt slechts één van de drijfveren en principes van het universum, tezamen met het voelen van hitte
of koude, aantrekking of aanstoting en honderden andere die men dagelijks kan observeren.'138 Stel nu dat er een oneindige reeks van oorzaak en gevolg is gevonden, naast andere reeksen van dezelfde aard,
dan moeten die elk afzonderlijk ook weer een oorzaak buiten zichzelf
hebben. Aan dat detectieproces zal nooit een einde komen en dus
deugt de opsporingsmethode niet. 139 Misschien had Hume te weinig
oog voor de complexiteit van de schepping, dat wil zeggen de 'schepping' als resultaat van het scheppen, omdat een in evolutionair opzicht
betrekkelijk eenvoudige beginsituatie tot uiterst complexe en onvergelijkbare levenspatronen kan uitgroeien. Hij stelde in elk geval vragen
die pas door Darwin na hem zijn beantwoord, niet tot ieders volle tevredenheid, met gedachten over een 'intelligent designer' die niet
noodzakelijk God hoefde te zijn en met een puike redenering over de
vraag, waarom het onzinnig is om te willen weten wat er vóór de
schepping (of 'oerknal', zoals men tegenwoordig zou zeggen) bestond:
'eeuwigheid' betekent 'van alle tijden' en dus was het begin van de
schepping er al, voordat er ook maar iets geschapen was.
Hume en Rousseau brachten Kant tot inkeer, waardoor hij begon te
begrijpen, dat transcendente (in de zin van 'bovenzintuiglijke') kennis
onmogelijk en overbodig is.140 Nu is Rousseau niet vrij te pleiten van
een zekere warhoofdigheid, in de vorm van inconsequente redeneringen, waardoor men zijn betekenis met een schouderophalen zou kunnen afdoen.141 Dat ware een vergissing, want zijn boeken verkochten
als warme broodjes: men vond er, meer dan leesvoer, zijn levensvoedsel in. Julie, ou la nouvelle Héloïse was het best verkochte boek uit de
hele achttiende eeuw. Het werd verhuurd per uur en per dag, omdat
uitgevers de nieuwe drukken ervan niet op tijd konden aanslepen om
aan de vraag te voldoen.142 In dit boek zette Rousseau zich krachtig
tegen de adel af: 'Men ziet, ik erken het, er zijn veel oneerlijke lieden
onder de burgerij, maar er zijn altijd twintig kansen tegen één, dat een
edelman afstamt van een schurk. Waarin bestaat dan de eer van de
adel, waarop u zo prat gaat? Wat doet die voor de roem van het vaderland en voor het geluk der mensheid? Heeft de adel, doodsvijand
van de wetten en de vrijheid, ooit iets anders bewerkstelligd dan tirannie en onderdrukking van het volk?'143 In het verlengde hiervan had hij
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al eerder een goede traditie van het Franse koningshuis op de hak genomen door de vrouw van een kolenbrander hoger in te schatten dan
de bijzit van een koning. Ook het feit dat deze filosoof en vrijmetselaar
Émile in weerwil van diens aristocratische afkomst het stiel van schrijnwerker liet leren, wat in zijn tijd hoogst ongebruikelijk was, bewijst, dat
hij een grote maatschappelijke omwenteling voorzag. Maar consequent in zijn gedrag en redeneringen was hij allerminst. Zo ging hij in
zijn essay over de ongelijkheid onder mensen wild (en niet doordacht,
zoals Spinoza dat over hetzelfde onderwerp gedaan zou hebben) te
keer tegen uitbuiters van het volk: 'Het is zonder meer een feit en
vormt de grondslag van alle recht, dat volkeren leiders hebben gekozen om hun vrijheid te verdedigen en niet om zich slaafs door hen te
laten behandelen.'144 Tegelijkertijd hield hij staande, dat ongelijkheid
en uitbuiting van alle tijden waren, daaraan toevoegend dat zulke
maatschappelijke onrechtvaardigheden feiten waren en geen fouten
die men zou kunnen herstellen. Ja, betoogde hij dwars tegen de strekking van zijn eigen betoog in, burgers moeten zich niet ten doel stellen
hun ketens af te werpen, maar een manier proberen te vinden om die
in alle vrijheid te aanvaarden.145
In de ogen van zijn tijdgenoten maakte Rousseau het nog bonter door
de opstand van het volk, uitlopend op de wurging of onttroning van
een tiran, als een minstens even legale handeling voor te stellen als
die, ten gevolge waarvan zo'n tiran voorheen naar willekeur en hartenlust had kunnen beschikken over lijf en leden van zijn onderdanen.
Willekeur was in tegenstelling met hartenlust uit den boze, vandaar
dat Rousseau in zijn Contrat social, in 1762 te Amsterdam uitgegeven,
het politieke en maatschappelijke leven van zijn tijd wilde beperken
tot een qua moeilijkheidsgraad opklimmende reeks van rechten en
plichten. Daarin deed hij het systeem van de 'algemene wil' uit de doeken voor hen die uit overtuiging en dankzij het recht elkaars gelijken
waren.146 Wie zichzelf met de rest van de gemeenschap zou verenigen,
zo hield hij hen voor, bleef onverminderd trouw aan zichzelf, want hij
maakte voortaan deel van een 'moi commun' uit.147 Het lukte hemzelf
niet eens met Hume of de encyclopedisten een 'moi commun' te vormen, laat staan dat het zijn volgelingen tijdens de Franse Revolutie zou
lukken eensgezind op te treden. Zijn revolutionaire denkbeelden vervreemdden Rousseau steeds meer van de encyclopedisten, wie hij verwijten over hun lust tot disputeren maakte.148 Hij vond hen blijkens
zijn Confessions (1770) maar gewetenloze lieden, die de subtiliteiten
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van de rede misbruikten om het met hun geweten op een akkoordje
te gooien, een stelletje muggenzifters die hij, Jean-Jacques, met zijn
grootse visie (natuurlijk schril afstekend tegen hun enge blikken) op de
samenleving, zo in zijn zak kon steken. Zelf stond hij op eenzame
hoogte, dacht hij. Een in moreel opzicht hoogstaand man vonden zijn
leerlingen hem. Dat hij de mond vol had over de moraal, maar zelf op
geen stukken na voldeed aan de normen die hij anderen oplegde,
praatten zij goed door op zijn originele ideeën te wijzen, door zijn eerlijkheid (waarmee hij schurkenstreken opbiechtte) te roemen (en de
schurkenstreken vervolgens te vergeten) en door sommige voorvallen
uit hun hoogst zonderlinge context te lichten of, waar het particuliere
omstandigheden betrof, eenvoudigweg te negeren (het te vondeling
leggen van zijn eigen kinderen bijvoorbeeld). Afgezien van zijn contacten met vrijmetselaars was Rousseau inderdaad een eenzaam man, in
de laatste periode van zijn leven zelfs 'eenzamer in hartje Parijs dan
Robinson Crusoë op zijn eiland'.149 Wie het kan opbrengen in de natuurlijke goedheid van mensen te geloven moet, hoe paradoxaal dit
ook moge klinken, wel een pessimist zijn, want zijn wereldvreemde optimisme blijkt telkens weer op weinig of niets te berusten. Teleurgesteld in zichzelf en anderen wordt zo iemand door schade en schande
wijs, dat wil zeggen een onverbeterlijke pessimist. Rousseau trok zich
telkens in zijn leven nog net niet helemáál ontgoocheld terug: eerst in
de vrije en paradijselijke natuur rondom madame de Warens' landhuis
te Charmette, verscholen in de wouden van Montmorency, vervolgens
met Thérèse en zijn kat en hond op 'Isola Bella', het door water omgeven kasteeltje van de graven van Luxemburg, en tenslotte op het eiland met de populieren, Ermenonville, waar Robespierre hem niet met
een bezoek durfde te vereren ter afronding van zijn literaire bedevaart.
Rousseau was zeker geen gezelschapsmens: 'In gezelschap is het mij
een ware marteling niets te moeten doen, alleen omdat men mij daartoe dwingt. Ik moet op een stoel vastgenageld blijven zitten en zowel
de verveling van het nietsdoen als het gedwongen karakter van sociale
contacten voor lief nemen. Ik moet belangstelling tonen voor alle
dwaasheden die te berde worden gebracht, en voor alle complimenten die men mij geeft. Voortdurend moet ik mij tot het uiterste inspannen om niet op mijn beurt een flauwiteit of een leugen te debiteren.
En dat heet 'ledigheid'? Gezwoeg van een galeislaaf is het!'150 Hij be-
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dacht liever een politieke theorie voor mensen, die hij nóg liever ontweek. Vooral was hij, afgezien van zijn persoonlijke omstandigheden,
een tragisch man om een reden door één van zijn moderne critici, Plamenatz, onderkend en als volgt geformuleerd: 'Oorspronkelijke geesten bezitten dikwijls de helft van de ideeën, waarom het nageslacht
hen eert.'151 Met die andere helft was het in geval van Rousseau droevig gesteld, wat het lezen van zijn werken tot een hoogst zonderling
genoegen maakt, ook nu nog, door de snelle afwisseling van afkeuring
en instemming van de lezer. Men moet wel ziende blind zijn, zoals de
grote Franse filosoof Jean-Paul Sartre, om tot de eenzijdige conclusie
te komen, dat de leer van Rousseau een door en door humanistische
is. Voor zover men al kan spreken van een 'leer', is er eerder sprake
van een radicaal elan (met alle ethische voor- en nadelen van dien) dan
van humanisme. In elk heethoofd schuilt wel iets van een Erasmus,
maar hoe ver heeft Rousseau zich van dit schitterende voorbeeld verwijderd (om nog maar te zwijgen van al degenen, die zich op hun beurt
hém ten voorbeeld hebben gesteld)? Men hoeft heus niet last van collectieve verontwaardiging te hebben om met Heinrich Heine in Robespierre 'de bloedige hand van Rousseau' te ontwaren of om het eens
te zijn met Friedrich Sieburg, één der welwillendste biografen van de
Onkreukbare, die hem typeerde als 'de paus van Rousseau's gemeenschap der gelovigen'.152
Met name het door Robespierre stringent toegepaste systeem van de
'algemene wil' is de oorzaak van veel ellende geweest. Het was onduidelijk wat Rousseau daaronder precies verstond, waardoor nietsontziende politici er gemakkelijk misbruik van konden maken. Ook de
twintigste eeuw kende daarvan een aantal schrijnende voorbeelden:
elitair denken, vertaald in politiek handelen, is altijd gevaarlijk. Natuurlijk is geen leermeester verantwoordelijk te stellen voor de daden van
zijn leerling, maar verantwoordelijk voor wat hij hem geleerd heeft, is
en blijft hij wel, of hij nu Seneca, Rousseau of Nietzsche heet. Wat bedoelde Rousseau toch met 'algemene wil'? Men zou er het mystieke
residu onder kunnen verstaan, dat overblijft, nadat alle plus- en minpunten van de wil van alle mensen tezamen tegen elkaar zijn weggestreept. Zoals in een oorlog gelovige soldaten, in twee vijandige kampen verdeeld, eenzelfde god vurig om de overwinning kunnen smeken
(maar de overwinning in het ene kamp betekent onherroepelijk de nederlaag in het andere), zo diende volgens Rousseau ook het eigenbelang van de ene burger tegen dat van de andere weg te vallen. Wat er
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vervolgens overblijft,-geloof of ongeloof enerzijds, unieke triviale wensen van egotrippers of schitterende staaltjes van altruïsme anderzijds-, is niet duidelijk. Maar wee de mens, wie de wacht wordt aangezegd, omdat hij niet over (genoeg) 'algemene wil' beschikt! Dat geldt
niet alleen voor de mens, maar ook voor een andere (organische) metafoor: het volk. Sieburg interpreteerde de 'algemene wil' als volgt,
voordat het volk ook in zijn visie hevig zou moeten lijden onder de
kortzichtigheid van Rousseau: 'De 'algemene wil' is niet de wil van een
meerderheid, maar de wil van degenen die deugdzaam zijn en de
waarheid bezitten. Het is de wil die alle mensen zouden hebben, als zij
niet waren misleid door hun beschaving. Het is als het ware de a-prioristische wil van de mensen, een wil die altijd goed en onbaatzuchtig
is, zolang de ervaring a posteriori niet noodlottig heeft ingegrepen. Het
volk is niet de grootst mogelijke meerderheid van individuen, maar de
aanvankelijk slechts kleine kring van hen die de 'algemene wil' goed
begrepen hebben, alvorens zich daaraan te onderwerpen. Wie dat
laatste weigert, behoort niet tot het volk.' 153 En wie waren het volk?
André Chénier tekende in zijn Journal de Paris aan: 'Enkele honderdduizenden nietsnutten die in een park of in een theater bijeenkomen,
of een troep bandieten die winkels plundert, worden brutaalweg 'het
volk' genoemd, en de meest onbeschaamde despoten zijn door de
hebzuchtigste hovelingen nooit zo gemeen en walgelijk bewierookt,
als de twee- of drieduizend lieden die zich de nationale soevereiniteit
aanmatigen.'154 Zelfs waar Rousseau's leer aan duidelijkheid niets te
wensen overliet, had zij weinig aantrekkelijks. Wat er evenals aan de
legitimering van het ancien régime aan ontbrak, was controle van de
macht, hetgeen voor machthebbers van het kaliber van Lodewijk XIV,
zijn opvolgers (de Regent en Lodewijk XV) en natuurlijk ook Robespierre een meer dan plezierige bijkomstigheid placht te zijn. Zoals ieder mens dankzij de natuur volledig zeggenschap over al zijn ledematen heeft,-zo redeneerde deze meer dan eens doodzieke filosoof-, oefent het politieke lichaam dankzij het maatschappelijk contract absolute macht over al zijn leden uit. Deze macht, ondenkbaar zonder 'algemene wil', draagt de naam van 'soevereiniteit'. Indien alle recht inderdaad van goddelijke oorsprong zou zijn, zoals Rousseau beweerde,
en de door hem in een mozaïsche bui gecreëerde 'algemene wil' van
hemelse oorsprong, dan is degene die aan het hoofd van een regering
staat, gelijk God de Vader, bij voorbaat verschoond: die kan alvast
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geen kwaad meer doen, ook niet in de ogen van hen die geen 'deugd'
bezitten. Hij controleert zijn onderdanen in plaats van andersom.
Fataal gemanipuleer met de leer van Rousseau, althans met termen
als 'algemene wil', 'volk' en 'deugd', bezorgde de Elzasser pianobouwer
Tobias Schmidt handenvol werk.155 "Er zit muziek in de bouw van guillotines," zou de vrijmetselaar en meesteroplichter Cagliostro zich later
met iets van galgenhumor laten ontvallen in de Engelenburcht. Op de
achterkant van de spijskaart van het Restaurant de la Guillotine, dat in
de beginjaren van de Franse Revolutie onmiddellijk achter de plaats
van terechtstelling in Parijs gelegen was, prijkten dagelijks weer
nieuwe namen van slachtoffers.156 Zij waren afkomstig uit alle lagen
van de bevolking en,-zonder dat zij precies konden bevroeden, wat
hun gemis inhield-, niet in het bezit van de 'algemene wil'. 'Men zal u
dwingen vrij te zijn,' staat er kort maar krachtig in het Contrat social.157
O zeker, zij, de slachtoffers van de Franse Revolutie, hebben het geweten en Rousseau? Lijdend aan achtervolgingswaanzin ordende deze tirannieke wegbereider van de 'algemene wil' zijn gedachten tussen
twee hysterische huilbuien door. Hij scheen te gul met bekentenissen
waarvan noch waarmee een mens gediend was en die er vaak op neerkwamen, dat hij een ander misschien wel een beetje zou kunnen benadelen, maar zichzelf allerminst wilde bevoordelen. Dus de bedoelingen van deze masochist waren altijd goed, want ook als hij een ander
in geestelijk of lichamelijk opzicht om zeep wilde brengen, rekende hij
'slechts' met een oude tegenstander in zichzelf af. Zodoende had Rousseau geen hoge dunk van zichzelf. Dat hij zich in ruil daarvoor beriep
op zijn grote gevoeligheid, kan diepe indruk op zijn tijdgenoten hebben
gemaakt, maar stempelt hem niettemin tot een sentimentele profiteur, een nu eens cynische dan weer zoetsappige halve gare, die zich
het morele gezag van zijn rechters en critici handig toe-eigende door
hen met zijn deels schaamteloze bekentenissen voor te zijn.
Als men in de Confessiones van Augustinus al een 'haast drammerige
behoefte aan zelfrechtvaardiging' proeft, hoe zit dat dan met de Confessions van Rousseau?158 Volgens Cornelis Verhoeven stileerde Augustinus zijn diefstal van peren om zich al te opzichtig een moraalridder te tonen: 'Zijn nadrukkelijkheid is geen Fehlleistung, die alleen ons,
zijn slimme, hedendaagse lezers opvalt, maar een vrijwillige daad van
pijnlijke waarachtigheid.'159 Maar zo was het niet, integendeel, de bekentenissen van Augustinus zullen een lezer niet in verlegenheid brengen, of het zou de bekentenis over zijn weinig kuise levenswandel
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moeten zijn: 'Hoe ik op mijn zestiende levensjaar leegliep.' 160 Daaruit
spreekt de openhartigheid van een wellustige zondaar die men eerder
van Rousseau zou verwachten dan van Sint-Augustinus. Altijd komen
voorstanders van dit soort eerlijkheid op de proppen met het voorbeeld van Diogenes, die op marktpleinen placht te masturberen. Zo
beschermde hij zich tegen de fuik van het huwelijk: 'Omdat hij zijn bruiloftslied met eigen handen zong, bezweek hij niet voor de dwang om
ter wille van seksuele behoeften een huwelijk aan te gaan.' 161 De
schaamteloosheid van Diogenes strekte hem in zekere zin tot eer, aldus Peter Sloterdijk, gekant als deze Griekse filosoof nu eenmaal tegen
gezinspolitiek was en daarmee tevens tegen de voornaamste oorzaak
van alle conservatisme. Nee, betoogde Maarten Doorman, als 'godfather van de authenticiteit' had Rousseau zijn gelijke niet. 162 Dat hij op
zijn beurt in een park masturbeerde of als potloodventer anderen vergeefs trachtte te amuseren, getuigde niet van exhibitionisme of een
'performance', zoals men tegenwoordig zou zeggen, maar van 'radicale eerlijkheid'.163 Toch dreef eervolle schaamteloosheid noch nietsontziende eerlijkheid Rousseau in de armen van madame d'Houdetot,
als hij in het park onderweg naar haar toe was, nee, het was 'envie',
een onvervulbaar verlangen dat hij stilde met 'désir' een verlangen dat
hem op korte termijn bevrediging kon schenken.164 Madame d'Épinay,
die hem beter kende dan wie ook, typeerde hem 'als een morele dwerg
op stelten'.165 En zo'n man zou men met het grootste respect moeten
bejegenen?
Als filosoof was hij volgens Doorman zo authentiek, dat men 'met
recht' het werk van andere filosofen terzijde kon schuiven, maar wat
is authenticiteit waard, als dat wezenskenmerk een dodelijk beginsel
over de 'algemene wil' inhoudt?166 Wat, als dat wezenskenmerk Rousseau dwong tot balanceren tussen 'schuldbesef' en 'narcistische arrogantie', zoals Doorman zelf de negatieve kanten ervan omschreef?167
Wat, als dat wezenskenmerk een oproep bevat om terug te keren naar
de natuur, waar het percentage dodelijke slachtoffers van stammentwisten (net als onder chimpansees) op 30 % ligt?168 Wat, als dat wezenskenmerk volgens Doorman verkeerd blijkt uit te pakken op liefdesgebied: 'Juist op het terrein van de liefde, waar je zou verwachten
dat het authentieke zelf zich op de meest natuurlijke manier ontplooit,
zie je Rousseau in de veel oudere madame de Warens kennelijk zijn
moeder beminnen. Dat is een stuk minder natuurlijk dan de door hem
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gepropageerde liefde in Émile en in Julie ou la Nouvelle Héloïse, boeken waarin weliswaar een heftig gevoelsleven opbloeit, maar zonder
de complicaties van het later door Freud beschreven complex.' 169 Wat,
als datzelfde wezenskenmerk niet alleen het solide oordeel van Rousseau als politicus zou aantasten, maar ook dat van de huidige generatie politici, wier geveinsde eerlijkheid door spindoctors wordt gemanipuleerd?170 Een populist als Wilders is misschien wel authentieker dan
een willekeurig andere politicus, maar daarmee is niets gezegd over
zijn functioneren. Niettemin mist Doorman authentieke in plaats van
authentieke én goed functionerende politici in de huidige tijd en prijst
hij Rousseau, tegen wie politici met te weinig persoonlijkheid schril afsteken.171 Zou men niet met meer recht het werk van een man die 'als
een potentiële verrader van de Verlichting' werd gezien, toen de Encyclopédie in 1751 verscheen, terzijde mogen schuiven?172 Alles wettigt
zo'n exclusieve manier van denken en doen, temeer omdat een filosoof als Doorman het werk van een andere filosoof aanbeveelt die
nota bene weigerde na te denken: 'De toestand van reflectie is een
toestand die in strijd is met de natuur, en de mens die nadenkt, is een
gecorrumpeerd dier.'173 Heel authentiek vond Rousseau de westerse
beschaving maar niets. Die gedachte beving hem voor het eerst in
1754, toen hij op de terugweg van de gevangenis in Vincennes (waar
hij met Diderot had gesproken) iets las over de prijsvraag van de Academie te Dijon. Zou hij daaraan meedoen, dan moest hij een essay
schrijven ter beantwoording van de vraag: 'Heeft de vooruitgang van
kunst en wetenschappen de zuivering der zeden bevorderd of juist bedorven?' Hij vertikte het een antwoord op die vraag te geven dat de
jury zou bevallen en in plaats daarvan betoogde hij, dat de ogenschijnlijke vooruitgang van kunst en wetenschappen de zeden ondermijnde
en dat zij allerlei behoeften kweekte die de oorzaak van slavernij waren. Materieel gewin was funest voor het onderhouden van vriendschappen, want daarvoor waren jaloezie, angst en wantrouwen in de
plaats gekomen. Kortom, de strekking van zijn essay luidde, dat beschaving afbreuk doet aan natuurlijke goedheid. Die gedachte nam
hem plotseling volledig in beslag: 'Ik betrad een nieuw universum en
werd een ander mens.'174 De gouden tijd van de mensheid lag in een
ver verleden, voordat er sowieso sprake van enige beschaving was geweest, maar door de mythe van 'le bon sauvage' te creëren, hoopte hij
het contact met die tijd te herstellen.
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Rousseau legde van binnenuit een bom onder het streven van zijn
vrienden, die de ratio grotere capaciteiten toedichtten dan de deugdzaamheid van een onwetende wilde. Mensen plegen hun ware gevoelens voor zichzelf te verbergen, zo meende hij (zonder te beseffen dat
hun innerlijke reserves onenigheid voorkwamen): 'Verdenkingen, beledigingen, angsten, kilheid, reserve, haat en verraad liggen voortdurend op de loer onder de uniforme en verraderlijke sluier van onze
eeuw.'175 Kunst en wetenschappen legden 'bloemenslingers' om de 'ijzeren ketens' die de mensen aan elkaar klonken. Ze verstikten in hen
'het gevoel van de oorspronkelijke vrijheid waarvoor zij geboren lijken
te zijn, ze doen hen de slavernij liefhebben en transformeren hen in
wat wij beschaafde mensen noemen.' 176 Na Voltaire met zijn pessimisme was Rousseau op zijn manier bezig het grootste beschavingsoffensief sinds meer dan bijna drie eeuwen te ondermijnen. Vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule vonden ook in zijn werk genoeg
aanwijzingen voor hun stelling, dat de Verlichting geen bijdrage aan de
vooruitgang van de beschaving had geleverd. Voltaire stak de gek met
Rousseau's ophemeling van 'le bon sauvage': "Het is vreselijk om in
steden te moeten wonen," zei hij met een gemaakte stem, terwijl hij
voor zijn vrienden als Rousseau poseerde, "waarin men een gouden
middel om de tijd te meten op zak draagt, waar zijdewormen uit China
worden gehaald om er mensen mee te bekleden en waar men 100 instrumenten in harmonie hoort spelen, zodat de oren worden betoverd
en de ziel wordt getroost met zoete rust. Dit is allemaal verschrikkelijk
en het is duidelijk dat alleen de Iroquois goede mensen zijn. Maar zij
hadden beter ver weg kunnen blijven van Quebec, waar, naar ik vermoed, die vervloekte Europese wetenschappen zijn ingevoerd." 177 Diderot was in zijn Encyclopédie van mening, dat iedereen die zijn gezond verstand weigerde te gebruiken, zoals Rousseau, afstand deed
van zijn menselijkheid en blijk van een zo onnatuurlijk gedrag gaf, dat
hij niet als een normaal mens moest worden beschouwd en behandeld.178
Afgezien van eindeloze discussies over de rede en het verstand, over
het gevoel en de emotie en over de zintuigen die al of niet als poort
voor het verstand konden dienen, school er in de gezamenlijkheid van
hun standpunten iets van de eenheidsgedachte van Spinoza, waardoor
zich wel degelijk een rode lijn in het gedachtegoed van Verlichtingsfilosofen laat onderscheiden. Behalve vrijheid en gelijkheid, waarop in-
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derdaad het nodige valt af te dingen, verkondigden zij ook broederschap als ideaal, dat wil zeggen bij wijze van een logisch vervolg op het
nastreven van de eerste twee idealen. De eenheid en ondeelbaarheid
van de Franse Republiek zou een in de wet vastgelegd teken van nooit
eerder vertoonde solidariteit zijn, een teken ook van het vooruitgangsgeloof dat ondanks het fundamentele pessimisme van Voltaire en
Rousseau door hen niet geheel werd afgewezen. Zoals bezit voor Pascal nog een weerspiegeling van de zondige natuur der mensen was,
beschouwde Rousseau dat als een sociaal en politiek probleem: 'Gelijkheid verdween, bezit werd geïntroduceerd, werk werd noodzakelijk
en de enorme bossen veranderden in lachende velden die verzorgd
moesten worden door zwetende mensen, terwijl slavernij en armoede
spoedig ontkiemden en groeiden met de gewassen.'179 Zijn pessimisme bevatte dus tevens een revolutionair programma, al had hij er
ook vanuit zijn invalshoek beter aan gedaan de bossen in plaats van de
velden te laten lachen. Of gaf hij met die 'lachende velden' te kennen,
dat de vooruitgang van de beschaving niet per se negatief voor 'le bon
sauvage' hoefde te verlopen? Hij betreurde het in elk geval, dat de oorspronkelijke gelijkheid onder mensen was verdwenen, met welk standpunt hij anno 2016 eer zou kunnen inleggen. Weliswaar idealiseerde
hij de oorspronkelijke situatie, als was hij een vrome christen, maar net
als in de achttiende eeuw is er ook in de 21 e eeuw een te grote kloof
gegroeid tussen de maatschappelijke elite en een verarmde onderklasse, die anders dan in het verleden zijn democratische rechten wil
doen gelden. De financiële chaos van de assignatenhandel na 1789
vertoont enige gelijkenis met de in 2007 ontstane kredietcrisis en met
de kunstmatige waardering van de euro, de schuldenlast van Frankrijk
toen met die van Griekenland nu, evenals de richting waarin naarstig
naar een oplossing van al die problemen wordt gezocht: andere landen
draaien er voor op, voor zover tiërcering of volledige kwijting van
schulden geen uitkomst biedt. En binnen dit kader valt 'Brussel' te vergelijken met het bijeenroepen van de États Généraux door Philippe d'
Orléans, kort na zijn aantreden als Regent in 1715, toen de aldaar verzamelde adel met onverholen minachting neerkeek op vertegenwoordigers van de andere twee standen. Men leze de mémoires van SaintSimon die destijds een ware triomf meende te beleven, maar in werkelijkheid het begin van de neergang van het ancien régime beleefde.
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In deze laatste vergelijking is Juncker de Regent, die het liefst beslissingen neemt zonder het volk te hoeven raadplegen, alsof er in 300
jaar niets is gebeurd!
In zijn boek over het civilisatieproces wees Elias op het belang van de
Franse Revolutie, die hij 'een reusachtige stap op de weg naar vermaatschappelijking van het belasting- en geweldsmonopolie binnen
Frankrijk' noemde. 180 Hij bedoelde: een stap voorwaarts wel te verstaan, waarmee hij het pessimisme van sommige Verlichtingsfilosofen
in een juist perspectief plaatste. Het geloof in de vooruitgang van de
beschaving bracht hem ertoe de 'sociogenese' van de westerse civilisatie in Frankrijk toe te juichen, waartoe de samenvoeging van hertogdommen, graafschappen en koninkrijken alle aanleiding gaf: 'De tijd is
rijp voor de sterke centrale macht binnen een sterk gedifferentieerde
maatschappij, wanneer de belangenambivalentie tussen de belangrijkste interdependente groepen zo groot wordt en deze elkaar zozeer in
evenwicht houden, dat het noch tot een beslissend compromis, noch
tot een beslissende strijd en overwinning kan komen.' 181 Soortgelijke
ontwikkelingen in Nederland na 1795 en in Duitsland onder Bismarck
doen vermoeden, dat het streven naar grotere of hechtere staatkundige verbanden, grofweg aangeduid met het woord 'centralisatie', in
de 21e eeuw zijn beslag zal krijgen. Dreigingen van binnenuit en van
buitenaf zullen uiteindelijk de culturele eenheid van Europa omzetten
in een politieke eenheid, hoe lang dat ook zal duren en hoe (weinig)
federaal die er ook zal uitzien. De eeuwenlange krampachtige pogingen van Karel de Grote en Napoleon om van Europa één staatkundig
geheel te maken, waaraan de Duitse hegomoniale interventies in de
vorige eeuw het hunne bijdroegen, waren tot mislukken gedoemd,
omdat het eigenbelang van één staat dat van alle andere staten in de
weg stond. Zolang het onderscheid tussen nationalisme en patriottisme te weinig wordt gemaakt, zal die politieke eenheid niet als een
noodzaak worden gevoeld. Maar wanneer patriottisme als een de natie overstijgende deugd wordt beschouwd, sterker dan nationalisme,
omdat men er trots op is Europeaan of zelfs wereldburger te zijn, dan
zal dat het perspectief op een verenigd Europa ten goede komen.
Daarom zijn de 'kroonjuwelen' of trouvailles van de Franse Revolutie,
bestaande uit verdraagzaamheid, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, gelijkheid, scheiding van kerk en staat, perspectief op vooruitgang, te betrachten rationaliteit bij de inrichting van een staat (schei-
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ding der machten), solidariteit en vooral volkssoevereiniteit zo belangrijk. Ze vormen tot nu toe niet alleen een sieraad voor de Franse Republiek, waarvan het effect internationaal merkbaar is, maar ook het fundament voor een grotere samenleving die erdoor bijeengehouden
wordt en, in tijden van gevaar, krachtiger naar buiten toe kan optreden. Afscheidingsbewegingen in Spanje, België en Engeland, waar zowel Brexit als de nagestreefde onafhankelijkheid van Schotland voor
onrust zorgen, staan haaks op het ideaal van een verenigd Europa,
want als Catalanen en Spanjaarden, Vlamingen en Walen, en Schotten
en Engelsen zich niet langer om elkaar wensen te bekommeren,
waarom zouden zij zich dan wel het lot van Noord-, Zuid- en Oost-Europeanen aantrekken? Zou Europa intern tot zelfontbinding overgaan,
zoals reeds tweemaal eerder is gebeurd, dan zal het van buitenaf gered moeten worden om vervolgens ten derde male dezelfde les uit de
geschiedenis te trekken als het bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1958 heeft gedaan.
Ook in het verleden worstelde men met grote problemen om de cohesie in de samenleving te bevorderen. Een voorbeeld daarvan is de
door Verlichtingsfilosofen als Montesquieu bepleite trias politica,
waarvan het voordeel voor iemand met gezond verstand niet moeilijk
valt aan te tonen of in te zien. Wanneer een absoluut regerende koning
of heerser de drie machten naar zich toe trekt, is de kans op machtsmisbruik het grootst. De individuele burger is daarom met een onafhankelijke rechtspraak gediend, meer in het algemeen met een evenwichtige verhouding tussen regering, parlement en rechtspraak. Rationaliteit bij de inrichting van een staat heeft aldus iets goeds opgeleverd, waarvan men ook nu nog de vruchten plukt. De scheiding der
machten is, evenals de scheiding van kerk en staat, gebaat bij het in
stand houden van een zeker evenwicht, te delicaat om door wederzijdse bemoeienissen te worden verstoord. Maar een man als Bilderdijk ging dat evenwicht in 1823 zo ter harte, dat hij in zijn toelichting
op de Bezwaren tegen de geest der eeuw van Da Costa juist pleitte voor
opheffing van de scheiding der drie machten. Hij deed dat beeldend
door de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht te vergelijken
met het vaat-, spier- en zenuwstelsel in het menselijk lichaam: hoe
rampzalig zou een verdeling of scheiding van zulke 'gestellen' in één
lichaam uitpakken?182 Hij deed dat ook door bij wijze van rationele
oneliner op te merken, dat een in drieën gesplitste macht een permanente burgeroorlog in een staat tot gevolg heeft. Komt alle macht niet
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van boven? Zo ja, dan valt de trias politica te vergelijken met de drieeenheid van God: 'Wie die allerwaarachtigste thesis Majestas a Deo
voor een scholastieke gril houdt, is of een ezel of een booswicht, tenzij
hij, in de maalstroom van hedendaagse paralogismen en verwarde begrippen weggesleept, anderen bloot napraat zonder te beseffen, wat
hij zegt, en blindelings in verba magistri zweert. En dit is thans algemeen het geval.'183 In Nederland is de scheiding der drie machten,
evenals de scheiding van kerk en staat een groot goed gebleken, dat in
het bijzonder de rechtspraak vrijwaart van willekeur. Hetzij men naar
het Frankrijk van Robespierre, hetzij men naar het Turkije van Erdogan
kijkt,-wanneer de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in
handen van één heerser is, sneuvelt de democratie of volkssoevereiniteit.
De trias politica van Montesquieu, door hem bepleit in De l'Esprit des
Lois, borduurde voort op de Politica van Aristoteles die reeds drie
machten van elkaar onderscheidde. Wil men iets lovends over de filosofie zeggen, dan is dat een compliment aan het adres van Montesquieu, die met kracht van argumenten bepleitte iets te scheiden,
wat voorheen slechts onderscheiden was. Alle moderne democratieën
zijn door hem beïnvloed, wat hem nog meer dan Spinoza tot één van
de invloedrijkste Verlichtingsfilosofen stempelt. Men zou het ook anders kunnen formuleren: Montesquieu verwezenlijkte de grootst mogelijke vrijheid van burgers, zoals door Spinoza bepleit, dankzij de
scheiding der machten. In zijn Lettres Persanes vertelde hij een verhaal
over de Troglodieten, aanvankelijk meer beesten dan mensen, in wie
langzaam het inzicht doorbreekt, dat zij, door het recht ter wille van
een ander in praktijk te brengen, zichzelf een dienst bewijzen. 184 Eigenbelang, verlangen naar een zo groot mogelijke vrijheid en rechtvaardigheidsgevoel liggen ten grondslag aan de trias politica, wat men in
de discussie tussen Mirza en zijn vriend Usbek over deze naïeve vraagstelling terugvindt: 'Wordt een mens gelukkiger van de bevrediging
van zijn behoeften of door de beoefening van deugden?' 185 Naïef lijkt
hier het oneigenlijke karakter van de tegenstelling, want door de beoefening van een deugd als rechtvaardigheid bevredigt een mens ook
zijn eigen behoefte aan rechtvaardigheid.
De vaak in één adem met Montesquieu genoemde Diderot hamerde
er in zijn filosofische gesprekken op, dat 'het tribunaal van de natuurlijke rechtvaardigheid' boven de wetten gaat. 186 Hij leek daarmee een
standpunt te verkondigen in de geest van Rousseau, maar stelde zijn
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lezers voor een onoplosbaar dilemma. Moeten zij de stem van hun geweten volgen, of hun gehoorzaamheid aan de wetten betuigen? Doen
zij het eerste, dan zijn zij in extremis vergelijkbaar met moslimfundamentalisten, doen zij het tweede, dan zijn zij in extremis vergelijkbaar
met iemand als Eichmann. In een geordende samenleving zou het
rechtvaardigheidsgevoel van de gemiddelde burger in wetgeving terug
te vinden moeten zijn, maar wat te doen, indien dat niet het geval is?
In een gepolariseerde samenleving wordt iedere burger gedwongen te
schipperen tussen beide uitersten, dat wil zeggen tussen zijn geweten
en gehoorzaamheid aan de wet. Modelburgers bestaan niet, door de
staat tot onwettige handelingen gedwongen opportunisten des te
meer. Men kan dit probleem alleen trachten op te lossen door aan de
strekking van de woorden van Spinoza en Voltaire te herinneren, dat
er van overheidswege niet hard genoeg tegen intolerante burgers kan
worden opgetreden die meer dan passief verzet tegen het wettig gezag plegen door bijvoorbeeld voor eigen beul en rechter te spelen
(meestal ook nog in die verkeerde volgorde). Beiden waarschuwden
de overheid in hun tijd al vooral niet in de val van zogenaamd 'hogere'
waarheden te trappen, die door fanatieke gelovigen 'met boze opzet
worden geponeerd en verbreid'.* Dat soort waarheden zijn slechts
'meningen' die dienovereenkomstig moeten worden beoordeeld.
Voor Diderot was de onrechtvaardigheid van de wetten zo groot, dat
hij daartegen in opstand kwam. Uit naam van een toekomstige overheid kwam hij in het geweer, maar de aard van zijn verzet verschilde
niet wezenlijk van hen die bereid zijn als martelaar voor een goede
zaak, de vestiging van een heilstaat of het hemels koninkrijk op aarde,
te sterven. Daarom schuilt er altijd een subjectief element in de veroordeling van wat onwenselijk wordt gedacht en zal men het nooit
eens worden over wat in dit opzicht 'toegestaan subjectivisme' is.
Diderot vond dat men tegenover christelijke claims ten aanzien van
de inrichting van erediensten, het bouwen van kerken en vermeerderen van kerkelijk grondbezit niet tolerant hoefde te zijn: 'Van God kun
je zoveel woekerrente vragen, als je maar wilt. Hij gaat heus niet failliet.'187 Ook hij waarschuwde nadrukkelijk voor de intolerantie van
christenen en, net als nu, van islamieten op de eerste plaats: 'Er is geen
islamiet die er niet van droomt een aan God en Zijn profeet welgevallige daad te verrichten door alle christenen uit te roeien, en die chris* Zie blz.237.
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tenen zijn op hun beurt niet veel toleranter.' 188 Diderot plaatste zich
met zijn zienswijze op christelijke claims en intolerantie in het midden
van de Verlichting, waartoe de oprichting van de Encyclopédie bijdroeg. Hetzelfde geldt voor zijn verzet tegen Rousseau's verheerlijking
van de natuurstaat. Hij kon niet nalaten in zijn filosofische gesprekken
op te merken, dat het kannibalisme 'van oorsprong insulair' is. Met
deze ogenschijnlijk onschuldige constatering voorzag hij het in 1771
verschenen boek van kapitein Bougainville, Voyage autour du monde,
van commentaar. Daarin werd de ontdekking van het Ile des Lanciers,
behorend tot Frans Polynesië, beschreven en het verblijf van de
scheepskapitein op Tahiti. Het leven kon nergens paradijselijker verlopen dan daar, waar vrije liefde, een schitterende natuur en ongecompliceerde verhoudingen tussen de eilandbewoners harmonie uitstraalden in een geest van pais en vree met de bewoners van naburige eilanden. Zou Rousseau dan toch gelijk hebben met zijn typering van 'le
bon sauvage'? Nee, want niet lang daarna bleek het er aanzienlijk minder idyllisch toe te gaan dan de scheepskapitein had gedacht: er bestonden hogere en lagere kasten op de eilanden en er werden mensenoffers gebracht die de machtsverhoudingen ter plaatse weerspiegelden.189 Met zijn opmerking over het van oorsprong insulaire kannibalisme bedoelde Diderot niet een wetenswaardig feitje aan de reeks
feiten in zijn Encyclopédie toe te voegen, maar de utopische visie van
Rousseau aan de kaak te stellen. De zaak van de rede was niet met
onredelijkheid gediend, vond hij, en 'het tribunaal van de natuurlijke
rechtvaardigheid' mocht zeker geen sentimentele aangelegenheid
worden.
Uit het voorafgaande zou men de indruk kunnen krijgen, dat het idealisme van Verlichtingsfilosofen het einde van het ancien régime verhaastte. Dat was ook wel zo, maar tegelijkertijd leidden maatregelen
van de in het nauw gebrachte overheid tot financiële chaos (de koninklijke schatkist was onder Lodewijk XV te leeg om alle overheidsuitgaven te kunnen dekken en moest via noodmaatregelen onder Lodewijk
XVI veel te laat worden bijgevuld) en tot wijzigingen in het erfrecht, die
volgens Tocqueville de ondergang van het ancien régime in hoge mate
veroorzaakten.190 Wat hij opmerkte bij zijn bestudering van het erfrecht sinds de late middeleeuwen,-waaraan vóór hem Bilderdijk en na
hem een econoom als Piketty veel aandacht besteedden-, was de uitsluiting van het eerst- en laatstgeboorterecht, naast verbeterde rechten van vrouwen en de opheffing van lettres de cachet, waardoor het
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aanzien van oude adellijke geslachten verminderde en hun bezit
dreigde te verdampen en versplinteren. 191 Tocqueville wees als één
der eersten op de nadelen van de Franse Revolutie: materialisme gaat
samen met democratie, want gelijke kansen voor iedereen veronderstelt consumentisme en een verhoging van de persoonlijke welstand.
Centralisering van de macht leidt tot bureaucratie en tot 'mild despotisme', zolang burgers worden beschouwd 'als een kudde schuchtere
en vaardige dieren waarvan de staat de herder is'.192 Hij hekelde de
overdreven neiging van de staat om alles te willen controleren en beheersen (wat toch eerder eigen aan despotieën dan aan democratieën
is), stroperigheid van en een overvloed aan elkaar tegensprekende regels, verkokering van instellingen die op verschillende niveaus naast
en door elkaar met hetzelfde onderwerp bezig zijn, standaardisatie in
plaats van maatwerk en schending van de privacy.193 Wanneer er in dit
betoog positief over de 'kroonjuwelen' van de Franse Revolutie wordt
gesproken, houdt dat niet in, dat men zijn ogen voor de nadelen van
een op volkssoevereiniteit gebaseerd democratisch systeem wenst te
sluiten.
Over die 'kroonjuwelen' kan men natuurlijk van mening verschillen,
zoals Kierkegaard deed, toen hij de gelijkheid van man en vrouw aanviel. Hij vond de emancipatie van de vrouw 'een der vele onschone fenomenen van onze tijd, waarvan mannen de schuld zijn'.194 Niet alleen
over de nadelen van de Franse Revolutie die naast de 'kroonjuwelen'
in het oog springen, kan men kennelijk van mening verschillen, ook
over de waarde van die 'kroonjuwelen' zelf. Zou men geen waterleidingen met kraanwater hebben uitgevonden, dan zou niemand van
zo'n utilitaire voorziening hebben genoten. Op grond van het gelijkheidsideaal beschikt iedereen over zoiets vanzelfsprekends als water,
dat in de vorm van een watercloset het comfort zodanig verhoogde,
dat men zo'n sanitaire voorziening met 'gemak' ging aanduiden (al is
het ook mogelijk dat voorheen het comfort van een privaat school in
het ongestoord zijn behoefte doen, maar ook als men in dat geval
sprak van 'gemak', beschikte vrijwel iedereen op grond van het gelijkheidsideaal over een primitieve voorloper van het watercloset). Wat
in het Westen tot nut van het algemeen is uitgevonden en toegepast,
zal menigeen niet zo gedachteloos genieten, of hij zal de voordelen
daarvan hoger inschatten dan een filosofische kijk op het leven. Maar
het zijn niet alleen de toegepaste wetenschappen die het leven kunnen veraangenamen, want zonder een maatschappelijke vertaling van
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wat in principe mogelijk is, zou niemand ervan profiteren. Zouden de
Verlichtingsfilosofen niet op vrijheid, gelijkheid en broederschap hebben gehamerd, dan was de Franse Revolutie niet uitgebroken en de
moderne invulling van het begrip 'democratie' een fictie gebleven. In
de achttiende eeuw is met veel geweld en dikwijls onder mensonterende wantoestanden het principe van de volkssoevereiniteit ingevoerd, dat mede ten grondslag ligt aan wat in wetenschappelijk opzicht ten bate van de samenleving kan worden aangewend. Om die reden kan men het werk van Verlichtingsfilosofen niet los van de stand
der wetenschappen zien en worden in het vervolg twee denkbeelden
van Goethe,-het meest geslaagde voorbeeld van een verlichte geest-,
nader onderzocht, te weten zijn kleurenleer en zijn theorie over de
'oerplant'. Hoeveel kritiek men daarop ook kan uitoefenen, toch
houde men voor ogen, dat de modernste inzichten op wetenschappelijk gebied, op grond waarvan men nu meewarig terugkijkt op het
einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, over
twee eeuwen eenzelfde soort lot zullen blijken te hebben ondergaan:
hoe onbeholpen dacht men in het begin van de 21e eeuw over de oerknal, evolutie, snarentheorie en klimaatverandering!
Goethe was het niet eens met de kleurenleer van Newton, die had
ontdekt, hoe door breking van het licht spectrale kleuren zichtbaar
werden, vergelijkbaar met een regenboog. Keek Goethe door prisma's,
dan zag hij geen kleurschakeringen volgens de leer van Newton, maar
een witte wand die wit bleef en op donkere plekken enigszins verkleurde: 'Ik hoefde niet lang na te denken, ik zag meteen in dat er een
grens nodig was om die kleuren te produceren, en ik zei als door instinct gedreven meteen hardop voor mezelf, dat de leer van Newton
onjuist was.'195 Newtons experiment had iets opgeleverd, dat er 'muiskleurig, askleurig, min of meer steenkleurig dan wel als specie, stof of
slijk en dergelijke had uitgezien'. Voor straf moesten alle newtonianen
voortaan maar ondergoed in zulke kleuren dragen, 'als een teken
waaraan men hen van andere verstandige lieden zou kunnen onderscheiden'.196 Volgens Goethe kon het licht niet iets donkerders dan
zichzelf bevatten en ontstond er pas kleur, als licht op duisternis viel.
Geel was 'overschaduwd licht' en blauw 'opgeklaarde duisternis'.197
Door menging van de primaire kleuren geel en blauw kreeg men groen.
Een driehoek van de kleurencirkel ontstond met blauw en geel bovenaan en groen in de punt onderaan. Door de bovenste kleuren te 'intensiveren', dat wil zeggen bij te mengen met duisternis, ontstonden uit
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blauw en geel violet en oranje. De 'intensiveringen' van die laatste
twee kleuren resulteerden in rood aan de onderkant van een nieuwe
driehoek. Zo ontstond de kleurencirkel: polariteit van primaire kleuren
leidde door 'intensiveringen' tot een uiteindelijk gesloten kleurencirkel.198 Zijn dualistische kijk op licht en duisternis (evenals op goed en
kwaad) stempelde Goethe tot een vooringenomen observator, die in
wit geen synthese van alle kleuren wilde zien. "Ik zag het licht in zijn
zuiverheid en waarheid," zei Goethe tegen Eckermann. 199 Van de
weeromstuit keurde hij het bestaan van de regenboog af, dat was een
vuile streek die de natuur hem poogde te leveren, een ogenschijnlijk
hemels portaal, maar in werkelijkheid een duivelse val waarin hij niet
wilde trappen. Hij weigerde dan ook een zogenaamd 'polarisatietoestel' te gebruiken, dat het licht in spectrale kleuren kon ontleden. Zoals
eminente vertegenwoordigers van de H. Inquisitie weigerden door een
telescoop met Galilei mee te kijken, vond Goethe het onnodig om de
kleurenleer van Newton met behulp van een 'polarisatietoestel' nader
te onderzoeken. Zo'n apparaat deed het licht volgens hem geweld aan,
er was geen enkele reden om het licht te dwingen in een donkere kamer door een gat te kruipen: ''Vrienden, ontvlucht de donkere kamer,
waar men het licht voor jullie aan banden legt!"200 Het onnatuurlijke
karakter van Newtons experiment school volgens hem in het feit, dat
er in de natuur alleen licht viel waar te nemen en geen lichtstraal.
Goethe was een pelagiaan, voor wie de natuur geen last maar een
lust was. Deze observatie van Safranski is niet zonder betekenis, want
anders dan Spinoza vereenzelvigde hij de natuur niet met God en zocht
hij onbekommerd naar openbaringen van de Schepper in Zijn schepping.201 Dat bracht hem ertoe witte kiezels uit de Main te verhitten in
de hoop dat er uit het mengsel van 'kiezelsap' en zouten een bijzondere substantie zou kunnen worden gedestilleerd, die de overgang van
minerale naar organische stoffen aantoonde. Dat lukte niet, waarop
Safranski niet bijster onder de indruk van al deze chemische openbaringen als zijn conclusie liet volgen, dat de 'aardgeest' in de Urfaust
zich niet gemakkelijk liet bereiden. 202 Goethe vertrouwde te veel op
een geniale inval, door hem met 'aperçu' aangeduid: 'Zo'n aperçu verschaft de ontdekker de grootst mogelijke vreugde, omdat het op oorspronkelijke wijze op het oneindige duidt, het heeft geen tijdsverloop
nodig om te overtuigen, het ontspringt in één keer volledig aan het
ogenblik.'203 In zijn autobiografie Dichtung und Wahrheit benadrukte
hij het belang van een geniale inval als iets wat, onafhankelijk van een
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tijdsindeling in heden, verleden en toekomst, inzicht verschaft. De ontdekking van het 'os intermaxillare' of wel het menselijk tussenkaakbeen, dat in geatrofieerde vorm als een verbindingsnaad in embryo's
zichtbaar is, verschafte hem plotseling inzicht in de evolutionaire ontwikkeling van mens en dier. Daarover schreef hij opgetogen brieven
aan Charlotte von Stein en Herder, enerzijds om de geleidelijkheid van
zo'n ontwikkeling te benadrukken, die het abrupte karakter van een
revolutionaire omwenteling in de schepping tegensprak, anderzijds
om dit zichtbare teken van vooruitgang te koesteren. 204 Als object bewees het 'os intermaxillare', dat er tussenschakels in de evolutie bestonden, en tegelijk stond het 'model voor de eeuwige harmonie van
het bestaan'.205 Wanneer hij beweerde licht en duisternis als oerfenomenen te beschouwen, evenals de 'oerplant', bedoelde hij niet de oudste vormen daarvan te willen onderzoeken, maar op zoek te zijn naar
wat in deze fenomenen van alle tijden is. Hij zocht in het licht of de
ontlading daarvan in kleuren naar een soort 'glanzende kiemcel' die
het wezen ervan toonde zonder dat de tijd er vat op had gekregen.206
Dat gold ook voor de 'oerplant', een even mythisch als reëel specimen
van een plant.
Om zo te kunnen kijken als Goethe moest men eerst dualistisch denken en vervolgens het beste van twee werelden combineren tot één
geheel. Kleuren zijn aldus objectief en subjectief waar te nemen: 'Wij
denken, dat we hier opnieuw de grote bewegelijkheid van het netvlies
waarnemen en de stille tegenstrijdigheid die al wat leeft, gedwongen
is te uiten, wanneer er iets gebeurt. Zo veronderstelt het inademen
reeds het uitademen en omgekeerd, zo elke systole haar diastole. Het
is de eeuwige formule van het leven die ook hier tot uiting komt. Zodra
het oog met het donker wordt geconfronteerd, verlangt het naar het
licht. Het vraagt om duisternis, wanneer het met licht wordt geconfronteerd en toont juist daardoor, dat het leeft.'207 Volgens Schopenhauer was Goethe te veel een realist, wat om twee redenen een wonderlijk verwijt heten mag, want ten eerste schuilt er wel een zeker realisme in diens hiervóór geschetste eerste fase van het denken, maar
niet in de tweede (waarvoor men ter wille van het grote geheel aan de
dingen voorbij moet zien), en ten tweede hechtte Schopenhauer zelf
zo'n overdreven belang aan de voorstellingswijze van de dingen, dat
hij slechts zag wat hij wilde zien en zodoende het leven als wil en voorstelling van zaken wenste op te vatten. Toch zette hij zich tegen
Goethe af: ''Maar deze Goethe wilde niet inzien, dat de objecten als
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zodanig slechts bestonden in zoverre ze door het kennende subject
worden voorgesteld. Wat, zei hij mij eens, mij met zijn Jupiterogen
aankijkend, zou het licht alleen maar bestaan, voor zover u het ziet?
Nee, u zou niet bestaan, wanneer het licht u niet zou zien.'208 Toen
Schopenhauer zijn eigen kleurenleer op papier had gezet, waarbij het
hem niet ging om de kleuren op zichzelf, maar om het ontstaan van
kleuren op het netvlies, stuurde hij zijn essay naar Goethe. Diens reactie verdroot hem zeer: 'Wie zelf geneigd is de wereld vanuit het subject
op te bouwen, zal het ermee eens zijn, dat het subject in het verschijnsel steeds slechts het individu is en derhalve een zeker aandeel van
waarheid en vergissing nodig heeft om zijn eigenheid te behouden.
Niets scheidt mensen echter meer dan de vermenging van deze beide
ingrediënten, waarheid en vergissing, in verschillend denkbare samenstellingen.'209 De melange van objectieve en subjectieve elementen in
de beschouwingswijze van Schopenhauer stond Goethe niet aan, terwijl bovendien het eigenlijke onderwerp van hun kleurentheorie hemelsbreed verschilde. In plaats van de stille wenk te begrijpen reageerde eerstgenoemde vooringenomen en geërgerd: 'Eerlijk gezegd,
kan ik me helemaal niet voorstellen, dat uwe excellentie de juistheid
van mijn theorie niet zou inzien, want ik weet, dat via mij de waarheid
heeft gesproken,-in deze kleinere zaak, zoals eens in een grotere-, en
uw geest is te juist afgestemd om bij die toon geen gehoor te geven.
Wel kan ik me indenken, dat een subjectieve weerzin tegen bepaalde
stellingen die met enige door u verdedigde stellingen niet geheel overeenstemmen, u het plezier aan mijn theorie vergalt. Vandaar dat u
mijn brief steeds opzijlegt en, doordat u mij uw instemming geven
noch weigeren kunt, maar liever helemaal zwijgt.'210 Hoe overtuigd van
zijn eigen gelijk kan men zijn, zonder in de gaten te hebben, dat een
beroep op het waarheidsaccent een lezer de toegang tot het filosofisch labyrint verspert, of verderop hopeloos doet verdwalen?
In Goethes gedicht Die Metamorphose der Pflanzen wordt de ontwikkeling van een plant 'gedetermineerd vanuit het blad via een reeks tussenstadia'.211 Wittgenstein interesseerde zich voor Goethes zienswijze, omdat diens morfologie werd ingegeven door een afkeer van
Newtons denktrant. Net als Goethe wilde ook Wittgenstein 'deze
dode, mechanische studie vervangen door een discipline die tracht levende vormen als zodanig te herkennen, om ze waar te nemen als manifestaties van iets van binnen'.212 Wat de een aan de verschillende
vormen van een blad waarnam, toetste de ander aan het verschillende
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gebruik dat van een uitspraak werd gemaakt. Het ging er beiden niet
om, vanuit het heden, causale verbanden met het verleden te leggen,
en omgekeerd, maar om, totaal anders dan Darwin, wars van de tijd te
komen tot een 'synoptische weergave' van wat zij hadden waargenomen.213 Aldus vertoonde de morfologie van Goethe overeenkomst met
de morfologie van Wittgenstein, waarvoor het, ondanks alle in het oog
lopende verschillen tussen bladvorming en redenaties onderling, nodig is de eenheid te bewaren. Goethes op liefde gebaseerde eenheidsgedachte bracht met zich mee, dat van bekendheid tot vriendschap,
van verkering tot huwelijk, de liefde zich als een onweerstaanbare
kracht opdringt en dat de schakeringen daarvan net als bij zijn zoektocht naar de 'oerplant' een mens in staat zouden stellen het geheel in
een afzonderlijk detail te beleven.214 Tijdens zijn rondreis in Italië was
Goethe op zoek naar een concreet voorbeeld van de 'oerplant', dat hij
meende te hebben gevonden in een park te Palermo: 'De hoofdzaak,
te weten waar de kiem zit, heb ik heel duidelijk en zonder enig spoor
van twijfel ontdekt. Al het overige zie ik ook reeds in grote lijnen voor
mij en slechts enkele punten moeten nog concreter worden. Die 'oerplant' wordt de wonderlijkste schepping op aarde, waar de natuur zelf
mij om zal benijden.'215 Hij zag in het gevonden exemplaar een model
van de 'oerplant', die zich net als de idee van Plato, in werkelijkheid
nooit laat betrappen. Dus vervolgde hij: 'Aan de hand van dit model en
de passende sleutel kan men vervolgens oneindig veel andere planten
bedenken die, hoewel ze niet bestaan, toch zouden kúnnen bestaan
en niet zozeer schimmen en schijngestalten van schilders of dichters
zijn, maar een innerlijke waarheid en noodzakelijkheid bezitten.' 216 Zoals zich uit het blad een bloem ontwikkelde, zat er een stijgende lijn in
alles voor wie daar oog voor had en het leven met liefde bezag, en net
zomin als de bloem al zichtbaar was in het blad van de 'oerplant', kon
men zich een voorstelling van het eindresultaat maken: 'Voorwaarts
en terugwaarts in de tijd is de plant altijd enkel en alleen blad, zo onlosmakelijk met de toekomstige kiem verbonden, dat men zich het een
niet zonder het ander mag voorstellen.'217 Maar men kon zich er wel
een idee van vormen en daar spande Goethe zich graag voor in. Wie
hem smalend afdoet als een 'stabiliteitsgek' en 'vorstenknecht', zijn
botanische excursies als ouderwetse en hopeloos achterhaalde uitstapjes in de natuur beschouwt, waarover men met darwinistisch fatsoen slechts de schouders ophalen kan, miskent de belangrijke cultuuropvatting van deze optimist: hij bood zijn lezers een perspectief
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op langere termijn, dat, niet bij voorbaat negatief beïnvloed door het
perspectivisme van anderen, hun volop kansen bood iets van het leven
te maken.218
Het optimistische vooruitgangsgeloof van Goethe mag een in wetenschappelijk opzicht wankele basis hebben gehad, toch maakte het van
Duitsland een beschaafde natie. 'Bildung' en burgerlijk bewustzijn dat
zich niet direct in politieke termen liet vertalen, zoals in Frankrijk, leken veel onheil te voorkomen, totdat ze onder hun humanistisch masker de afzichtelijkst denkbare werkelijkheid openbaarden. Vrijwel gelijktijdig wezen Stefan Zweig en Thomas Mann op de lang verborgen of
toegedekte tegenstelling tussen een hoog beschavingsniveau en de
laagste instincten van degenen die werden verondersteld aan de hoogste normen te voldoen. Zweig sprak van een tragische vergissing van
humanisten: 'De ontwikkelde mens, de geciviliseerde mens,-hier ligt
de tragische verkeerde gevolgtrekking van hun denken-, is tot ruw geweld niet meer in staat, en wanneer de ontwikkelde, de gecultiveerde
en geciviliseerde mensen de overhand verkregen, moest het chaotische en bestiale vanzelf afslijten, oorlogen en vervolgingen om der
wille van de geest zouden tot een verdwenen anachronisme worden.'219 Zweig voorvoelde, hoe de wereld van gisteren plaats zou moeten maken voor onduldbaar helse taferelen, terwijl Thomas Mann in
Betrachtungen eines Unpolitischen nog tijdens de Eerste Wereldoorlog
verklaarde alles liever bij het oude te willen laten. Democratie, ja de
politiek zelf, was vreemd aan het Duitse wezen en werkte daarop als
gif. Dat wezen was te beschaafd om zich met politiek in te laten, althans volgens Mann, die zijn eigen ziel en zaligheid in de Duitse cultuur
projecteerde. Later begreep hij beter, wat hij over het hoofd had gezien, en toen verontschuldigde hij zich als slachtoffer van zijn eigen onbegrip. In 1956 verscheen een herziene editie van zijn 'Betrachtungen',
waarin hij nader op zijn vergissing inging. Maar het is zeer de vraag, of
hij ten volle begreep, wat er aan zijn oordeelsvermogen schortte. Op
de eerste plaats verontschuldigde hij zich om een totaal verkeerde reden, waarom hij zich niet met politiek had willen inlaten. Het had namelijk geenszins in zijn bedoeling gelegen de aanspraak van Duitsland
op andere delen van de wereld af te wijzen. Op de tweede plaats herhaalde hij zijn standpunt, dat het Duitse volk nooit een voorstander
van democratie kon zijn, zolang het een afkeer van politiek had. Voor
wie dat in aanmerking wilde nemen, was en bleef de 'Obrigkeitsstaat'
de meest aangewezen staatsvorm.220 De kern van zijn vergissing school
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in de valse tegenstelling die hij creëerde tussen de homo politicus en
het type van de estheet, want het tegenovergestelde van een op
macht beluste denker is eerder een altruïstische doener van het type
moeder Teresa dan een kunstenaar of liefhebber van schoonheid. Stefan Zweig werd noodgedwongen wereldvreemd na het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. Thomas Mann was van nature wereldvreemd,
toen hij in Lübeck opgroeide en naar München verhuisde, waar hij
door het optreden van een potige stadgenoot langzaam uit de droom
geholpen werd.
Voor zover het vooruitgangsgeloof een zekere desinteresse in de politiek met zich meebracht, bleek het een gevaar te vormen voor zichzelf. Over het hoofd van Goethe heen en zijn hardleerse, maar door
schade en schande wijs geworden discipelen Stefan Zweig en Thomas
Mann (van wie de een een bloemlezing van diens gedichten publiceerde plus een empathische analyse van de Marienbader Elegie in
Sternstunden der Menschheit en de ander uitgebreid over Faust en
Lotte in Weimar schreef), staat de 'mondigheid' der burger garant voor
een door Kant noodzakelijk geachte bijdrage aan de samenleving. Of
die bijdrage sociaal, cultureel of politiek van aard was, deed er minder
toe dan dat een mondige burger zijn eigen bestemming bepaalde.
Hoe? Door zichzelf 'onbelemmerd door historie en traditie' onder leiding van zijn rede te ontwikkelen. 221 De Franse volkssoevereiniteit vertaalde zich met terugwerkende kracht bij Kant in het soevereine zelfbewustzijn van de mondige burger. Wat hij onder 'Verlichting' verstond, heeft hij in het reeds eerder vermelde essay Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklärung? (1784) uiteengezet. In een gezaghebbende
periodiek, het Berlinische Monatschrift, dicteerde hij: 'Verlichting is de
verlossing van de mens uit de onvolwassenheid die hij aan zichzelf te
wijten heeft. Onvolwassenheid is het onvermogen van iemand om zijn
verstand in te schakelen zonder begeleiding van een ander. Deze onvolwassenheid is iemands eigen schuld, wanneer de oorzaak daarvan
niet in zijn gebrek aan begrip gelegen is, maar in zijn gebrek aan besluitvaardigheid en moed om zijn verstand in te schakelen zonder begeleiding van een ander.'222 Met zijn categorische imperatief gaf Kant
een formule om de 'morele biotoop van de burgerlijke maatschappij'
te laten gedijen, waarvan de ontegenzeggelijk politieke betekenis niet
het gehele volk insloot.223 Thomas Mann vertaalde die imperatief in
militaire commando's, waaraan men uit innerlijke noodzaak moest gehoorzamen, tenzij men het gevaar wilde lopen 'tegen de bijzondere en
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verheven opdracht van de Duitse geest te zondigen'. 224 Hoe anders
klinkt de Mann van de 'Betrachtungen' in 1918 dan die uit de jaren
dertig van de vorige eeuw!
Onder verwijzing naar Kant had Mann om zijn visie uit te dragen voor
'autonomie' kunnen kiezen, een onafhankelijk oordeel over wat dan
ook (met alle gevaren van dien: populisme en het uitventen van het
eigen gelijk), maar hij koos voor de categorische imperatief waaraan
hij rare theorieën vastknoopte. Vredelievendheid en dappere krijgskunst zijn in de aard van Duitsers verenigbaar, omdat hun militarisme
niet uit hang naar gloriezucht is ontsproten, was daar één van. 225 Een
andere theorie van hem luidde, dat Duitse soldaten niet vechten om
de overwinning te behalen, maar om 'aan heilige nood het hoofd te
bieden'.226 Kants 'praktische verstand' handelde volgens hem niet over
de waarheid, maar in Nietzsches geest over ethische postulaten in de
praktijk. Pragmatische omgang met de ethiek, met de categorische imperatief, met het diepste inzicht in het leven achtte hij 'typisch
Duits'.227 Hij wenste zich als een wereldburger op te stellen, zonder
enig respect voor democratie en nationalisme. Die waren immers van
één en dezelfde oorsprong! Schuldig aan de Eerste Wereldoorlog was
niet Duitsland, maar de nationalistische democratie van alle strijdende
partijen.228 Alleen onder een leider, een 'Führer' zoals Mann zei, die
zich als een ware veldheer zou gedragen, kon zich in het vaderland een
volksstaat ontwikkelen, zich allergunstigst onderscheidend van een
'humbugdemocratie', maar dan moest men het volk niet alles zelf laten beslissen.229 Zo speelde Mann de mondigheid van het volk tegen
die van de burger uit, met een beroep op Kant, wiens geest zich in concreto alleen dan met de politiek bezighield, wanneer hij zich aan bespiegelingen over eeuwige vrede kon wagen. In 1795 kwam dankzij
hem het idee van een vredesbond ter sprake, een verre voorloper van
de Verenigde Naties, waarvoor hij een soort handvest schreef. Hij
bleek een voorstander van het 'non-refoulement' beginsel, op grond
waarvan een vreemdeling enerzijds niet mocht worden teruggestuurd
naar het land van herkomst, indien hem daar vervolging wachtte, en
anderzijds de 'integriteit en levensstijl van andere gemeenschappen'
moest respecteren.230 Of zo'n vredesbond uit losse staten in federatief
verband moest bestaan om bijvoorbeeld een supranationale soeverein niet te hoeven aanvaarden, of een unie moest vormen, vond Kant
een lastige kwestie. Wat dat betreft, voorzag hij het soort moeilijkheden dat later tot de Amerikaanse Burgeroorlog zou leiden en in de 21e
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eeuw tot oeverloze discussies over de inrichting van de Europese
Unie.231 Preliminair artikel 4 van het handvest verbood een land schulden aan te gaan met betrekking tot buitenlandse staatszaken, waardoor het naar hedendaagse maatstaven een land als Nederland niet
geoorloofd zou zijn geweest om Griekenland financieel te hulp te komen, al was de oorspronkelijke opzet een andere: er mocht geen geheime financiering worden geregeld om een ander land te zijner tijd te
kunnen beoorlogen.232 Artikel 5 beoogde de inmenging van de ene
staat met de constitutie of regeringszaken van de andere te voorkomen, omdat door zo'n aanstootgevende praktijk de autonomie van
een land werd ondermijnd.233 De bemoeienissen van de ECB en het
IMF met de staatsschuld van Griekenland, de maatschappelijke onrust
en grote sociale gevolgen daarvan, zouden volgens dit kantiaanse artikel als 'aanstootgevend' moeten worden bestempeld. Hoe dat ook zij,
Kant paste in een lange traditie van filosofen die zich met sociale wetgeving en het ontwerpen van constituties naam hebben verschaft.
Autonomie getuigde van beschaving tussen mensen en staten, of het
nu om ethiek of wetgeving ging. Kant stelde zich op hetzelfde standpunt als Spinoza, namelijk dat deugd in zichzelf beloning vindt.234 Dat
godsdienst noch religie noodzakelijk het fundament van de menselijke
opvattingen over goed en kwaad legt, dat het 'goede' met andere
woorden ook los van 'God' kan worden gezien en in praktijk gebracht,
hebben sterk geseculariseerde staten wel bewezen ten opzichte van
theocratieën in het Midden-Oosten, reden waarom Paul Cliteur pleitte
voor een autonome ethiek, in het geheel niet op godsdienst of religie
gebaseerd, waarvoor hij de originele verzamelnaam 'moreel esperanto' bedacht.235 Zo ver reikt de invloed van beide filosofen, Kant en Spinoza, over de tijd heen, doordrongen als zij ervan waren, dat de mens
als persoon geen middel maar doel in zichzelf is!236 Nu is 'beschaving'
of 'civilisatie' een uiterst rekbaar begrip, waaronder men in Engeland
en Frankrijk iets anders dan in Duitsland pleegt te verstaan.237 In eerstgenoemde landen drukt men met 'civilisation' zijn trots op de grootheid van de eigen natie uit, ja, zelfs van de westerse beschaving in haar
geheel. In Duitsland drukt men met 'Zivilisation' iets nuttigs en tweederangs op het gebied van de beschaving uit, want alleen 'Kultur' is
iets om trots op te zijn. 238 In Nederland drukt men met 'beschaving'
beide begrippen uit, waarbij de nationale trots steeds in verhouding
tot de relatief bescheiden omvang van het land staat.
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Het aandeel van de wetenschappen in de beschaving geeft minder
aanleiding tot allerlei nuanceringen, omdat men het gelijk van Kant in
den brede erkent, dat het menselijk verstand zich niet richt naar de
dingen, maar omgekeerd de dingen zich richten naar het verstand. Dat
zorgde niet alleen volgens Oosthout voor een copernicaanse revolutie
in de filosofie.239 Kant hakte de platoonse knoop door, die de onkenbaarheid der dingen betrof: hij achtte in tegenstelling tot Hume 'zuivere' natuurwetenschap mogelijk, zonder dat de menselijke psyche er
een belemmerende rol bij speelde. 240 Terwijl hij vasthield aan de onkenbaarheid van het ding op zichzelf merkte hij over de objecten der
natuurwetenschap op: 'Deze wetenschap heeft echter betrekking, niet
op een veronderstelde werkelijkheid buiten onze voorstellingen, maar
op de wetmatigheid waaraan de dingen in onze ervaring en in onze
voorstellingen zijn onderworpen. Niet de dingen op zichzelf, maar
onze voorstellingen zijn ruimtelijk, verbinden zich in de tijd, hangen
samen door continuïteit en causaliteit en gaan gepaard met het besef
van 'buiten mij' en 'bestaan'.' 241 Ook hier deed zich aanvankelijk een
controverse tussen de rationalisten op het continent en de empiristen
in Engeland voor, waaraan Kants kritiek op de zuivere rede een einde
maakte: rationalisme leidt tot speculaties, tenzij de ervaring in de
vorm van empirisme voor tegenwicht zorgt. 242 De sindsdien onmiskenbare vooruitgang van de westerse beschaving, die door tal van uitvindingen het leven enerzijds veraangenaamt en anderzijds bedreigt,
vormt een schril contrast met het leven in de klassieke oudheid. Wie
in doemscenario's over de toekomst nadenkt, ziet het geloof in de
vooruitgang van de beschaving tevens als het beging van haar eigen
ondergang. Maar vooruitgang of ondergang, zo leert de evolutie in biologisch opzicht, zijn beide verkeerde begrippen, want de vooruitgang
die men voor universeel houdt (en 'slechts' de westerse beschaving
betreft), miskent het lokale karakter van de vooruitgang. Men zou er
beter aan doen het begrip 'evolutie' niet als een zich van lager naar
hoger ontwikkelend proces te classificeren, maar op te vatten als een
'aanpassing door natuurlijke en seksuele selectie in steeds veranderende omstandigheden'.243 Indien de evolutie als een model voor de
beschaving in het algemeen diende, zou men niet van 'vooruitgang'
maar van 'vertakking' moeten spreken.244 Wat daartegen pleit, is de
universele begeerte die symbolen van de vooruitgang, zoals vroeger
een trein, auto of vliegtuig en tegenwoordig een e-book, iPad of
Iphone hebben gewekt. Misschien is een windmolen wel het beste
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symbool van universele begeerte, omdat het al zo lang illustratief is
voor het menselijk verlangen naar goedkoop opgewekte energie.
Natuurlijk hebben filosofen na Kant allerlei theorieën verzonnen om
de grens van het ding op zichzelf te kunnen passeren en zonder inmenging van de menselijke geest te leren kennen als iets wat objectief bestaat. Het is hun nooit gelukt, of ze het woord over zulke uiteenlopende voorwerpen als een katheder, kansel, pen of vouwbeen voerden. Waarom hun dat niet lukte, heeft Plato reeds duidelijk gemaakt
en Kant in de vorm van een nieuwe stelling geponeerd. Het ding op
zichzelf bestaat wel, maar zal als object steeds een subject vooronderstellen en kan niet los worden gezien van de voorstelling van dat subject. Schopenhauer wees in dit verband op het empirische in plaats van
objectieve karakter van het ding op zichzelf: 'De aanschouwde wereld
in ruimte en tijd, die zichzelf als louter causaliteit manifesteert, is volkomen reëel. Zij manifesteert zich in elk opzicht en zonder reserve als
voorstelling die samenhangt volgens de wet van de causaliteit. Dat is
haar empirische realiteit.' 245 Zij is het gevolg van een met het verstand
vastgestelde oorzaak en dus toch ook weer niet zonder subject denkbaar. Hij had het goed begrepen, maar wees de 'geringere levendigheid en duidelijkheid van de gedroomde aanschouwing in vergelijking
met die van de werkelijke aanschouwing' niet op de mogelijkheid om
echt van onecht te onderscheiden en het ding op zichzelf een objectieve in plaats van empirische realiteit toe te dichten? Nee, antwoordde Schopenhauer, want niemand heeft deze twee soorten van
aanschouwing ooit kunnen vergelijken: 'Men heeft altijd alleen maar
de herinnering aan de droom kunnen vergelijken met de actuele werkelijkheid.'246 Bij wijze van grapje vermeldde hij, dat Hobbes in Leviathan het omgekeerde had beweerd, namelijk dat men 's nachts, met
zijn kleren aan, levendiger droomde dan wat men overdag zogenaamd
'objectief' had waargenomen. Hij beredeneerde nog eens ten overvloede, waarom Kant gelijk had: het verstand maakt aanschouwing in
dromen of in werkelijkheid mogelijk, want de wet van de toereikende
grond,-de mogelijkheid van oorzaak en gevolg-, vindt uitsluitend in het
verstand haar oorsprong en dus bestaat de aanschouwelijke wereld
alleen door, voor en in het verstand. 247 Toen hij echter de empirische
realiteit van het ding op zichzelf als een vrijbrief opvatte voor het bestaan van de wil, ja, die zelfs daarmee vereenzelvigde, bleek hij volgens
Nietzsche iets niet goed begrepen te hebben: 'Men mag over het onkenbare ding op zichzelf geen uitspraken doen, ook niet, dat het zich
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aan alle predicaten van de verschijningswereld, zoals ruimte, tijd en
causaliteit, onttrekt. Het onkenbare mag niet worden omgevormd tot
het negatief van het kenbare, want ook met de logica van de tegenstelling worden bepalingen van de kenbare wereld ten onrechte ingebracht voor iets wat niet nader te bepalen valt.'248 Men mag het ding
op zichzelf dus niet als wil interpreteren, zoals Schopenhauer deed, dat
is veel te precies en te categoriaal.
Husserl en Heidegger dachten het onmogelijke te kunnen door fenomenen 'van zichzelf uit' te beschrijven zonder dat er een interpretatie
of verklaring aan te pas hoefde te komen. Door aandacht aan de aandacht te schenken hoopte eerstgenoemde, dat het contrast (door hem
met 'dualisme' aangeduid) tussen wezen en verschijning zou kunnen
worden opgeheven. Het bewustzijn is zich weliswaar bewust van wat
het in de waarneming ontgaat, maar het wezen schuilt niet achter een
verschijnsel, nee, het is zelf een verschijnsel, in zoverre men het denkt
of denkt, dat het zich ontgaat. Ook het kantiaanse ding op zichzelf is,
terwijl het model staat voor iets wat niet verschijnt, als bedenksel nog
altijd een verschijnsel. Husserl meende tot het wezen daarvan te kunnen doordringen via de methode van de fenomenologische reductie,
waardoor de aandacht niet op het waargenomene maar op het proces
van waarneming wordt gericht. 249 Een waargenomen boom is anders
dan een geschilderde of een uit het geheugen opgediepte boom: de
fenomenologische reductie beantwoordt de vraag naar de werkelijke
boom niet, let slechts op de verschillende manieren waarop een boom
zich in het bewustzijn kan hebben genesteld en blijft dus al ver voor de
grens steken die door het ding op zichzelf wordt opgeworpen. 250 De
gemoedsstemming waarin men ernaar kijkt, maakt één en hetzelfde
voorwerp telkens anders, want men kan boos, nieuwsgierig, angstig en
hoopvol naar iets kijken. Kijkt men er met liefde naar, dan zal men het
ding op zichzelf als een niet-object willen constitueren, wat grenzen
doet vervagen, maar geenszins tot een objectief vast te stellen bestaan
ervan leidt.251
Misschien is het bewustzijn inderdaad een fenomeen van het 'daartussen', zoals Merleau-Ponty meende, waardoor de grenzen tussen
subject en object vervagen, de wil verdwijnt of opgaat in het gewilde,
het denken in de gedachte en de waarneming in het waargenomene,
maar zelfs als dat waar is, kan men van objectiviteit niet meer spreken
(evenmin als van subjectiviteit trouwens). 252 Toen hij er zelf achter
kwam, dat zijn methode van de fenomenologische reductie niet
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werkte, althans uiteindelijk niet beantwoordde aan het door hem gestelde doel, dacht Husserl grensoverschrijdend te werk te kunnen gaan
door zich te richten op het begin of de bron van bewustzijnsstromen,
te weten het 'transcendentale ego'. Dat moest zorgen voor 'kortsluiting', een intuïtieve doorbraak van grensoverschrijdend verkeer,
dat slechts tijdelijk de tegenstelling tussen wezen en verschijning zou
kunnen opheffen.253 Husserl gaf zich vervolgens aan oncontroleerbare
bespiegelingen over dit 'transcendentale ego' over, waaraan Heidegger zich niet weinig ergerde. Dat ego leek hem te veel op God, een
substantie waarvan de inhoud kan veranderen zonder dat het zelf verandert.254 Dat kon wel aardig kloppen met Husserls bedoelingen, in die
zin was Heideggers ergernis terecht, maar vanuit de invalshoek der 'totale intuïtie' onderstreepte de fenomenologie aldus het oude eenheidsdenken van Spinoza (met het gebabbel over substantie en al) en
niet waarvoor het was uitgevonden: om het ding op zichzelf objectief
kenbaar te maken.
Heidegger had een andere truc om de grens van het ding op zichzelf
te omzeilen. Het 'transcendentale ego' van Husserl zette hij in 'transzendale Apperzeption' om, een soort zuiver bewustzijn (waarvoor hij
ter karakterisering woorden als 'rein', 'oorspronkelijk' en 'onveranderlijk' koos) dat hem in staat moest stellen om in termen van Gerrit Achterberg 'voorbij de laatste stad' te kijken, terwijl hij het verschil tussen
wezen en verschijning transponeerde tot een overbrugbaar verschil
tussen leven en dood.255 Heidegger ging uitvoerig op de betekenis van
het woord 'Bild' in, dat hij anders dan Kant wenste te gebruiken om
zich een beeld te vormen van het ding op zichzelf. Behalve 'beeld' betekent 'Bild' ook 'aanblik' en alles wat men al ziende omvormt tot een
zo wezenlijke indruk van wat men ziet, dat het daarmee samenvalt. 256
In het beeld dat aldus een beeld vormt van zichzelf vond volgens Heidegger de 'transzendentale Apperzeption' plaats, wat zijn visie op het
ding op zichzelf niet minder intuïtief maakte dan die van Husserl. Heeft
men zich een paar uur verdiept in Kant und das Problem der Metaphysik, dan leest men het Dadaïstisch Manifest met het allergrootste genoegen. Weg met alle leuzen van filosofie, ethiek en cultuur! Voortaan
is een tram weer een tram, een oorlog een oorlog en een toilet een
toilet. En iedereen die het waagt er een hartig woordje over te zeggen,
'vlucht voor de laconieke tautologie van het 'zijn' in het gezwets van
het bewustzijn'.257 Een voorbeeld van dat gezwets zou het begrip 'ontleving' kunnen zijn, waarmee Heidegger de relatie tussen de directe
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beleving en de objectivering ervan typeerde. 258 Een katheder of karaf
wordt dan zoiets als een 'oersensatie', een voorwereldlijke verwondering over het feit dat er niet niets is.259
Verwant aan de universele geldigheid van een begrip als 'ding op zichzelf', zijn de vier vragen die Kant zich in de eerste persoon enkelvoud
stelde, waarvan de eerste vraag luidde: 'Wat kan ik weten?' Kants metafysische beschouwingen gaven daarop een antwoord, dat niet los
stond van de fysica, met name de wiskunde van Euclides en de natuurkunde van Newton. Toen beiden volgens W.F. Hermans aan aanzien
inboetten aan het begin van de twintigste eeuw, rees de ster van Wittgenstein. Waren axioma's voor Euclides nog 'evidente waarheden die
geen nader bewijs behoefden', daarin kwam verandering toen ze te
ingewikkelde paradoxen opleverden en Poincaré bijvoorbeeld van
'conventies' begon te spreken. 260 Kennelijk hadden filosofen in het
voetspoor van wis- en natuurkundigen ten onrechte iets als vanzelfsprekend beschouwd, dat niet waar was en, in plaats van op waarheid,
op een afspraak berustte. Geldt dat niet voor elke waarheid? De
tweede vraag luidde: 'Wat moet ik doen?' De ethische en psychologische strekking van die vraag lichtte Kant in zijn Kritik der reinen Vernunft toe, waarmee hij tevens antwoord op de vierde vraag gaf. Thomas Mertens, die Kants Fundering voor de metafysica van de zeden in
het Nederlands bezorgde en van een inleiding voorzag, was het niet
met hem eens: 'Kant had dus op deze manier het probleem opgelost,
dat het morele handelen een handelen is omwille van de waardigheid
gelukkig te zijn, terwijl de ervaring overduidelijk aantoont, dat moreel
handelen voor het bereiken van het feitelijk geluk niet toereikend is,
ja, zelfs eerder daarmee in strijd lijkt te zijn.' 261 Niet alleen kan iemand
op de gedachte komen een verloren en gevonden schat zelf te houden
in plaats van die aan de oorspronkelijke eigenaar terug te geven,-waarmee hij de morele code schendt-, maar ook kan hij er ongelukkig van
worden zichzelf in zo'n positie te hebben gemanoeuvreerd, dat hij zich
verplicht voelt de schat aan de eigenaar ervan terug te geven, waarmee hij zich aan de morele code houdt en toch ongelukkig is. De derde
vraag had een theologische strekking: 'Waarop mag ik hopen?' Zo'n
vraag gaat de reikwijdte van de zuiver theoretische rede te boven, zo
redeneerde Kant, want van de wereld der zintuiglijk waarneembare en
verifieerbare 'fenomena' komt men voor de beantwoording ervan terecht in de wereld der 'noumena', waarin over het algemeen het antwoord te vinden is op zingevingsvragen of vragen van existentiële
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aard.262 De vraag naar wat men hopen mag, concentreert zich om het
geluk. Tussen het verlangen naar geluk enerzijds en de morele verplichting en verantwoordelijkheden anderzijds bestaat een existentiele tweespalt, waarin de autonome mens om een min of meer gelukkig
bestaan te leiden zijn moraal moet zien te combineren met de 'telos'
van zijn verlangen naar geluk: het 'summum bonum', waarin plichtsvervulling de hoogste voldoening schenkt. 263 De vierde vraag had volgens Heidegger een antropologische strekking: 'Wat is de mens?' Maar
zij kon niet worden beantwoord zonder dat hij uitvoerig zou ingaan op
de 'Metaphysica specialis', dat wil zeggen op de vraag naar wat het
'zijn' eigenlijk inhoudt en er de zin van uitmaakt.264 Het was onmogelijk
er ronduit op te antwoorden, wat ook te denken gaf over het antwoord op de voorafgaande drie vragen. 265
De vragen die Kant zich stelde, waarop een geldig antwoord een universele strekking diende te hebben, bevatten twee onduidelijkheden
die zijn hele filosofie een wankele basis geven. Ten eerste is het onduidelijk, wat hij precies onder 'metafysisch' verstond. Zijn a priori's, bestaande uit aanschouwingswijzen van ruimte en tijd, verstandscategorieën en apperceptie, die alle voorafgaan aan elke ervaring, hebben
niet de intentie naar de hemel te verwijzen, maar zijn 'louter transcendentaal', dat wil zeggen verwijzen niet naar het transcendente. 266 Ze
overstijgen dus het natuurlijke zonder het bovennatuurlijke te betrekken bij de ordening van het hele bouwwerk, de 'architectuur', waarmee Kant 'het algemene ontwerp dat ten grondslag ligt aan het kennen en denken' bedoelde.267 Maar hoe kon hij zich in dit soort beeldspraak over zijn filosofie uiten, indien de fundering van dit bouwwerk
niet mag verwijzen naar wat erbovenop staat? Zijn horizontale interpretatie van het begrip 'transcendentaal', dat het transcendente zo
laag mogelijk aan de grond wil houden, staat haaks op de verticale interpretatie van het begrip 'transcendentie'. Voor zover God een rol in
de metafysica van Kant speelt, is het voor een gewone sterveling haast
niet meer te volgen, dat Hij het fundament van de schepping zou hebben gelegd en nog voordat Hij had gezien, dat alles goed was, achter
de horizon was verdwenen of in Zijn eigen ontwerp opgegaan (wat op
pantheïsme zou kunnen duiden) en dat mensen, die daarvan deel uitmaken, vooral niet mochten denken, dat Hij hem was gesmeerd. Kants
eigen filosofie was in dit opzicht vergelijkbaar met de schepping: de
fundering ligt bloot, maar draagt niets. Met zo'n halfslachtig godsbe-

284

grip kan geen gelovige leven, wat voor goeds men ook van de 'redegodsdient' geneigd is te denken. Moet God dan wellicht niet als een
metafysisch a priori worden gedacht, maar als een waarschijnlijkheidshypothese a posteriori, dat wil zeggen als de bron van alle oorzakelijkheid of causaliteit, niet aan de ervaring a priori ontleend, maar met
terugwerkende kracht als de prima causa beredeneerd en erkend?
Nee, want wie uit het causaliteitsbeginsel een god als schepper van
alles zou willen afleiden, overschrijdt het gebied van elke mogelijke ervaring, wat betekent, dat hij op een verkeerde manier gebruik van een
verstandscategorie maakt.268
Ten tweede is het onduidelijk, wat Kant nu precies met het verschil
tussen rede en verstand bedoelde. Zijn hang naar een verantwoorde
beleving van het metafysische bracht met zich mee, dat hij de wereld
van de zintuiglijke verschijningen wilde ontstijgen. In de transcendentale logica wendde hij daarvoor de rede aan, die zoekt naar het 'onvoorwaardelijke, dat niet gegeven is in de zintuiglijke ervaring'.269 Het
verstand diende hem slechts tot oordeelsvermogen, wanneer hij de
categorieën wilde toepassen op zintuiglijke waarnemingen. 270 Zelf omschreef hij het verschil tussen rede en verstand aldus: 'Als zuivere zelfwerkzaamheid is de rede in het volgende opzicht zelfs nog boven het
verstand verheven. Hoewel ook het verstand zelfwerkzaamheid is en
niet, zoals het zintuig, enkel voorstellingen bevat die zich alleen maar
aandienen, wanneer men door dingen geprikkeld wordt (dus passief),
kan het toch vanuit zijn zelfwerkzaamheid geen andere begrippen
voortbrengen dan die welke er slechts toe dienen om zintuiglijke voorstellingen aan regels te binden en hen daardoor in het bewustzijn te
verenigen. Zonder dit gebruik van zintuiglijkheid zou het verstand helemaal niets denken. Daarentegen toont de rede onder de noemer van
ideeën een zo zuivere spontaniteit, dat zij daardoor ver uitgaat boven
alles wat zintuiglijkheid haar kan bieden, en zij bewijst haar voornaamste taak in het van elkaar onderscheiden van de zintuiglijke en verstandelijke wereld en daardoor, voor het verstand zelf, in het afbakenen
van diens grenzen.'271 Hoe kunstmatig dit onderscheid tussen rede en
verstand is, kan worden opgemaakt uit wat hijzelf in zijn Prolegomena
over het verstand opmerkt: 'Het verstand haalt zijn a priori-wetten niet
uit de natuur, maar schrijft deze aan de natuur voor.' 272 Volgens het
door hemzelf bedachte criterium zou het verstand deze heksentoer
niet kunnen verrichten, dat kan alleen de rede. Robert Musil, die borg
staat voor rationaliteit 'ook buiten de grenzen waar men zich veilig
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voelt', liet goed merken, hoe hij over dit soort redeneringen van Kant
dacht. In Die Verwirrungen des Zöglings Törleβ wordt het althans zijn
hoofdpersoon te machtig, wanneer hij een boek van de grote filosoof
tracht te lezen: 'Door alle haakjes en voetnoten begreep hij er geen
sikkepit van, en als hij werkelijk consciëntieus de zinnen met zijn ogen
volgde, had hij het gevoel dat een oude knokige hand met een draaiende beweging zijn hersenen uit zijn hoofd schroefde.' 273 Peter Sloterdijk leek het met hem eens te zijn, want hij vatte rede en verstand onder de noemer van 'intellect' samen en prees Törleβ: 'Intellect en zintuiglijkheid zijn onscheidbaar. Het zweet op Törleβ' voorhoofd, na
twee pagina's Kritik der reinen Vernunft, bevat evenveel waarheid als
het hele kantianisme.'274
Naast twee fundamentele onduidelijkheden bevatte Kants leer een
fundamenteel verkeerde opvatting over religie. Daaronder verstaat
men gewoonlijk een persoonlijk ingevuld gevoel van verbondenheid
met God ('religare' betekent 'verbinden' in het Latijn) of een innerlijk
gevoel van verplichting jegens God ('religere' betekent 'verplichten' in
diezelfde taal), terwijl 'godsdienst' meer op een desnoods dogmatische leer slaat dan op de persoonlijke beleving daarvan. Het begrip
'spiritualiteit' draait eveneens om een 'Gotteskonzept', maar anders
dan in geval van religie en godsdienst is de invulling ervan volstrekt
persoonlijk en kan het hoogstens indirect aan een bestaande godsdienst worden gelinkt.275 Hoewel hij uit drie mogelijkheden had kunnen kiezen om zijn opvatting van religie onder woorden te brengen,
verkoos hij een vierde mogelijkheid en net zoals bij zijn hoogst eigenzinnige definitie van 'metafysisch', ging hij zodoende in de fout. Hij verstond er de 'erkenning van al onze plichten als goddelijke geboden'
onder en vervolgde: 'Ofwel houdt deze erkenning in, dat een nieuw
element in de moraliteit geïntroduceerd wordt, maar dan is de morele
wet een goddelijke wet en vervalt de menselijke autonomie, ofwel
blijft deze erkenning uitwendig aan de morele wet, maar dan heeft de
religie geen enkele reële impact.'276 Het eerste 'ofwel' stelt inderdaad
iets 'im Frage' wat het voor gelovigen moeilijk maakt, zo niet onmogelijk, om in de autonomie van de mens te geloven, maar wat gaf Kant
het recht om zijn eigen onafhankelijkheid boven de afhankelijkheid
van God te stellen? Het tweede 'ofwel' illustreert een hoogst eigenzinnige interpretatie van 'religie', waarbij dat begrip niet langer op de
band van een gelovige met God slaat, maar op net zo iets onbepaalds
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en oningevulds als 'metafysisch' dat van hem niet op iets bovennatuurlijks mag slaan. Kant en Heidegger muntten beiden in een zo persoonlijke omgang met de taal uit, dat zij zich van hun landgenoten vervreemdden en de oplossing van filosofische problemen eerder tegenwerkten dan bevorderden. Het is in dit verband wel een tikje treurig,
dat Kant zijn eigen tijd de beste vond, indien men een periode uit de
geschiedenis van de ene, ware kerk als zodanig zou moeten aanwijzen,
omdat de rede zich pas in zijn tijd had weten te bevrijden van de
hoogst eigenzinnige willekeur der exegeten… 277
Zijn ontkenning van de onsterfelijkheid der ziel en van het op redelijke gronden aantoonbare bestaan van God in de Kritik der reinen Vernunft werd hem zo kwalijk genomen, dat Kant besloot nader in te gaan
op de grenzen van de rede en de ontmaskering van drog- en cirkelredeneringen.278 Volgens Leibniz volgde uit Gods wezen, dat de wereld
de beste aller werelden moest zijn, want het ware in tegenspraak met
Zijn alwetendheid, dat Hij die wereld niet gekend zou hebben, en het
ware in tegenspraak met Zijn almacht en goedheid, dat Hij haar niet
zou hebben geschapen. 279 Maar de wereld is verre van volmaakt, dus
wierp Kant in zijn Kritik der praktischen Vernunft de stelling op, dat niet
de zuivere rede, maar de morele wet door middel van het hoogste
goed, als een zuiver object van de praktische rede, het bestaan van
God kon aantonen. Hij formuleerde dat zo: 'Het begrip 'God' is dus een
begrip dat oorspronkelijk niet tot de fysica behoort, dat wil zeggen tot
het terrein van de speculatieve rede, maar tot de ethiek.' 280 Om zijn
stelling te bewijzen maakte hij gebruik van iets wat hij nu juist had willen ontmaskeren, te weten een cirkelredenering, die het wegens de
lengte van het citaat en de flagrantie van het delict zonder toelichting
stellen kan: 'De hoogste oorzaak van de natuur, voor zover die met
betrekking tot het hoogste goed moet worden voorondersteld, is dus
een wezen dat door verstand en wil de oorzaak (en derhalve de schepper) van de natuur is, dat wil zeggen God. En dus is het postulaat van
de mogelijkheid van het hoogste afgeleide goed (van de beste wereld)
tegelijk het postulaat van de werkelijkheid van een hoogste oorspronkelijk goed, namelijk het bestaan van God. Nu was het voor ons plicht
om het hoogste goed te bevorderen, dus we hadden niet alleen het
recht, maar het was voor ons ook een met de plicht als behoefte verbonden noodzaak om de mogelijkheid van dit hoogste goed te vooronderstellen. En omdat dit alleen kan worden gerealiseerd onder de
voorwaarde van het bestaan van God, wordt zo de vooronderstelling
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van de mogelijkheid ervan onverbrekelijk verbonden met de plicht, dat
wil zeggen het is moreel noodzakelijk om het bestaan van God aan te
nemen.'281 Zowel zijn manier van redeneren als zijn 'Gotteskonzept'
vertoonde zulke grote mankementen, dat men zich zonder al te veel
moeite de bezwaren van gelovigen daartegen voor de geest kan halen.
Christenen zullen tevreden zijn geweest, toen Kant het kwaad niet als
een negatief saldo van het goede wenste te beschouwen, maar als een
op zichzelf bestaand negativum in de vorm van 'radicale' kwaadaardigheid.282 Hij beschouwde het kwaad als een kenmerk van de menselijke
vrijheid, wat wederom verkeerd is uitgedrukt, omdat 'kwaad' en 'vrijheid' niets met elkaar gemeen hebben en het postulaat van de vrije wil
er in zijn beschouwing slechts toe diende om een mens in ethisch opzicht een keuze tussen beide uitersten te kunnen laten maken. Het
kwaad was volgens hem een 'fundamenteel en onuitroeibaar kenmerk
van de menselijke vrijheid zelf, dat wil zeggen van de wijze waarop de
mens als een redelijk wezen omspringt met zijn natuurlijke bestaansconditie'.283 Wat hij vervolgens over de kruisdood van Christus opmerkte, zette kwaad bloed onder hen. Omdat niemand voor een ander
straf zou mogen ondergaan, oordeelde hij de voorstelling van zaken
als zou Gods Zoon de zonden van alle mensen op Zich genomen hebben, als onjuist. Wie zich bekeert, wordt pas op het moment van zijn
bekering gestraft voor zijn oude zonden, dat wil zeggen hij lijdt onder
alles wat hij verkeerd heeft gedaan, niet Jezus!284 Een mens verschijnt
steeds voor het tribunaal van zijn eigen geweten, zo meende hij, en
wie dat aan het einde van zijn leven wilde inwisselen voor de troon van
God, deed, in strijd met wat échte religie beoogt, aan godsdienstige
koehandel met de Allerhoogste.285 Het gemak waarmee hij bijgeloof,
'Schwärmerei' en papendom op één hoop gooide, zal evenmin iedere
christen hebben gesticht, temeer niet omdat hij hun van het zijne afwijkende geloof minachtend betitelde als 'Afterdienst' (waarbij hij kies
in het midden liet, of 'After' 'derrière' betekende, of 'achterste' in rangorde).286 In zijn correspondentie met Charlotte von Knobloch had hij
zich aanvankelijk enthousiast getoond over de wonderbaarlijke verrichtingen van Swedenborg, maar later nam hij afstand van alles wat
naar het bovennatuurlijke of paranormale zweemde: 'Ik ben het moe,
de tomeloze hersenspinsels van de ergste dweper aller tijden over te
schrijven, of door te gaan tot aan zijn beschrijving van de toestand na
de dood. Wat hij rechtstreeks aanschouwde, is meestal door mij weggelaten, omdat zulke wilde hersenkronkels alleen maar de slaap van
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de lezer zouden verstoren.'287 De rede gedoogde geen bovennatuurlijke of paranormale prietpraat, naar niet alleen Kant dacht, maar ook
Goethe. In zijn Italienische Reise kwam hem een excerpt uit de processtukken van de vrijmetselaar en meesteroplichter Cagliostro onder
ogen, waarover hij zich negatief uitliet: 'Hoewel dit geschrift veel interessanter had kunnen en behoren te zijn, blijft het nog altijd een fraai
document in handen van ieder verstandig mens die geërgerd heeft
moeten aanzien, dat bedrogenen, half-bedrogenen en bedriegers gelijkelijk deze kerel met zijn fratsen jaren achtereen hebben bewonderd, zich door de omgang met hem boven anderen verheven voelden
en uit de hoogte van hun gelovige eigendunk meewarig, zo niet geringschattend op het gezonde mensenverstand hebben neergekeken.'288
Zo werd de rede voornamelijk onder filosofen opgehemeld, maar in de
vorm van 'redegodsdienst' onder orthodoxe christenen verguisd en
door voorlopers van de newagebeweging ongeschikt bevonden om
met behulp daarvan hun weinig orthodoxe spiritualiteit uit te dragen.
Voordat de balans van tegenstrijdige visies op de Verlichting zal worden opgemaakt, verdienen twee zaken nog enige aandacht. De eerste
betreft de wederopleving van het christelijk geloof ten tijde van de renaissance, door Nietzsche hevig betreurd, en de tweede het haaks op
het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie staande antisemitisme.
De wedergeboorte van de mens had volgens Nietzsche niet beter kunnen verlopen dan wanneer deze hetzij als agnost, hetzij als deïst door
het leven was gegaan. Waarom moest het eeuwenlang duren, voordat
er een seculiere staat zou kunnen worden gesticht? De renaissance
was in de Hervorming ontaard, waaraan Duitsers de grootste schuld
droegen: 'Alle grote misdaden tegen de cultuur van vier eeuwen hebben zij op hun geweten.'289 Met 'zij' bedoelde Nietzsche zijn landgenoten, wie hij de heftigste verwijten maakte over hun 'diepgewortelde
lafheid tegenover de realiteit, die ook lafheid tegenover de waarheid
is, over hun instinct geworden onwaarachtigheid en over hun idealisme'. Waar haalde Luther, 'deze rampzalige monnik', de moed vandaan
om de Kerk 'en wat duizendmaal erger is, het christendom' te restaureren, juist toen het al een grote nederlaag had geleden?290 In plaats
van de stem van het geweten te laten horen wilde Nietzsche het instinct van de wreedheid laten gelden en waande hij zich een 'vernietiger par excellence'.291 Zijn met woorden beleden ideaal deed niet voor
dat van een jihadist onder, maar tegelijkertijd wees zijn koestering van
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de Übermensch op een levend ideaal waarvan de tegenpool in Zarathustra, de vernietiger van de moraal, te vinden is. Hij klonk weerbaar
en strijdlustig, liet zich op zijn immoralisme voorstaan en scheen niet
afkerig van oorlogsgeweld, maar tegelijkertijd had de oorlog tegen
Frankrijk hem de ogen geopend voor de Teutoonse furie en verklaarde
hij niet zonder een profetische blik in de toekomst te werpen: 'In München wonen mijn antipoden. Gesteld dat ik dit een beetje laat heb begrepen, ervaren heb ik het eigenlijk al van kindsbeen af.'292 Met mensen die te veel bier dronken en in een naar die drank genoemde kelder
een putsch beraamden, had hij weinig op. Zoals hij op zijn landgenoten
afgaf, schold hij God voor een 'hybridisch afvalproduct uit het jaar nul'
uit.293 De verruwing van de zeden in de negentiende eeuw kreeg dankzij hem een even nieuwe als krachtige impuls en, wie weet, loopt er
vandaaruit een stijgende lijn naar de wereld van nu.
Dezelfde dubieuze houding van Nietzsche tegenover godsdienst, religie en spiritualiteit, tegenover zijn onbeschaafde én overbeschaafde
landgenoten (ten gevolge waarvan een Übermensch dankzij zijn 'autonomie' een halve heilige en een ordinaire, uit zijn krachten gegroeide
mannetjesputter kon zijn), ziet men ook in zijn afkeer van antisemitisme. Afgezien van zijn gecompliceerde relatie met Cosima Wagner,
vormde antisemitisme de voornaamste oorzaak van zijn breuk met
Wagner, die nota bene zelf van Joodse komaf zou kunnen zijn. Meer
dan eens verklaarde Nietzsche geen prijs te stellen op het gezelschap
van antisemieten en toch had hij volgens eigen zeggen een even grote
hekel aan christenen als aan Poolse Joden: 'Niet dat men tegen beiden
ook maar een bedenking nodig zou hebben… Zij rieken beiden niet
goed.'294 Hij verachtte Bernhard Förster en zijn zus Elisabeth FörsterNietzsche wegens hun openlijk tentoongespreide antisemitisme, dat
op afgunst, ressentiment en het daarbij behorende complotdenken
was gebaseerd.295 Toch slaagde hij erin de verdenking van antisemitisme op zichzelf te laden, want was een antisemiet niet een 'afgunstige, dat wil zeggen de meest stupide Jood'?296 Toenemend antisemitisme, dat zich als een hardnekkig kwaad ver vóór de negentiende
eeuw over heel Europa verspreidde, kan als een zekere graadmeter
voor de verruwing der zeden worden beschouwd. Tijdens de Eerste
Kruistocht in Duitsland, toen de Moren vrijwel gelijktijdig pogroms in
Andalusië organiseerden, onder het bewind van Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië in Spanje en Portugal, tijdens de Derde
Kruistocht in Engeland, in de eerste decade van de veertiende eeuw te
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Born in Zuid-Limburg, bij de aanvang van de boerenopstanden in ZuidDuitsland, tijdens vele pogroms onder Russische tsaren in Polen en Oekraïne, aan het einde van de negentiende eeuw wegens de Dreyfusaffaire in Frankrijk, tijdens de burgeroorlog in Rusland onder de Witten,
als gevolg van islamietische excessen in Marokko, Irak (waaronder de
'Farhud' in Bagdad) en Iran,-overal en altijd hebben Joden blootgestaan aan vervolging en massale slachtpartijen, waarvan de holocaust
natuurlijk het absolute dieptepunt vormde.
Zoals er sluikreclame bestaat, waardoor men meer wordt beïnvloed
dan men denken zou, bestaan er ook allerlei vormen van verdekt antisemitisme. Zo waren de gebroeders Mann 'in wezen niet rigide antisemitisch', maar zagen zij er geen kwaad in terloops antisemitisch gekleurde opmerkingen te maken, zoals dat 'grootburgers' in de negentiende eeuw betaamde. Deze rare discriminatoire vergoelijking (waarbij 'betamen' de moraal in het geding brengt tegen de moraal) is van
Golo Mann, die zich haastte hieraan toe te voegen, dat zijn vader en
oom later nadrukkelijk afstand van elke vorm van antisemitisme hadden genomen.297 In zijn biografie van E. du Perron stelde Kees Snoek
vast, dat het schelden op Joden vóór de Tweede Wereldoorlog 'dezelfde lading had' als het schelden op rooms-katholieken', waarin de
holocaust verandering bracht: 'Na de holocaust kreeg antisemitisch
taalgebruik een heel andere kleur en werd het taboe.' 298 Zelfs de lichtste verdenking van antisemitisme behoort men sindsdien met het oog
op de noodlottige gebeurtenissen uit die tijd te vermijden. Wie weet,
wat daarvóór als voedingsbodem voor de meest verwerpelijke ideologie ter wereld heeft gediend? De geschiedenis herhaalt zich, waarvan
de eerste voortekenen nu ook in Amsterdam zichtbaar zijn. Er is iets
fundamenteel mis in Nederland, waar een islamietische vrouw ongehinderd in een boerka over straat kan lopen en een jood met een keppeltje op door haar geloofsgenoten wordt lastiggevallen: niet het verschil in lichaamsbedekkende stof zij hier maatgevend, maar de tolerantie voor kledinggebruiken van islamieten én joden.
In Noorderlicht, een roman uit 1948, stelde Bordewijk beide varianten van antisemitisme aan de orde. Na een bezoek aan het Rembrandtsplein te Amsterdam lokt Adelien haar toekomstige man Hugo
uit. "Heb je gelet op die lui om ons heen?" vraagt hij haar, waarop zij
zegt: "Niet bepaald. Kom je weer op je Joden-chapiter?"299 Hij stelt tevreden vast, dat zij het dus ook gezien heeft: "Joden, massa's Joden,
zeker voor de helft." Maar zij is niet van zijn opmerking gediend: "Nu,
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en wat dan nog?" vraagt ze hem. Haar strijdvaardigheid redt de schrijver van de verdenking zelf een antisemiet te zijn, zoals Hugo: "Dit,"
antwoordt hij, "dat Amsterdam me te veel een Jodenstad wordt. Ik ben
niet onverdraagzaam, dat weet je. Ik heb absoluut niets tegen de Joden dan dat ze te veel ruimte innemen. Ik bedoel het letterlijk." Dan
vervolgt Hugo zijn reeks antisemitische uitspraken aldus: "Het schijnt
dat de Joden zich gauw vermenigvuldigen. Maar iedere Jood afzonderlijk doet het nog gauwer. Als er tien Joden bij mekaar staan, dan denkt
ieder argeloos mens, dat het er 100 zijn. En dan nog de bekende waggelgang, zoals je weet de nalatenschap van de voorvaderen, die van
steen tot steen door de Rode Zee stapten. Ik begrijp bij God niet, wat
ze in onze nauwe straten zoeken… Geef die lui een Sahara… Maar nee,
je hebt altijd het gevoel, dat je ze in een cel stopt, ook daar." De conclusie van Adelien zal wel die van Bordewijk zijn geweest: "Je gaat niet
verder dan het neerbuigende: Joden zijn ook mensen. Wie dat zegt,
die zegt het met de beste bedoelingen, en toch is hij eigenlijk in zijn
hart al een antisemiet." Nog duidelijker is Adeliens conclusie, wanneer
zij een opmerking van Hugo over het 'kraken' van een Jood, in haar
gedachten aldus pareert: 'Daar was het weer, afschuwelijk! Dat vervloekte Duitsland besmette heel Europa, met vrees, met antisemitisme.'300 Verdekt en openlijk antisemitisme worden in deze roman op
een in de uitbeelding daarvan alleszins aanvaardbare manier getypeerd. Geldt dat ook voor het Mystiek lichaam, dat Kellendonk in 1986
publiceerde?
Zo correct als Bordewijk met dit thema omsprong, zo incorrect zou
Kellendonk het hebben behandeld. Volgens Arnon Grunberg zou
Bruno Pechman, een Joods personage, maar beter niet door Kellendonk verzonnen kunnen zijn. Hij komt er inderdaad slecht van af, deze
Bruno Pechman, die door Gijselhart Sallie Appelsien wordt genoemd.
Het kind van Gijselharts dochter Prul en Bruno Pechman is aartslui, wat
volgens de grootvader natuurlijk aan de vader ligt: "Er zijn maar twee
ledematen die de Jood graag beweegt en die zijn allebei botloos. Het
ene is zijn tong en het andere ken je ook." 301 Gijselhart beschouwt zichzelf als een 'witte Jood' en zijn zoon, Broer geheten, als een 'rabiate
antisemiet', want dat is iemand die op het idee komt om Pechman met
zijn buks op te wachten en neer te schieten. 302 Zelf zou Gijselhart zoiets
nooit doen, peinst hij. En Broer bepeinst op zijn beurt, dat hij geen antisemiet is: hij schiet op Pechman, omdat de vader van Pruls kind zich
als een schurk gedraagt, niet omdat hij een Jood is.303 Zou Kellendonk
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hen elkaar het balletje van het antisemitisme laten toewerpen om zijn
eigen gevoelens onder woorden te brengen? Broer zegt hetzelfde over
Joden als Otto Weininger, wiens leer en leven Grunberg heeft beschreven in Otto Weininger of Bestaat de Jood? Beiden zijn van mening, dat
Joden net als homo's buiten de geschiedenis staan en als gevolg daarvan uitblinken in imitaties en overdreven gedrag. Kellendonk bevestigde, wat Broer en Otto Weininger van mening zijn: 'Flikkerij en Jodendom, dat was van hetzelfde laken een pak.'304 Daarmee lijkt het lot
van Kellendonk als een antisemitische schrijver bezegeld. Grunberg
heeft in zijn essay uit 2005 immers een conclusie getrokken, waaraan
weinig of niets valt te veranderen! Of toch misschien? De verteller zegt
wel in het Mystiek lichaam: 'De geschiedenis had haar buik vol van Joden. Zij kon geen Jood meer zien.'305 Maar wie is die verteller? Kellendonk? Nee, want zij, de Geschiedenis, zet hem als 'de klerk' aan het
werk: "Klerk," zo waarschuwde zij hem, "doe iets aan die ongerechtigheid!"306 Een schrijver als Frans Kellendonk die Gijselhart door Broer
als een zieke geest laat typeren en door middel van dit arrangement
antisemitisme in een zieke geest aanwakkert, valt niet samen met de
verteller. Al zeggen zijn personages de vreselijkste dingen, toch vertolken zij niet zijn mening. Grunberg had dus ongelijk, toen hij via een
omweg over Otto Weininger, Kellendonk voor hun antisemitisme liet
opdraaien: 'De Jood als vleesgeworden seksualiteit, als de koppelaar,
als een hooghartige afwijzer van het verhevene, de Jood die blijft neuken zonder ooit bevredigd te zijn, de Jood die op slinkse wijze pech te
slim af is, maar daarbij meer verliest dan wint, de Jood wie het inderdaad, zoals Weininger al opmerkte, ontbreekt aan persoonlijkheid, aan
alles eigenlijk, dat is allemaal beschreven door Weininger. En zo'n Jood
is B. Pechman in optima forma.' 307 Grof is hier, behalve het taalgebruik,
het door Kellendonks personages gedemonstreerde antisemitisme,
maar dat mag men hun bedenker evenmin aanwrijven als Agatha
Christie de moord op één van haar personages. Al laat ze er soms meer
dan één sneuvelen in detectiveromans, zoals Ten little niggers, al laat
ze de moordenaar ontsnappen, zoals in Witness for the prosecution, of
krijgt de verteller de schuld van een moord in zijn schoenen geschoven, zoals in The Murder of Roger Ackroyd,-háár treft geen blaam. Dat
geldt ook voor Kellendonk, van wie men het ten hoogste kan betreuren, dat hij zich goed in antisemieten heeft ingeleefd. Tegelijkertijd zou
men hem daarom ook kunnen complimenteren! Een zeker dualisme
zal hem niet vreemd zijn geweest, evenmin als een lezer van zijn werk.
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Maar Kellendonk is geen antisemiet, net zomin als Agatha Christie een
moordenares is.
Otto Weininger is het voorbeeld van een Jood die de Jood in zichzelf
haat. Nu lijkt de Joodse zelfhaat grotendeels te worden veroorzaakt
door een samenleving waarvan de uitgeslotenen zichzelf de schuld van
hun onvrijwillige verbanning geven, zoals omgekeerd gijzelaars zich
plegen te verbroederen met hun gijzelnemers, wat op buitenstaanders
een even verwarrende indruk kan maken. Weininger was een zwaar
getraumatiseerde Jood, die als homofiel het lot van Joden en vrouwen
aan elkaar koppelde, want een Jood was volgens hem 'verwijfd'.308 Hitler beschouwde hem als de enige goede Jood die hij kende. Weininger
maakte een einde aan zijn leven, gekweld als hij werd door de 'vermenging', zoals Grunberg zegt, 'van de Jood en de vrouw als symbolen
voor het slechte, het lage, het gewetenloze, het misdadige en het onbruikbare'. 309 Bij al deze vooroordelen voegde zich na de Eerste Wereldoorlog de valse gedachte, dat de nederlaag van Duitsland aan het
internationale Jodendom te wijten zou zijn. De Weense Jood Arthur
Trebitsch publiceerde zijn ideeën daaromtrent in het antisemitische
tijdschrift Deutscher Geist und Judentum.310 Vervuld van zelfhaat paste
ook Trebitsch in een lange traditie, waarin het antisemitisme in het
hart van de Verlichtingsfilosofie,-waar men dat het minst verwachten
zou-, werd beleden. Let men op de rechten van de mens in het algemeen, en die van Joden in het bijzonder, dan ziet men, hoe het onder
artikel 6 van de Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen verwoorde gelijkheidsbeginsel in de achttiende eeuw voortijdig (of eigenlijk: opnieuw) werd geschonden door antisemitische uitspraken van
één der grootste Verlichtingsfilosofen in Frankrijk, Voltaire, wiens
slechte voorbeeld in de negentiende en twintigste eeuw structureel en
massaal navolging heeft gevonden door mensen die zich op de theorieën van Arthur de Gobineau, Houston Chamberlain en Alfred Rosenberg baseerden. Zoals het kwaad van het antisemitisme in deze meest
gevierde Verlichtingsfilosoof was gepersonifieerd, moest het ook in de
door hem verkondigde principes aanwijsbaar zijn, bijvoorbeeld in de
vorm van de enige uitzondering die hij voor Joden op de regel der tolerantie wenste te maken: 'Tegen Joden hoeft men niet tolerant op te
treden, integendeel, men mag hen op een paal spietsen, indien zij aanspraak zouden maken op een door islamieten bezet gebied, dat ressorteert onder Turkije.'311 Voltaire sprak over hen als 'het afschuwelijke Joodse volk', dat mensenoffers bracht en de aarde 'bevuilde', in
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zijn Dictionnaire philosophique en Traité sur la tolérance, à l'occasion
de la mort de Jean Calas, die slechts een deel van zijn antisemitische
uitspraken bevatten.312 Dat hij zich daaraan openlijk bezondigde, kan
en mag men niet vergoelijken door op zijn grote kwaliteiten te wijzen.
Los van zijn persoon kon het gedachtegoed van de Verlichting in elk
geval niet verhinderen, dat fascisten en nationaalsocialisten de dood
van meer dan 6.000.000 Joden op hun geweten hadden. Het begrip
'maakbare samenleving' zou sindsdien niet om sociaaleconomische,
maar om zuiver menselijke redenen in de ban gedaan moeten worden,
waarbij men ook nog eens openlijk aan de mogelijke combinatie van
zuiverheid en menselijke bedoelingen behoort te wanhopen. Wat dat
betreft heeft de twintigste eeuw, in nietzscheaanse termen, een 'Umwertung aller Werte' te zien gegeven, waardoor 'gelijkheid' in de praktijk op 'Jedem das Seine' neerkwam.313 En de schaal waarop ieder het
zijne werd gegund, is al even onvoorstelbaar als de terechtstellingen,
moordpartijen en terroristische aanslagen zelf. Stalin liet 20.000.000
mensen vermoorden en 28.000.000 mensen deporteren en zijn handlangers, onder wie Beria en Chroetsjov, deden qua wreedheid en
moordzucht niet voor hem onder. 314 In zijn biografie van Stalin gaf
Montefiore een treffend staaltje van antisemitisme waaraan
Chroetsjov zich schuldig maakte: 'Toen het oprukkende sovjetleger
Hitlers genocide op de Joden blootlegde, weigerde Chroetsjov, de leider van de Oekraïne, de uit de dodenkampen naar huis strompelende
Joden een speciale behandeling te geven. Hij gaf hun zelfs hun huizen
niet terug, die door Oekraïners in beslag waren genomen. Deze antisemiet gromde, dat de 'Abramovitsjes' zijn leengoed 'als kraaien' uitzogen.'315 Totalitair geregeerde staten ter linker en ter rechterzijde van
het machtsspectrum hebben de twintigste eeuw op zo'n diepgaande
manier onteerd en ontluisterd, dat niemand ooit zal kunnen beseffen
wat voor kwaad in de eerste helft ervan is aangericht.
In één van haar essays noemde Mary McCarthy het een 'vanzelfsprekende' waarheid, dat er 4.500.000 tot 6.000.000 Joden minder zouden
zijn omgekomen, indien de Joodse Raden niet met de vijand hadden
meegewerkt.316 Tragisch is deze constatering niet alleen om haar zelfs
wille, maar ook om de genoemde aantallen: als er 6.000.000 doden
minder onder de Joden vielen te betreuren, hoeveel meer zijn er dan
in werkelijkheid omgebracht? Kennelijk zijn de juiste aantallen niet bekend, wat het schandaal van de genocide nog huiveringwekkender
maakt. Mary McCarthy redeneert: 'Als de nazi's verplicht zouden zijn
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geweest om eigen mankracht in te zetten voor het uitzoeken van Joden voor de concentratiekampen, hen te nummeren, hen te verzamelen, hun eigendommen te beschrijven enz., zouden zij niet alleen veel
minder Joden bij elkaar hebben gekregen, maar zij zouden tevens
manschappen tekort zijn gekomen bij hun militaire operaties.'317
McCarthy durfde het optreden van Eichmann te vergelijken met dat
van de Joodse Raden: 'Hun gedrag is heel begrijpelijk, in tegenstelling
met dat van de nazi's. Zij gedroegen zich op een manier, zoals de
meeste nette burgers dat zouden doen; zij schipperden, probeerden
niet aan het ergste te denken, zochten naar een formule die de vijand
gunstig zou stemmen.'318 Boze opzet maakte het wezenlijke verschil
tussen het aantal doden als gevolg van de verplichte medewerking der
Joodse Raden en de plichtsvervulling van Eichmann uit. Wie gewetenloos handelt, houdt er niet alleen geen geweten op na, maar kan zich
als de ergste misdadiger ontpoppen. Eichmann was zo iemand, die zich
als voorbeeldige huisvader met de leden van de Joodse Raden meten
kon, maar in tegenstelling tot hen in gewetenloosheid uitblonk.
McCarthy vergeleek hem in dit opzicht met Monsieur Verdoux, al is het
de vraag of die vergelijking wegens de aard van hun misdaden opgaat.319 Dat de verpersoonlijking van het kwaad, 'de onooglijke Eichmann', indirect het brave huisvaderschap van zijn slachtoffers heeft
gecorrumpeerd, betekent dat geen mens vrijuit gaat, man noch vrouw,
voor wie de woorden van een priester na het Onzevader 'ab omni perturbatione securi' zowel een loze belofte als een intens verlangen naar
de bevrijding van alle onrust inhouden.320
Overziet men het werk van Verlichtingsfilosofen, dan kan men enerzijds de waarde van de 'kroonjuwelen' of trouvailles van de Franse Revolutie niet hoog genoeg inschatten, bestaande uit verdraagzaamheid,
vrijheid van godsdienst en meningsuiting, gelijkheid, scheiding van
kerk en staat, perspectief op vooruitgang, te betrachten rationaliteit
bij de inrichting van een staat (scheiding der machten), solidariteit en
vooral volkssoevereiniteit of democratie. Op elk juweel afzonderlijk
valt uitgebreid commentaar te leveren, zoals op de gelijkheid: wordt
daaronder slechts de afschaffing van standsverschillen verstaan of een
fundamentelere gelijkwaardigheid van alle mensen aan alle mensen,
op grond waarvan discriminatie in welke vorm dan ook verboden is?
Hoeveel rek mag er in inkomensverschillen zitten om te voorkomen,
dat rijk en arm nog verder uit elkaar groeien? In welke mate dienen
verschillen in opleiding en verantwoordelijkheid te worden beloond?
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Wat blijft er van het gelijkheidsbeginsel over, wanneer het recht op
werk en vrije tijd zo onevenredig onder belanghebbenden wordt verdeeld, dat jong en oud zich beiden tekortgedaan voelen? Anderzijds
staat daar het diep ingewortelde pessimisme van Voltaire en Rousseau
tegenover, die wisten of voorvoelden, hoe dun het laagje beschaving
altijd blijven zou, onderhevig aan aanvallen van zich in hun 'autonomie' bedreigd voelende barbaren of hooligans als de meeste mensen
zijn, dat wil zeggen slachtoffers van een ondermaatse beschaving die
van buitenaf of van binnenuit met relatief primitieve middelen haar
wil aan een hogere beschaving weet op te leggen. Hoeveel voorbeelden heeft de geschiedenis daarvan wel niet gegeven? Van de val van
het Romeinse Rijk tot de Mongoolse verovering van Noord-China en
Oost-Europa, van de Guldensporenslag tot de verdrijving van de Moren uit Spanje en van de verovering van Ceuta door de Portugezen tot
de verovering van Mexico en Peru door de conquistadores, die zich al
net zo misdroegen als Attila, Dzengis Khan, Vlaamse piekeniers en
boogschutters, Hendrik de Zeevaarder en de Spanjaarden ten tijde van
de Reconquista vóór hen hadden gedaan. Voeg daar de lange reeks
van elkaar sinds de zeventiende eeuw tegensprekende filosofen aan
toe, evenals de gedachte dat de vooruitgang van de beschaving haar
eigen ondergang dichterbij brengt, de rede die wordt verguisd en bejubeld, controverses over de rol van het verstand en over het geloof
dat veel te laat een seculier karakter zou hebben gekregen, de uitwassen van Frans en Duits nationalisme die de vraag doen rijzen, of de
Franse Revolutie en twee wereldoorlogen niet zoveel dood en verderf
hebben gezaaid, dat men met stomheid geslagen behoort te zijn en
diep beschaamd zijn plannen over de maakbaarheid van deze wereld
in de ijskast dient te zetten of in de vlammen op het graf van de onbekende soldaat te verbranden, en voeg daar als laatste (maar helaas
eerste in tijd) het antisemitisme aan toe…en dan laat men zijn hoofd
dieper hangen dan Christus aan het kruis.
Max Horkheimer en Theodor W. Adorno signaleerden in hun Dialektik
der Aufklärung. Philosophische Fragmente uit 1944, zich ten volle bewust van de catastrofe der Tweede Wereldoorlog, dat de 'Verlichtingsidealen' hadden opgehouden te bestaan. Er school te veel innerlijke
tegenspraak in de filosofie zelf om van 'de' Verlichting te kunnen spreken en wie was gerechtigd anderen een spiegel voor te houden, als
daarop een stroom van niet-aflatende kritiek viel te leveren? Hoe konden Duitse burgers de redelijkheid zo ver uit het oog verliezen, dat zij
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zich massaal achter Hitler schaarden? Hoe kon het oude vooruitgangsgeloof ontaarden in een destructieve terugval, zoals de wereld nooit
eerder had gezien? Hoe konden burgers die zich van de natuur hadden
willen bevrijden als van een volkstiran, zich blindelings aanpassen aan
de eisen van de modernste technologie en een daarmee gepaard
gaande marketing, die hun maatschappelijke rol tot die van consumenten degradeerden? De Verlichting moest in een soort van algeheel
kiezersbedrog ontaard zijn, want de Duitse burgers hadden zich niet
als redelijke wezens gedragen, integendeel, zij hadden zich als lemmingen in de afgrond gestort. 321 Ter beantwoording van deze vragen opperden Horkheimer en Adorno de stelling, dat 'abstractie het instrument is, waarmee de logica wordt gescheiden van de massaliteit der
dingen. Eindeloze variatie wordt geabstraheerd en onder een gemeenschappelijke noemer gebracht om haar hanteerbaar te maken. Het
symbolisch benoemde wordt geformaliseerd; in de formule wordt het
berekenbaar en zodoende, onder het mom van nuttig te zijn, beschikbaar en geschikt voor manipulatie. De regeling van de voorspelbaarheid wordt een systeem om de wereld te verklaren. Alles wat zich aan
dit instrumentele denken onttrekt, wordt van bijgeloof verdacht. Het
moderne positivisme verbant het naar de sfeer van het niet-objectieve, de schijn.'322 De Verlichting heeft het in hun ogen laten afweten,
doordat haar grootse visie aan kwantificeerbare gegevens werd opgeofferd: de staat opereerde als een vroedvrouw (die operaties aan een
specialist had moeten overlaten) om de geboorte van de calculerende
burger voorspoedig te doen verlopen. Of men nu een sociaaldemocratische of neoliberale visie op de samenleving heeft, steeds ziet men
irrationele elementen plotseling de overhand krijgen. Gebruikt men
vervolgens zijn verstand, dan valt er met terugwerkende kracht te beredeneren, waar iets fout is gegaan. Horkheimer en Adorno zijn wat
dat betreft rationalisten pur sang, die zich nochtans in de dialectiek
van de Verlichting hebben verstrikt.323 Hun analyse is namelijk gedeeltelijk juist, voor zover haar grootste verworvenheden bij nadere beschouwing niet aan innerlijke tegenspraak, maar aan een verkeerde
politiek en, op lager niveau, aan mismanagement en wanbestuur te
gronde zijn gegaan. De desillusie van velen die eens onvoorwaardelijk
in het heil van de Franse Revolutie hebben geloofd, mag groot zijn en
aanstekelijk op cultuurpessimisten werken,-want toont een rationele
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analyse niet keer op keer de invloed van het irrationalisme op het menselijk handelen aan?-, toch kan ook een moderne staat niet goed functioneren zonder het perspectivisme van Verlichtingsfilosofen.
In de waardering van politieke perspectieven kunnen plotseling
schommelingen optreden, waardoor het lijkt, alsof er met de uitgangspunten of het te bereiken doel iets ernstig mis is. Men is geneigd solidariteit als een groot goed te beschouwen, maar wanneer de waardering daarvoor om economische redenen afneemt, terwijl die voor sociale redzaamheid toeneemt, is de conclusie niet gewettigd, dat het
ene goed door het andere is vervangen. Slechts tijdelijk is er een politieke meerderheid voor het tweede beginsel te vinden, wat aan de morele waardering van het eerste geen afbreuk doet. De snelheid waarmee zo'n verandering gepaard gaat, mag verontrustend zijn, maar dat
zegt niets over de waarde van zulke beginselen als zodanig. De suggestie van Horkheimer en Adorno, dat het gedachtegoed van de Verlichting zelf bij nader inzien uit innerlijke tegenspraak bestaat, is gedeeltelijk onjuist. In de waarderingsgeschiedenis doen zich net als in de
'echte' geschiedenis tal van veranderingen voor, zoals ook uiterst rationeel ingestelde mensen hartgrondig met elkaar van mening kunnen
verschillen,-wie heeft zichzelf nooit op een inconsistentie in zijn eigen
denken betrapt?-, zonder dat 'de' logica daaronder hoeft te lijden. Als
een homo dialecticus de werkelijkheid van iets wil aantonen met behulp van door hem gemanipuleerde data, verwart hij feiten met visie.
Hij heeft een reden om een verkeerde voorstelling van zaken te geven.
Zo subtiel als een door hem dialectisch verwoorde waarheid op een
ander kan overkomen, zo lomp spreekt hij zichzelf dan tegen. Het door
Horkheimer en Adorno gesignaleerde 'instrumentele denken' houdt in
wezen een pleidooi voor de ontoereikendheid van de rede in, en inderdaad, de mens is zoveel méér dan een rationeel wezen, dat hij eerder intuïtief en irrationeel zal handelen dan min of meer logisch. Maar
de rede is wel noodzakelijk en toereikend, als er huizen moeten worden gebouwd of wegen aangelegd. Het is ongetwijfeld juist te veronderstellen, dat de overheid te ver is doorgeslagen in het gebruik van
de rede ten koste van wat vroeger naastenliefde heette, waardoor zij
nu met het door haarzelf veroorzaakte euvel van de calculerende burger zit. Het wantrouwen tussen politici en burgers is nog nooit zo groot
geweest als tegenwoordig, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.
Maar is twijfel aan de maakbaarheid van de samenleving een goede
reden om de politiek af te schaffen? Die laat zich niet afschaffen en
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verdient betere politici dan er nu zijn. Defaitisme is wel zo ongeveer
het laatste wat de westerse samenleving kan gebruiken.
Het cultuurpessimisme van sommige Verlichtingsfilosofen, niet de
meerderheid onder hen, vertoont grote gelijkenis met dat van Adorno:
'Alle cultuur na Auschwitz, inclusief de noodzakelijke kritiek daarop,
hoort thuis op de vuilnisbelt.'324 Dat komt neer op defaitisme dat in
tijden van gevaar en grote overgangen, zoals nu, te gevaarlijk is om te
worden gepraktiseerd. Juist in de geest van hen die tegen een oppermachtige vijand verzet boden en dat met hun leven moesten bekopen,
dient men het geloof in de vooruitgang van de beschaving niet te verliezen. Horkheimer en Adorno waren misschien te sensibel op dit punt:
in de siddering van een schipbreukeling uit het gevolg van Odysseus
ontwaarden zij reeds de trillende naald van een kompas, die naar het
echec van de Verlichting wees.325 Anachronistisch of voorbarig trokken
zij een conclusie, die een avontuurlijke geest als Odysseus nooit zou
hebben getrokken, terwijl zij in hem de verpersoonlijking van het
echec der Verlichting zagen. Er schuilt iets paradoxaals in hun beeldspraak, waarvoor menigeen gevoelig is gebleken. Maar ook in actiebereidheid schuilt een groot gevaar, want het spook van Zarathustra ligt
steeds op de loer: "Jullie zeggen, dat de goede zaak zelfs de oorlog heiligt. Ik zeg jullie: het is de goede oorlog die elke zaak heiligt."326 Dankzij
beide illustere vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule zal men
tot een andere afweging komen, omdat een oorlog eerst en vooral als
middel en doel niet deugt. Vervolgens zal men, in strijd met hun cultuurpessimisme, andere middelen moeten aanwenden om de eigen
weerbaarheid te vergroten. Maar nooit zal men gecharmeerd raken
van een geliefd gezegde van Ernst Jünger: 'Moed is de beste doodslager!'327 Deze schildknaap van Adolf Hitler, wiens ambivalente gevoelens voor het nationaalsocialisme hem een zekere onafhankelijkheid
bezorgden, timmerde er het liefst op los, beschouwde een bombardement als vuurwerk en was al jong bereid in schoonheid te sterven zonder dat het daar uiteindelijk van kwam.
Er waren er meer, zoals hij, die zich op het geweld van de Eerste Wereldoorlog verkeken. Hun visie zou wel eens exemplarisch kunnen zijn
voor wat er een eeuw later op het spel staat. De elitaire gemakzucht
van toen, die met een groot gevoel voor schoonheid gepaard ging, oefende op Thomas Mann dezelfde aantrekkingskracht uit als het populisme nu op kiezers van rechts tot uiterst rechts. Mann was het beu in
vrede te moeten leven, zoals er velen nu niet binnen de Europese Unie
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wensen te leven. In het novembernummer van Neuen Rundschau
schreef hij in 1914: 'Hoe zou de kunstenaar, de soldaat in de kunstenaar, God niet kunnen prijzen voor de ineenstorting van een vredeswereld, die hij zo beu is, zo verschrikkelijk beu! Oorlog! Het was zuivering, bevrijding die wij voelden en ongekende hoop. Alle deugd en
schoonheid van Duitsland, zo zagen we nu, komen pas tot volle wasdom in een oorlog. Vrede staat het land niet altijd zo goed.' 328 Defaitisme is fout, maar een te grote betrokkenheid is funest voor de politieke ontwikkelingen in eigen land en ver daarbuiten. Dat was de les
die Thomas Mann uiteindelijk trok: waar patriottisme in nationalisme
overgaat, dient men zich op het ergste voor te bereiden. Uit naam van
de Verlichting kwam hij er tijdens de Eerste Wereldoorlog toe, conservatief en naïef als hij was, de beschaving te verloochenen. Hij schreef
eveneens in 1914 Gedanken im Kriege, waarin hij het onder de noemer
van de Duitse cultuur opnam tegen de beschaving van andere westerse landen. Onder 'cultuur' verstond hij 'een geestelijke organisatie
van de wereld', waarin de sublimering van demonie en 'bloedige wildheid' elkaar niet uitsloten, maar juist versterkten in de vorm van militarisme. Hoe fraai konden cultuur en militarisme niet gezamenlijk een
dam opwerpen tegen de vrede, hun gemeenschappelijke vijand! Met
moraal en wetten had hij niets te maken, dat waren immers vrienden
van de zwakkeren, zoals Schiller eens had gedicht:
Das Gesetz ist der Freund des Swachen,
Möchte gern die Welt verflachen,
Aber der Krieg läβt die Kraft erscheinen.329
Tegenwoordig is het respect voor de rechtsstaat, een der grootste verworvenheden van de Verlichting, gering en zijn deugden als barmhartigheid en onderlinge hulpvaardigheid eerder verdacht dan vanzelfsprekend. De ongelijkheid is groter dan ooit en nationalisme en conservatisme maken van elk land afzonderlijk een belangwekkender bolwerk dan Europa, dat als 'vredeswereld' lijkt te hebben afgedaan. Of
niet?
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6. Al of niet verkeerde redeneringen en vergelijkingen
Wie een ander van iets wil overtuigen, maakt meestal gebruik van een
redenering. Hij zet een aantal argumenten op een rij en hoopt er vervolgens het beste van. Maar het nut van argumenten kan worden betwijfeld, als het leven van een verkeersdeelnemer acuut gevaar loopt
en het gebruik van een claxon een geëigender middel lijkt om hem ervan te overtuigen, dat hij snel moet handelen. Wil hij niet overreden
worden en begrijpt hij de bedoeling van een onverwachte klaroenstoot in zijn omgeving, dan weet hij misschien op het nippertje het
vege lijf te redden. Nu is dát zeker niet, wat Otto Weininger in zijn boek
Geschlecht und Charakter voor ogen stond, toen hij verkondigde: 'Het
argument is het bewijs voor het gebrek aan vanzelfsprekendheid van
het geponeerde, dat kennelijk niet duidelijk of krachtig genoeg is geformuleerd.'1 De beste redenering lijdt aan dit euvel, wat de positie
van filosofen zeer bemoeilijkt: hun vertrekpunt is even negatief als dat
van een advocaat die aan zijn slotpleidooi begint en, tenzij hij de jury
of een rechter alsnog van de onschuld van zijn cliënt weet te overtuigen, bij voorbaat niet wordt geloofd. Tegelijk is het zo, dat een advocaat met zijn welsprekendheid de negatieve gevoelens van zijn gehoor
kan trachten om te buigen, waardoor degene die terechtstaat een
minder hoge straf krijgt dan men had verwacht, of zelfs wordt vrijgesproken. In de visie van Otto Weininger wordt filosofen die kans niet
gegund. Zij zouden hun redeneringen zonder argumenten moeten opbouwen en hun stellingen zo geloofwaardig en overtuigend moeten
verkondigen, dat het onwelwillendste gehoor hen gelijk geeft. Dit zal
in de praktijk niet voorkomen, of de kwaliteit van hun stellingen is zo
laag, dat filosofen alleen lijken te bedenken, wat anderen vóór hen
reeds hebben bedacht en (wegens de aan het formaat van een koe
refererende waarheden) niet de moeite van het opmerken waard vonden. De stelling dat na regen zonneschijn komt, is weliswaar juist, maar
maakt niemand wijzer. Geen filosoof zal zich daarom aan de verkondiging ervan bezondigen, want zij roept door haar te grote vanzelfsprekendheid weerstanden op. Daarentegen vormt de subtiele stelling van
Weininger het beste bewijs voor haar onjuistheid, doordat de op zichzelf sympathieke hang naar saamhorigheid die eruit spreekt, niet kan
verhinderen, dat men haar in de praktijk verwerpt. Argumenten lokken net zoveel tegenspraak uit als stellingen, maar kunnen ook op instemming rekenen. Ze zijn dus niet per definitie verkeerd. Bovendien
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kan men zich afvragen, of er überhaupt een stelling te bedenken valt,
die originaliteit paart aan vanzelfsprekendheid.
Een ander voorbeeld van een verkeerde redenering betreft een stelling waarin tevens een argument voor de juistheid ervan wordt gegeven. Waarom maakt een muzikale compositie soms een treurige indruk? Het antwoord op die algemene vraag bevat zo'n stelling: een
muzikale compositie maakt soms een treurige indruk, omdat zij in mineur geschreven is. Maar Schubert heeft meerdere pianosonates in
majeur geschreven, zoals de postume pianosonates in bes en b
Deutsch 960 en 575, die een uiterst treurige indruk maken. Wittgenstein merkte dan ook terecht op, dat Schuberts in majeur geschreven
muziek 'vaak' droeviger klinkt dan zijn in mineur genoteerde composities.2 In de verte doet dit type redenering aan de stelling over de witte
zwanen van Popper denken. Zolang het tegendeel niet bewezen is, zijn
alle zwanen inderdaad wit, maar duikt er een zwart exemplaar in Australië op, dan blijkt de stelling onjuist te zijn. Popper destilleerde daar
een nieuwe stelling uit: verificatie van een theorie is onmogelijk in tegenstelling met falsificatie. Het is echter de vraag, of hij daarmee anderen een dienst bewees, want het gevolg van zijn falsificatietheorie
was, dat de voorlopige onzekerheid over de wereld van de verschijningen groot bleef, in principe net zo groot als zij in geval van een onmogelijk geachte bevinding van de waarheid geweest zou zijn, wat de verificatietheorie met een ingebouwd risico op afbreuk zo slecht nog niet
maakt. In een groot aantal gevallen loont het méér de moeite om van
de onweersproken waarheid uit te gaan dan bij wijze van spreken 'eeuwig' te moeten wachten op een aantoonbaar gebleken onjuiste voorstelling van zaken. Meestal is de regel van groter belang dan de uitzondering daarop, zoals reeds bij de behandeling van Humes scepticisme
is opgemerkt.* Het verschil tussen het gegeven voorbeeld van een verkeerde stelling en de stelling van Popper over witte zwanen is gelegen
in de argumentatie, die in het eerste geval in de stelling doorklinkt en
in het tweede geval volledig ontbreekt.
Hetzij hij een stelling met of zonder argumenten verkondigt, hetzij hij
een gangbaar maar onjuist gebleken standpunt inneemt,-een filosoof
heeft nooit de waarheid in pacht. Bescheidenheid zou hem daarom
moeten sieren, indien hij zich al wenst te vereenzelvigen met de waarheid. Naar aanleiding van Russells bekende paradox van de leugenaar,
* Zie o.a. blz.228 en 252.
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zou men een paradox van de waarheidszoeker kunnen poneren, die
erop neerkomt, dat de intentie van een eerlijk man geen enkele garantie biedt voor het achterhalen van de waarheid, want wie zoekt heeft
niet gevonden wat hij zocht. In zijn communicatie over wat hij in termen van 'bijvangst' wél heeft gevonden, maakt hij bovendien gebruik
van middelen, zoals stellingen en argumenten, die gemakkelijk aanleiding tot misverstand geven. Er rust een doem op waarheidszoekers, zij
worden evenmin geloofd als leugenaars. Stel dat een filosoof zich niet
vereenzelvigt met de waarheid en tot de conclusie komt, dat hij een
leugenaar is. Dan zegt hij dat hij liegt en volgt daaruit, dat hij niet liegt,
waaruit volgt dat hij liegt enz. 3 Ongeloof is zijn deel, of hij nu de waarheid spreekt of niet. Een filosoof die de kunst van het zwijgen verstaat
maakt meer indruk dan een flamboyante persoonlijkheid die, spraakzaam als hij is, zijn gehoor vroeg of laat in verlegenheid brengt.
Is er dan geen zuivere redenering denkbaar, op grond waarvan men
een ware van een valse uitspraak kan onderscheiden? Afgezien van het
feit of een redenering dienstig voor de waarheid is of niet, moet het
mogelijk zijn om louter op grond daarvan iets zinnigs over de inhoudelijke kant van een uitspraak te zeggen. Aristoteles hield zich al met
deze kwestie bezig en hij beval het syllogisme aan, de sluitrede, een
inductieve wijze van redeneren 'waarbij bepaalde dingen worden gesteld en iets anders dan het gestelde krachtens het gestelde onontkoombaar volgt'.4 In zijn Aforismen stond Bacon bij het syllogisme stil,
zich geen oordeel aanmatigend over de premissen of uitgangstellingen
die zouden kunnen leiden tot een conclusie of waarheid. Misschien
deugde er niets van de conclusie als zodanig, misschien deugde er
niets van de premissen, maar de redenering in haar geheel was volgens hem zuiver. Het Nederlandse synoniem voor 'syllogisme' doet
vermoeden, dat er geen speld tussen de opeenvolgende premissen en
de conclusie valt te krijgen, maar dat is zeer de vraag. Een voorbeeld
kan dit alles verduidelijken. De eerste premisse (maior geheten) luidt:
alle leden van een fanfare dragen bij feestelijke gelegenheden hun
groene uniform op straat. De tweede premisse (minor geheten) luidt:
alle koperblazers in een dorp zijn lid van de fanfare. De conclusie luidt:
alle koperblazers in een dorp dragen bij feestelijke gelegenheden hun
groene uniform op straat. De 'fanfare' heeft hier de functie van 'middenterm' of medius: deze is aanwezig in de beide premissen, maar ontbreekt in de conclusie.
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Een aldus opgebouwde redenering mag dan zuiver zijn, toch valt er
het nodige op af te dingen. Men kan er de gekste dingen mee bewijzen,
zoals Parijse socratici in de zestiende eeuw niet nalieten te doen. Op
grond van de eerste premisse: Socrates ziet een ezel, en de tweede:
Socrates ziet een paard, concludeerden zij: dus een ezel is een paard.
Of op grond van de eerste premisse: niets wat dood is, kan een levend
wezen zijn, en de tweede: sommige mensen zijn dood, concludeerden
zij: dus sommige mensen zijn geen levende wezens.5 Behalve de ondeugdelijkheid van een syllogisme toonden zij ook meer in het algemeen de zwakte van een inductieve redenering aan, want 'inductie'
betekende aanvankelijk weliswaar 'opsomming', maar wanneer men
uit twee premissen een conclusie trekt, van het bijzondere naar het
algemene redenerend, krijgt zo'n opsomming algauw het onbetrouwbare karakter van een loze bewering.6 Bacon was zich daar zeer bewust
van en anticipeerde op Poppers theorie over de witte zwanen: 'Uit nijlpaarden, spitsmuizen, wombats, mensen en antilopen leggen geen eieren, volgt namelijk niet: zoogdieren leggen geen eieren, zoals het
voorbeeld van het vogelbekdier leert.' 7 Hij was een voorstander van
inductie door eliminatie, waarbij men 'eerst een aantal hypothesen
omtrent een bepaald fenomeen formuleert. Vervolgens zoekt men bij
elke hypothese niet alleen naar gevallen die eraan voldoen, maar ook
naar die ermee in strijd zijn. Vindt men geen positieve gevallen, dan
doet de hypothese kennelijk niet ter zake. Stoot men op een enkel negatief geval, dan is de hypothese, als algemene verklaring van het fenomeen, zeker onbruikbaar.'8 Dit is opmerkelijk, omdat Popper het
deed voorkomen, alsof hij de falsificatietheorie had uitgevonden. In
werkelijkheid had Bacon die reeds in zijn theorie van inductie door eliminatie ingebouwd.
Doordat er qua argumentatie zoveel mis kon gaan en zekerheden
nooit voor de volle 100 % konden worden gegeven, of men 'verificatie'
dan wel 'falsificatie' als uitgangspunt voor een ware stelling koos, won
de 'zuivere' wiskunde aan waarde. Blijkens zijn Prolegomena verstond
Kant daaronder 'wiskunde die wat haar zekerheid betreft onafhankelijk is van de zintuiglijke ervaring'.9 Het streven om filosofische problemen in wiskundige formuleringen te ondervangen, zonder voldoende
besef van de totaal verschillende aard van de filosofische en wiskundige werkelijkheid, maakte ook Bertrand Russell zich in zijn History of
Western philosophy eigen (vooral in het laatste hoofdstuk dat handelt
over de filosofie van de logische analyse). Wat wiskundig klopt, kan
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taalkundig echter grote onzin blijken te zijn. Dat is juist het aantrekkelijke van taal, dat zij geen wiskunde is. Stel dat men de uitdrukking
'naar de knoppen gaan' in een wiskundige formule uitdrukt: a + b + c
en de uitdrukking 'naar de haaien gaan' in a + d + c, dan is wiskundig b
gelijk aan d, omdat beide uitdrukkingen hetzelfde betekenen: a + b + c
= a + d + c. Maar taalkundig kan het verschil tussen 'knoppen' en 'haaien' niet groter zijn dan het is. Heidegger zei het al: 'Elke verwijzing is
een betrekking, maar niet elke betrekking is een verwijzing' (a = b maar
b ≠ a ).10 Een wiskundig begrip als 'de meetkundige plaats' zou ook een
wiskundige op zijn hoede moeten doen zijn voor onzinnige aannames,
want stel dat alle geleerden in Amsterdam wonen, dan is immers niet
iedere Amsterdammer een geleerde. Zelfs een wiskundige redenering
die ontwijfelbaar juist lijkt, kan voor sommigen problematisch zijn. Zo
had Stendhal grote moeite met de stelling, dat min maal min per se
plus moet zijn. Waarom zou ˗2 maal ˗3 niet ˗6 kunnen zijn? Bovendien
wenste hij onder 'parallellen' twee lijnen te verstaan die, tot in het oneindige verlengd, elkaar nooit zouden kruisen. Tot verontwaardiging
van Stendhal ging de wiskundige Louis Monge daar in zijn Statica bij
wijze van spreken lijnrecht tegenin: 'Van twee parallel lopende lijnen
mag men aannemen, dat ze elkaar snijden, indien men ze tot in het
oneindige verlengt.'11 Dit postmodern aandoende standpunt lijkt bevestigd te worden, wanneer men de kaarsrechte rails van een trein in
de verte ziet verdwijnen, maar dat is natuurlijk gezichtsbedrog. In het
ene geval bestreed Stendhal een ontwijfelbaar juiste wiskundige stelling, in het andere geval deed Louis Monge dat. De 'zuivere' wiskunde
bleek ook onafhankelijk van de zintuigelijke waarneming voor verwarring te kunnen zorgen. Men zou met enige overdrijving van een wiskundig in plaats van filosofisch labyrint kunnen spreken.
In Zen en de kunst van het motoronderhoud kwam Robert M. Pirsig
op deze kwestie terug. Louis Monge was zeker geen excentrieke mathematicus geweest, maar een wiskundig genie met wie terdege rekening moest worden gehouden. Onder verwijzing naar La science et hypothèse van Poincaré vroeg Pirsig aandacht voor het vijfde euclidische
postulaat dat stelt, dat door een buiten een rechte lijn gelegen punt
slechts één lijn valt te trekken evenwijdig lopend aan de eerste lijn. Dit
noch het axioma van de evenwijdige lijnen viel echter te bewijzen. 12
Sterker nog, volgens Lobatsjewski konden er 'twee parallellen aan een
gegeven rechte' door een punt daarbuiten worden getrokken. Deze
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wiskundige bouwde vervolgens 'een meetkunde op waarvan de vlekkeloze logica in niets onderdoet voor die van de Euclidische meetkunde'.13 Pirsig kwam tenslotte geheel in de geest van Louis Monge met
nog een wiskundig genie aanzetten, de Duitser Riemann, die niet alleen het euclidisch postulaat liet varen, maar ook 'het eerste axioma,
dat stelt dat er maar één rechte lijn door twee punten gaat'. 14 De lezer
gelieve daarbij op gezag van Pirsig (dat groot is) te bedenken, dat Riemanns meetkundige theorieën de natuurkundige werkelijkheid in
overeenstemming met de relativiteitstheorie van Einstein het best beschrijven. Wat schiet men met al deze gedeeltelijk tegenstrijdige beweringen op? Wordt de waarheid op heterdaad betrapt, de zuivere
waarheid waaraan geen zintuig te pas komt, of worden rekensommen
kloppend gemaakt die behalve in de persoon van de wiskundige los
van de menselijke werkelijkheid staan? Pirsig meende dat laatste,
want hij vroeg zich af of het metrieke stelsel 'waar' was en of de Engelse maten en gewichten 'vals' waren, waarna hij concludeerde, dat
meetkunde zich onttrekt aan het waarheidsbegrip en slechts handig is
voor het maken van sommige berekeningen.15 Daarin kan hij gelijk
hebben, maar de verwijzing naar de relativiteitstheorie houdt meer
dan rekenfoefjes in en doet vermoeden, dat zonder dit soort berekeningen de verkenning van tijd en ruimte niet goed mogelijk is. Ook
meetkunde beantwoordt aan een fysische realiteit, die zich tot ver in
een virtuele wereld kan uitstrekken.
Misschien is het nog anders en worden de begrippen 'logica' en 'wiskunde' te vaak identiek aan elkaar geacht, ongeacht de werkelijkheid
of fysische realiteit die in het geding is. Is dat niet wat Bertrand Russell
vond? De tegenstelling zit hem niet zozeer in wiskunde en taal, als wel
in de logica van beide. Logisch in wiskundig opzicht is de stelling, dat
als a = b, en b = c, en c = d, in dat geval a = d. Maar in taalkundig opzicht
is de logica nu juist ver te zoeken als onder 'a' een 'jas' wordt verstaan,
onder 'b' een 'mantel', onder 'c' ter omschrijving van bijvoorbeeld een
hermelijnsmantel een 'kleed', en onder 'd' een 'tapijt'. Een jas is nu
eenmaal geen tapijt. Op dezelfde manier laat zich via het woordenboek bewijzen, dat 'leeg' de betekenis van 'semidoorbakken' heeft:
leeg = inhoudsloos, inhoudsloos = onzinnig, onzinnig = idioot, idioot =
halvegare, halve gare = semidoorbakken. De logica van de taal verschilt
niet alleen van de logica der wiskunde,-zij pleegt vaak overspel met
zichzelf. Zo schijnt het voor autisten moeilijk te zijn iets te begrijpen,
wat ironisch wordt ontkend en dus bevestigd: "Nee, zeker!" Of iets wat
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niet letterlijk wordt bedoeld, figuurlijk op te vatten: "Je zuster, zal je
bedoelen!" Ingewikkelder wordt het, wanneer de grenzen van de logica, hetzij in wiskundig, hetzij in taalkundig opzicht, bewust worden
overschreden. Zo verklaarde Arnold Toynbee tamelijk neutraal, dat de
logica een mens wel kan dwingen tussen twee onverenigbare zaken te
kiezen, maar dat wat tegengesteld is aan elkaar, niet allebei onwaar
hoeft te zijn. Evenmin hoeft slechts één van de twee onverenigbare
zaken waar te zijn: ze kunnen ook allebei waar zijn. Er komen immers
andere gebieden in zicht dan alleen het terrein van de logica. Twee
ondervindingen die tegenstrijdig aan elkaar lijken, kunnen wel degelijk
gelijk aan elkaar zijn en als zodanig een 'glimp van de waarheid' laten
zien.16 In wezen krijgt zo'n uitspraak een mystieke lading, indien men
haar op twee zulke onverenigbare zaken als dood en leven betrekt.
Met objectiviteit kan men haar moeilijk in verband brengen, maar Einstein merkte al op, 'dat elk inzicht in de realiteit begint met de ervaring
en daar ook weer mee eindigt'.17 Past men zijn opmerking niet alleen
op psychologische, maar ook op parapsychologische ervaringen toe,
dan is de logica helemaal ver te zoeken, al had volgens hem telepathie
'waarschijnlijk' meer raakpunten met de fysica dan met de psychologie.18 Uiteindelijk gaat het niet om wat logisch is of niet, maar om de
waarheid en die zou wel eens veel onlogischer kunnen zijn dan menigeen denkt. Ja, zelfs zo onlogisch, dat men zich in een filosofisch labyrint
niet al te veel om haar wenst te bekommeren.
Hoe gemakkelijk raakt men verstrikt in allerlei problemen, indien men
de logica van de taal verwisselt voor die van de wiskunde. Hegels wet
van de synthese, die Popper kon missen als kiespijn, treft men ook in
de wiskunde aan. Dat Popper in dit verband van een 'wet' sprak, wekt
al bevreemding, want hij deed het voorkomen, alsof natuurwetten en
wiskundige wetmatigheden hun pendant in filosofische 'wetten' vinden. Door de uitleg die hij aan de wet van de synthese gaf, demonstreerde hij juist de onvergelijkbare grootheid van een wiskundige
wetmatigheid en een filosofische 'wet'. In zijn Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge stelde Popper vast: 'De negatieve grootheid (˗a) die met zichzelf wordt vermenigvuldigd wordt
a2, dat wil zeggen de negatie van de negatie, heeft een nieuwe synthese voortgebracht. Maar zelfs wanneer men aanneemt dat a een
these is en ˗a de corresponderende antithese of negatie, dan zou men
nog kunnen verwachten, dat de negatie van de negatie ˗(˗a), dat wil
zeggen a is.'19 Is het al de vraag of in de negatie van een negatie een
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these en antithese verstopt zijn (waarom niet twee antitheses?), nog
twijfelachtiger is het iets een synthese te noemen wat zelf een these
is. Waarom zou men die zogenaamde 'synthese' verkrijgen door een
antithese met zichzelf te vermenigvuldigen? Waarom niet door these
en antithese bij elkaar op te tellen, met nul als uitkomst? Of door these
en antithese met elkaar te vermenigvuldigen, wat ˗a2 in plaats van a2
zou opleveren? Hoe dat ook zij, Poppers conclusie dat dialectiek (hier
opgevat als de logica van de taal) willekeurig en dus totaal verkeerd te
werk gaat, kan men onderschrijven.
Maar nu is het net alsof de logica in de taalkundige variant ver te zoeken is, terwijl zij schittert in de exacte wetenschappen. Dat laatste is
gelukkig in allerlei toepassingen wel degelijk het geval,-het dagelijks
leven zou een grote warboel worden indien dat niet zo was-, en toch
kan men vraagtekens achter de logica van de wetenschap zetten. De
Franse wetenschapsfilosoof Gaston Bachelard maakte veel werk van
de autonome ontwikkeling der wetenschap: 'Met name de wis- en natuurkunde laten zien dat hun voortgang niet gebonden is aan de werkelijkheid die wij waarnemen. Het omgekeerde is eerder het geval: de
wetenschappen zijn constitutief voor het beeld dat wij van de werkelijkheid hebben.'20 Laat het in die zin waar zijn, dat een apert onjuiste
beeldvorming in de loop der tijden door nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde inzichten wordt gecorrigeerd, dan nog is het zeer de vraag,
of de verschillen tussen de taalkundige en wiskundige logica niet tot
zulke uiteenlopende interpretaties van de werkelijkheid leiden, dat de
stelling 'ontologie is mathematica' veel te drastisch is.21 Niettemin verkondigde Alain Badiou die stelling, waaraan hij toevoegde, dat het 'zijn'
een lege verzameling is, een veelheid zonder essentie. Weer rijzen er
vragen, want kennelijk is het begrip 'veelheid' niet iets essentieels, kan
men mijmeren over het bestaan zonder enige gedachte te koesteren
en zich in wiskundige termen daarover uitlaten zonder de oneindige
schakeringen ervan tekort te doen. Geduldiger dan zijn lezers legde
Badiou uit, dat het 'zijn' een presentie is, geen presentatie. Elke verzameling bevat een tweedeling: iets wat bestaat en zich niet weet te presenteren en iets wat is. Om het kunstmatige verschil tussen 'bestaan'
en 'zijn' te verduidelijken, illustreerde Badiou dat laatste met de
groente in een supermarkt en een krantenbericht. Of dat echt iets verduidelijkt, zij in het midden gelaten, laat de 'ephexis' van Nietzsche
(uitstel van interpretatie tijdens het lezen) zijn werk maar doen.22 Vervolgens wordt het verschil tussen presentie en presentatie toegelicht,
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alsof de aanwezigheid van een onhandige jongen zich laat onderscheiden van de manier waarop hij zich tegenover anderen opstelt en gedraagt: 'Wat zich aan de presentatie onttrekt, is de presentie zelf van
hetgeen wordt gepresenteerd. De presentie zelf is niets anders dan
zijn qua zijn dat Badiou als een inconsistente veelheid duidt. Ze is weliswaar voor menselijke ervaring ontoegankelijk, maar de mathematica
kan de inconsistente veelheid denken als een lege verzameling.' 23 Kort
samengevat staat de presentie los van de menselijke werkelijkheid en
de presentatie niet. Als dat waar zou zijn, bestaat de presentie niet,
noch in de menselijke verbeelding, noch in de mathematische werkelijkheid, tenzij zij wordt gedacht als een 'lege' verzameling.
Tot zover doet Badiou's constructie gezocht aan, maar dat verandert,
wanneer hij een levend wezen als een verzameling beschouwt. Een kat
kan geen 'lege' verzameling zijn, maar nu wordt het tenminste begrijpelijk, wat hij aan de hand van het niet exclusief wiskundige begrip
'verzameling' duidelijk wil maken. Een kat bestaat als verzameling uit
levende cellen of is zo'n verzameling, wat (anders dan Badiou suggereert) op hetzelfde neerkomt. Op hun beurt bestaan die cellen uit een
verzameling chemische moleculen die volgens Badiou niet noodzakelijk het levende organisme van de kat vormen. Ze zouden ook in precies
dezelfde samenstelling in een ander dier kunnen voorkomen: 'Met andere woorden, een regressie in de elementen van een verzameling, die
op zichzelf ook weer verzamelingen zijn, komt op een punt terecht
waar de samenstelling van een element in een verzameling niet meer
tot die aanvankelijke verzameling behoort.' 24 Wanneer een element
tot de verzameling behoort in tegenstelling met de samenstelling van
het element, valt er niets logisch over het levend wezen in kwestie te
zeggen, althans niets wat het geheel en al verklaart. Dus ook in de
exacte wetenschappen laat de logica van de logica uiteindelijk te wensen over.
Deze machteloosheid, waarin zo moeilijk valt te berusten, signaleerde een collega van dokter Antoine Thibault, toen hij in aanwezigheid van de diplomaat Rumelles zijn gedachten over de oorzaak van
conflicten liet gaan. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog stelde
hij vast: 'Welnu, als men probeert de aanleiding, de precieze oorzaak
van een conflict te ontrafelen, wordt men altijd weer getroffen door
de niet-noodzakelijkheid ervan.'25 Indien de logica van een psycholoog
niet voldoet om iets wezenlijks beter te begrijpen, of zoveel ruimte
openlaat tussen oorzaak en aanleiding van een conflict en dat conflict
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zelf, dat er slechts sprake kan zijn van elkaar willekeurig opvolgende
gebeurtenissen,-in filosofisch jargon 'contingentie' geheten-, verliest
men opnieuw zijn greep op de werkelijkheid. Ontluisterend, maar wel
waar, is de opmerking die Ter Braak over de psycholoog der psychologen, Freud, heeft gemaakt: 'Geen ogenblik heb ik in hem 'geloofd',
noch in de onfeilbaarheid van zijn psychologische methode (het feit
alleen al, dat hij er een methode op na houdt, pleit tegen hem als psycholoog), noch in zijn martelaarschap als miskend waarheidsverkondiger (dat hij te lang heeft volgehouden).'26 Zijn visie sluit vrijwel naadloos aan bij wat Nietzsche in Götzen-Dämmerung vaststelde, namelijk
dat de wil tot systematiek wijst op een gebrek aan rechtschapenheid. 27
Wie de logica in welke wetenschap dan ook nodig meent te hebben
om de waarheid te achterhalen, verraadt de werkelijkheid voor een
constructie. Hij misbruikt zijn eerlijkheid om de waarheid, hoe zij ook
moge uitvallen, naar zijn hand te zetten en dat is nu eenmaal oneerlijk.
Weer wordt men bevestigd in zijn opvatting, dat het slecht toeven in
een filosofisch labyrint is: de uitgang lijkt meer dan ooit verkieslijker
dan een vernuftig geconstrueerde waarheid.
Is er dan geen enkele waarheid die door de beugel kan? Zijn alle redeneringen onmogelijk zo goed op te zetten, dat ze voldoen? Natuurlijk wel, maar waarheden zijn persoonlijk, dat wil zeggen hun algemene
geldigheid dient een persoonlijk karakter te krijgen. Het is ermee gesteld als met de waarheid in Het lied des Storms van Jacques Perk:
Maar wie, wat mens'lijk waar is, zelf ontgint,
Voelt zich aan zich door zich alleen verbonden
En weet, dat hij voor zich slechts waarheid vindt.
Zijn visie op de waarheid laat méér toe dan volgens de even strikte als
negatieve opvatting van W.F. Hermans in Het sadistische universum
mogelijk is. Filosofie is geen wetenschap, beweerde hij, maar een bezigheid. Om die reden vormt een verzameling van alle ware stellingen
de natuurwetenschappen, maar zij vormt niet de filosofie. Dit lijkt een
aanvechtbaar standpunt, want waarom zouden alle ware stellingen
niet ook de filosofie vormen? Aangenomen dat hij met 'alle ware stellingen' respectievelijk die op het gebied van de natuurwetenschappen
en filosofie bedoelde, zit het verschil daartussen hem niet in de rangschikking van stellingen die in het ene geval wel en het andere niet
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mogelijk zou zijn, maar in de controleerbaarheid: in toegepaste wetenschappen blijkt een stelling in de praktijk waar of niet waar te zijn,
maar in de filosofie kan men daarover eindeloos blijven delibereren.
Onder verwijzing naar de persoon van Wittgenstein beweerde Hermans tevens: 'De zin van de wereld, en onder wereld verstaat hij alles
wat het geval is, alles wat is en alles wat gebeurt, zoals het gebeurt,
moet buiten de wereld liggen, want als zij in de wereld lag, zou zij geen
zin meer zijn.'28 Of dit standpunt juist is of niet, zij voor rekening van
zijn verkondigers gelaten, maar het is vooral vreemd en verwonderlijk
voor een aanhanger van de exacte wetenschappen. Als de zingevingsfactor van de zin buiten deze wereld ligt, die deel uitmaakt van het
sadistische universum, dan kan daarmee alleen naar God verwezen
zijn of naar het vooropgezette idee dat de wereld geen zin heeft. Dat
laatste houdt echter een onderschatting van de geheel eigen zin in die
men ook zonder God in de natuur op aarde en in het hele universum
aantreft. 'Survival of the fittest' en 'struggle for life' enerzijds en de
wetten der zwaartekracht anderzijds kunnen immers verklaren, hoe
het leven op aarde zich in grote lijnen ontwikkelt en de hemellichamen
om elkaar heen draaien. Is niet ieder mens afzonderlijk gerechtigd de
liefde te beleven in een sadistisch universum, waardoor het vooropgezette idee van een zinloze wereld in elk geval tijdelijk als een vooroordeel moet worden ontmaskerd? Daarover en over de impact van de
liefde op een mensenleven liet Hermans zich in navolging van Wittgenstein niet uit.
Nadat hij met zijn 'Tractatus' alle elementaire problemen in de filosofie dacht te hebben opgelost, werd Wittgenstein een verklaard tegenstander van stellingen en logische afleidingen. 29 Liever stelde hij het
soort vragen dat de Maartse Haas en de Waanzinnige Hoedenmaker
tijdens de 'dolle theevisite' in Alice in Wonderland van commentaar
voorzien: 'Waarom lijkt een raaf op een schrijftafel?' Alice krijgt het
antwoord op die vraag expres niet te horen, want veel interessanter
dan dat is de vraag, of men moet zeggen wat men meent, of moet menen wat men zegt. Wanneer Alice opmerkt, dat zoiets op hetzelfde
neerkomt, wordt zij gecorrigeerd door de Waanzinnige Hoedenmaker:
"Dat is helemaal niet hetzelfde! Kom nou, je zou net zo goed kunnen
zeggen, dat 'ik zie, wat ik eet' hetzelfde is als 'ik eet, wat ik zie'!"30 De
bekende uitspraak van Pim Fortuyn, waarin 'wat ik denk' in één adem
door vergeleken wordt met of gelijk wordt gesteld aan 'wat ik zeg' en
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omgekeerd, sorteerde zoveel effect, omdat voor menig politicus daartussen nu juist een wereld van verschil ligt. De logica, op grond waarvan er tegelijk van een eerlijke overeenkomst en een oneerlijk verschil
sprake kan zijn, wordt niet langer gezien als een instrument van de
waarheid, maar als een smaakmaker in een 'taalspel'. Wittgenstein
stelde zich tot taak om na zijn 'Tractatus' een grammatica en syntaxis
van de logica te schrijven, ten einde het belang van zijn 'taalspelen' des
te scherper te doen uitkomen. Hij gaf een voorbeeld van wat hij onder
elk van beide verstond, dat W.F. Hermans enigszins argwanend
stemde.31 Natuurlijk waren de grammatica en syntaxis van zijn idool
niet te vergelijken met hun taalkundige pendanten, maar het onderscheid tussen zinnig en onzinnig bleef in de logische varianten gehandhaafd.32 Voor wie 'chaos' een trefwoord was om de hem omringende
werkelijkheid te beschrijven, wekt het verwondering, dat hij aan dit
onderscheid wilde vasthouden, temeer omdat hij bij het bepleiten
hiervan een snerende opmerking over de onlogische of onzinnige beschouwingswijze van Vestdijk maakte. Hoe kon er in psychologisch opzicht tegelijk gehaat en bemind worden? Hermans had kennelijk nog
nooit van een haat-liefdeverhouding gehoord, waarvan het complexe
karakter nu juist in de gelijktijdigheid van tegenstrijdige gevoelens
schuilt. Dat kon volgens hem niet, want het is al moeilijk genoeg om
iemand gelijktijdig een draai om zijn oren én een reep chocola te geven.33 Uit de 'dolle theevisite' in Alice in Wonderland en de wonderlijke
logica van Wittgenstein, beide door Hermans geadoreerd, blijkt echter
dat niets te gek voor woorden is.
Het eerste voorbeeld van wat Wittgenstein onder 'grammatica' verstond, is de kleurenoctaëder (als boek is de grammatica weliswaar een
ding, maar als logische pendant van een grammatica zou men regels
of, modieus uitgedrukt, paradigma's en, in figuurlijke zin, naamvallen
verwachten). Daaruit blijkt, althans volgens Wittgenstein, dat men zich
wel iets kan voorstellen bij de mengkleur groenachtig blauw, maar niet
bij groenachtig rood. Het ging hem om mogelijkheden in plaats van
waarheden te beschrijven. In die zin is meetkunde eveneens een onderdeel van de grammatica, die hij vervolgens definieerde als een spiegel van de werkelijkheid.34 Wat een opeenstapeling van misverstanden
en verkeerde redeneringen passeren hier de revue! Ter ondersteuning
van 'taalspelen' zou een grammatica uitstekend dienst kunnen bewijzen, zij het niet in de oneigenlijke zin van het woord die Wittgenstein
daaraan hecht. Komt zijn grammatica te vervallen, indien men zich wél
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iets kan voorstellen bij de mengkleur groenachtig rood? Is zijn grammatica als de begrenzer van mogelijkheden zoveel meer afdoende dan
een beproefd logisch hulpmiddel om waarheid van onwaarheid te
schiften? Zitten er in bedoeld schiftingsproces niet net zoveel mogelijkheden of kansen op succes om de waarheid te achterhalen als in
Wittgensteins beschrijving van mogelijkheden? Vergiste hij zich niet,
toen hij met zijn voorkeur voor mogelijkheden en afkeer van waarheden, zijn grammatica een spiegel van de werkelijkheid noemde? Of bedoelde hij dat een verkenning van mogelijkheden een nieuwe werkelijkheid aan het licht zou brengen, waarvan zijn grammatica het onderliggende stramien blootlegde en dus indirect een afspiegeling vormde?
Tegenover zijn ideeën over 'taalspelen' stond het idee van Russell, dat
een met anderen gedeelde gedachtegang eerst en vooral berust op de
betekenis der woorden. 35 In The analysis of mind beschouwde Russell
dat causale verband als extern, omdat woorden niet hun eigen gang
kunnen gaan, maar op straffe van onbegrip alleen zinnen vormen door
een van buitenaf opgelegde grammatica, syntaxis en vocabulaire. Terwijl hijzelf met zijn kleurenoctaëder de wildste verbanden legde, in elk
geval meer voor mogelijk hield dan wie ook, maakte Wittgenstein het
externe karakter van het causale verband en daarmee Russell belachelijk: 'Wanneer ik een appel zou willen eten en iemand stompt mij in de
maag, zodat mij de eetlust vergaat, dan wilde ik oorspronkelijk eigenlijk gestompt worden.'36 Hier wordt niet een karikatuur van Russells
idee over een gedachtegang gegeven, maar een realistisch beeld van
de voorbarige aannames in de logica van Wittgenstein zelf.
Het tweede voorbeeld van wat Wittgenstein onder 'syntaxis' verstond, is een cirkel, wat net zo vreemd is als de kleurenoctaëder in het
eerste voorbeeld. Er moesten regels voor logische constanten worden
gemaakt, waardoor men ook zou mogen concluderen, dat iemand niet
drie meter lang is, als er over hem wordt gezegd, dat hij twee meter
lang is. De normale conclusie, dat hij niet klein is, verdiende volgens
Wittgenstein een negatieve bijstelling naar boven. Het kwam in zijn
hoofd niet op, dat er ook wel eens in het geheel niets te concluderen
zou kunnen zijn. Waarom zou men het gezegde niet voor kennisgeving
zonder meer aannemen? Wittgenstein wilde regels voor logische constanten opstellen, 'een meer omvattende syntaxis', waarvan hij toen
hij aan zijn 'Tractatus' werkte nog geen idee had. Het mocht best een
ingewikkelde 'syntaxis' worden om de rol van 'onderlinge verbanden'
bij het afleiden te verhelderen. Hij gaf een voorbeeld van wat hij onder
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beide verstond: 'Er is een cirkel' (dit sloeg op de 'syntaxis'). 'De lengte
is drie centimeter, de breedte twee centimeter' (dit sloeg op 'onderlinge verbanden').37 Wie zoiets over een cirkel opmerkte, kon de vraag
verwachten: "Wat bedoelt u met een cirkel?" Wittgenstein zou hem er
vervolgens opmerkzaam op maken, dat de mogelijkheid van een cirkel
die langer is dan breed, wordt uitgesloten door het begrip 'cirkel'. Zo
ziet men, dat de syntaxis menigeen voor onzin behoedt, verzuchtte hij,
en dat de grammatica het onderlinge verband vastlegt tussen een cirkel en zijn straal. Hij had er beter aan gedaan eerst eens haarfijn uit te
leggen, hoe er in zijn syntaxis van de logica constanten zouden kunnen
worden geformuleerd zonder daarbij de 'onderlinge verbanden' van
de logische grammatica te hulp te roepen, indien hij tenminste die eerder aan de syntaxis uitbestede rol ineens aan de grammatica wilde toebedelen. Wittgenstein solde met de begrippen 'syntaxis' en 'grammatica', dat is het welwillendste wat men hierover zeggen kan, en er is
nog een conclusie mogelijk die niets heel laat van zijn stelling, dat een
cirkel niets met fysica van doen heeft. Hoe beredeneerde hij de fysische onmogelijkheid van een rond perkje in een plantsoen? In de fysica
gaat het om de waarheid of onjuistheid van de toestand waarin iets
zich bevindt, zo meende hij. Maar een cirkel met een verschillende
lengte en breedte is niet onjuist, maar onzinnig… Daaruit volgt geenszins dat een beschouwing over een cirkel zich aan fysische wetten onttrekt, maar dat laatste bleef Wittgenstein wel stug volhouden. Cirkels
waren, evenals ruimte, tijd en materie, volgens hem niet geschikt voor
fysisch onderzoek, maar uitsluitend voor fenomenologische analyses.
Er bestonden geen cirkels, zoals er evenmin ruimte, tijd en materie bestonden, want zou men het tegendeel veronderstellen, dan nam men
ten onrechte iets voor waar aan dat slechts mogelijk was.38 Het is nog
een klein wonder, dat Wittgenstein de weg naar zijn buitenhuisje in
het Noorse Skjolden wist te vinden, gebruikmakend van trein- en
dienstregelingen die, zo dood als een pier, het levende bewijs voor het
soort zekerheden vormden waaraan hij nu juist voortdurend twijfelde.
Zijn 'taalspelen' openen soms een vergezicht, zoals wanneer hij naar
aanleiding van het antwoord 'Ja' op de vraag: 'Regent het?' concludeert, dat in elke bevestiging dus een vraag schuilt.39 Gewoonlijk denkt
men daar niet aan, terwijl het antwoord op de vraag naar het verschil
tussen 'rekenen' en 'foutief rekenen' zo voor de hand ligt, dat een kind
het kan geven.40 Maakt alles wat niet opvalt, de indruk van onopvallendheid? Op die vraag van Wittgenstein lijkt het juiste antwoord te
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luiden: 'Nee, dat maakt in het geheel geen indruk.' Bedoelde hij echter
een retorische vraag te stellen, dan is dit meest logische antwoord volgens hem verkeerd. Niet zelden verdiende het antwoord van Wittgenstein op een door hemzelf gestelde vraag een correctie. Waarom kan
men wel een seconde lang heftige pijn, maar niet diepe droefheid voelen? Dat komt, omdat het laatste minder vaak voorkomt dan het eerste. Hermans meende zijn idool hier te moeten corrigeren: nee, dat
komt, omdat verdriet minder willekeurig dan pijn wordt opgewekt. 41
Kennelijk is verdriet duurzamer dan pijn, althans in de ogen van Hermans (voor wie chronische pijn een onbekend fenomeen was), maar
wie een ander met een dodelijke opmerking een steek in het hart
geeft, bezorgt hem heftige pijn én diepe droefheid. Die twee laten zich
niet tegen elkaar uitspelen, daarom deugt de vraag als zodanig niet.
Wie iets belooft, zich niet aan zijn belofte houdt en hetzelfde opnieuw
belooft, loopt het risico dat men hem minder zal geloven. Wittgenstein
sierde die waarheid filosofisch op door zich af te vragen, of iemand die
belooft: 'Morgen zal ik u een bezoek brengen,' niet komt en vervolgens
zijn belofte herhaalt, hetzelfde zegt of iets anders.42 Ontdaan van zijn
gefingeerde importantie luidt het antwoord: hij zegt hetzelfde, maar
men gelooft hem minder op zijn woord dan toen hij zijn komst voor de
eerste keer aankondigde. Misschien is de irritantste vraag die Wittgenstein in de vorm van een 'taalspel' stelde, wel deze vraag: 'Wat is een
vraag?' Op zichzelf is daar niets mis mee, maar het antwoord is zo onbehouwen geformuleerd, dat men spontaan aan plaatsvervangende
schaamte begint te lijden: 'Het is niet de constatering dat ik wens, dat
men mij zal zeggen, maar wat dan wel?' 43 Dit filosofisch koeterwaals
laat zich als volgt ontcijferen: wie een vraag stelt, weet iets niet of
wendt voor iets niet te weten. In beide gevallen zal een ander hem
antwoord moeten geven, maar degene die erom verlegen zit, kan dat
niet voor hem invullen. Hij moet zich laten verrassen, of hij wil of niet.
Dit is het min of meer opgeknapte antwoord van Wittgenstein op die
vraag, maar het zal de lezer niet ontgaan zijn, dat ondanks de ontleding
van de psychische gesteldheid van zowel de vragensteller als degene
die hem antwoord geeft, de vraag zelf niet is beantwoord…
Hermans' idool leek op iemand die een kamer tracht te verlaten via
een te hoog raam of een te nauwe schoorsteen, omdat hij in filosofische verwarring verkeert. 44 Hij maakt gebruik van een voorhanden mogelijkheid, maar gaat niet logisch te werk. Daarop zinspeelt zijn ge-
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zegde: 'Die Deutungen allein bestimmen die Bedeutung nicht.' 45 Inderdaad kan men niet volhouden, dat alleen de uitleg van iets de betekenis van wat wordt uitgelegd, zou kunnen bepalen. Uitleg alleen voldoet
niet, omdat de 'taalspelen' onbegrensde mogelijkheden bevatten en
men de exegeet niet op de realisatie van één enkele mogelijkheid
moet vastpinnen, of omdat er te veel niet gerealiseerde mogelijkheden zijn om gedachten buiten de gebezigde taal om in iemands geest
te doen postvatten. Hoe vaak denkt men bij 'niets' juist aan 'alles', of
ervaart men door de rangschikking van bestaande woorden 'schoonheid', zonder dat dit woord zelf zo'n ervaring mogelijk maakt? Schakelt
men in zijn geest van 'gedachte' over naar 'indruk' of naar 'klank', dan
zal men kunnen beamen, dat de ervaring van een schilderij of muzikale
compositie de heftigste gemoedsbewegingen kan uitlokken waarvan
de betekenis groot is zonder dat er, in overeenstemming met Wittgensteins gezegde, een woord aan te pas hoeft te komen.
Nu kan men denken, dat Wittgenstein pas na zijn 'Tractatus' het
spoor in de logica van de filosofie bijster raakte en dat zijn bizarre
denkbeelden uitsluitend in later gepubliceerde werken als zijn Philosophische Untersuchungen en zijn colleges over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie voorkomen, maar dat zou een misvatting zijn. Reeds in de 'Tractatus' komen aanvechtbare stellingen
voor die met zo'n aplomb worden verkondigd, dat men zich niet alleen
aan de onjuistheid ervan ergert. Een voorbeeld daarvan is een dooddoenerige, maar op zichzelf niet onjuiste stelling die pas in het vervolg
aanvechtbaar wordt: 'Elk ding bevindt zich als het ware in een ruimte
van mogelijke connecties. Deze ruimte kan ik mij leeg denken, maar
niet het ding zonder de ruimte.' 46 Dat laatste valt te betwijfelen, indien
men zich een ding, zoals op een Japanse pentekening van Hokusai,
zonder schaduw voorstelt of als een los puzzelstukje van hout, dat
door een kind in een daarvoor uitgespaarde ruimte moet worden gelegd. Ook het idee dat men zich dingen kleurloos voorstelt, lijkt een
voorbarige aanname.47 Een banaan en een tomaat kunnen er op een
schilderij heel anders uitzien dan in werkelijkheid, maar men stelt zich
die aanvankelijk in de bekende kleuren voor. Wittgenstein mag dan
zijn roem mede te danken hebben aan de laatste stelling uit zijn 'Tractatus': 'Van dat, waarover niet gesproken kan worden, moet men zwijgen,' maar zelf sprak hij te veel over wat hij ten onrechte bekend veronderstelde. Hij poneerde twee waarheden als een koe: 'De tautologie
heeft geen waarheidsvoorwaarden, want zij is onvoorwaardelijk waar.
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De contradictie is onder geen enkele voorwaarde waar,' en trok er een
algemeen geldende conclusie uit die men nochtans niet met hem wil
delen: 'Beide zijn zinloos.'48 Bijgeloof beschouwde hij als het geloof in
causale verbanden, waarmee het onderscheid tussen wetenschap en
religie zou komen te vervallen.49 Het verschijnsel van de wil behoorde
volgens hem uitsluitend tot het gebied van de psychologie, alsof een
politicus niet naar macht en rijkdom zou streven en, wanneer hij dat
wel doet, voor een niet-psycholoog oninteressant zou zijn.50
Al te bekend en ten onrechte bekend,-dat zijn de toepasselijkste kwalificaties van Wittgensteins redeneringen en 'taalspelen'. Hij kon geen
maat houden en stelde bizarre vragen waarop hij een aantoonbaar
verkeerd antwoord gaf. Waarom kan een hond geen pijn veinzen? Die
vraag liet hij volgen door een tweede: 'Is een hond te eerlijk?' en een
derde: 'Zou men een hond pijn kunnen leren veinzen?' Na lang nadenken gaf hij op die laatste vraag ten antwoord: 'Men kan hem misschien
leren bij bepaalde gelegenheden te janken, alsof hij pijn lijdt, zonder
dat hij echt pijn heeft. Maar voor het eigenlijke veinzen zou de juiste
omgeving voor dit gedrag nog altijd ontbreken.'51 Meer dan omgevingsfactoren zijn karaktereigenschappen van invloed op geveinsd gedrag, want hoe zou het anders te verklaren zijn, dat de een in tegenstelling tot de ander dit gedrag vertoont in nagenoeg gelijke omstandigheden? Maar dáárover hoorde men hem niet, misschien niet, omdat hij de discussie over de tegen elkaar af te wegen belangen van 'omgeving' en 'karakter' te veel vond lijken op de eindeloze discussie over
wat belangrijker is voor de bepaling van de eigenschappen van een individu: 'nature' of 'nurture'.
Minder bizar en meer onnozel luidde zijn vraag, waarom een rechterhand geen geld kan geven aan een linkerhand.52 Die vraag had Wittgenstein beter niet kunnen stellen, evenals hij zijn vaststelling dat een
beloning iets aangenaams en een straf iets onaangenaams moet zijn,
beter voor zich had kunnen houden.53 Vraag en vaststelling verdienden
geen formulering, wat niet op de diepzinnigheid van de laatste stelling
in de 'Tractatus' wijst, maar op het tegendeel daarvan: clichés dient
men te vermijden. Wittgenstein sprak niet over zijn mystieke neigingen, noch over zijn religieus besef, want alles wat daarmee samenhing
'toonde' zich volgens hem. 54 Hij verzweeg geen enkel cliché, als het
hem goed uitkwam, maar zweeg terecht over onuitsprekelijke zaken.
Subtiel of pietluttig verwoordde hij zijn indrukken van een tekening
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Konijn of eend?

waarop men naar believen een konijn of eend zou kunnen zien. Er bestaan tegenwoordig veel meer van dit soort tekeningen waarop men
tussen twee kandelaars of, links en rechts van één exemplaar, de contouren van een gezicht kan zien. Wat men ook waarneemt, er vindt
geen transformatie van de visuele werkelijkheid plaats. Maar hoe zou
men in filosofisch opzicht de verspringende beelden moeten interpreteren? Wittgenstein deed dat zo: 'De uitdrukking van een verandering
van gezichtspunt is de uitdrukking van een nieuwe waarneming en tegelijkertijd van het onveranderd blijven van de waarneming.' 55 Alles
klopt in deze zin, wat een compliment voor wie hem formuleerde inhoudt, en toch vraagt men zich af, waarom hij de moeite nam iets op
te schrijven, wat in één oogopslag reeds duidelijk is. Wat dat niet is,
zijn hang naar het mysticisme, zou men liever verklaard en geïnterpreteerd willen zien, maar het onuitsprekelijke 'toont' zich, zo weet men
inmiddels, en men zal zich maar niet bezondigen aan een 'taalspel' in
zijn geest: 'Kan men schrijven over het onuitsprekelijke?'
Fouten in redeneringen zijn gauw gemaakt, zoals Cornelis Verhoeven
in één van zijn twaalf confidenties toegaf, waarna hij 'kritische norsheid' aanbeval als een remedie tegen de overrompelende hoeveelheid
informatie van filosofische aard waarmee een mens lastig wordt gevallen. Waaronder kan het foutieve karakter van filosofische redeneringen al niet schuilgaan? Verhoeven gaf er een beknopt overzicht van:
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'Voor kwaliteit gaat men onwillekeurig door de knieën, maar er is, als
het over verheven zaken gaat, een zo groot aanbod van namaak en
nep, dat men wel gedwongen wordt een harnas van kritische norsheid
te dragen om niet helemaal weerloos te zijn tegen de stortvloed van
kitsch, redeneringen, culturele verplichtingen, goede opvoeding, snobisme, politiek misbruik en mooie bedoelingen waaronder de culturele
traditie vanouds bedolven is als onder een verstikkende deken.'56 Van
oudsher zijn zulke fouten gemaakt, die vooral de emoties betreffen.
Beperkt men zich bij het signaleren daarvan tot de periode van de Renaissance en daarna, dan blijken de grootste filosofen zich te hebben
vergaloppeerd, hetzij door heftige emoties als verontwaardiging en
woede als zodanig verkeerd te interpreteren, hetzij door er een irreële
indeling voor te bedenken. Spinoza kan gelden als een specimen van
het eerste en Descartes van het tweede soort filosofen. Laatstgenoemde decreteerde bijvoorbeeld: 'Een door anderen verricht kwaad
dat niet onszelf betreft, maakt, dat wij daarover verontwaardigd zijn.
Betreft het onszelf, dan voelen wij woede.' 57 Waarom zouden woede
en verontwaardiging in dit gegeven voorbeeld niet in hoge mate uitwisselbaar zijn? Descartes sprak voor zichzelf, terwijl hij de omstandigheden waaronder zijn eigen woede en verontwaardiging werden gewekt, rubriceerde voor zijn medemensen. Aan dit filosofisch euvel
hebben velen, ook niet-filosofen, geleden. Zonder het respect voor zijn
grote oeuvre te verliezen, signaleert men hier in de marge wel degelijk
een minpunt.
Hetzelfde geldt voor Spinoza, die in het derde deel van zijn Ethica verkondigde: 'Wie zich voorstelt dat een ander hem, naar hij zich voorstelt, zonder enige aanleiding haat, zal hem van zijn kant haten.' 58 Niet
alleen deugde zijn ongecontroleerde uitruil van haat tegen haat niet,
maar ook is zijn eigen visie op heftige emoties in tegenspraak met de
bijkomende stelling 1 horend bij stelling 40: 'Wie zich indenkt, dat de
persoon die hij liefheeft door haat jegens hem is aangedaan, zal zowel
door haat als door liefde worden gekweld. Want omdat hij zich indenkt, dat hij door hem wordt gehaat, wordt hij van zijn kant gedwongen hem te haten, maar, bij hypothese, bemint hij hem toch. Hij zal
dus tegelijk zowel door haat als liefde worden gekweld.' 59 In weerwil
van de gesuggereerde systematiek is in stelling 40 sprake van willekeur, liefde kan immers met haat worden beantwoord en omgekeerd.
Stelling 7 in het vierde deel laat zich op een niet minder willekeurige
wijze over heftige emoties uit: 'Een hartstocht kan alleen geremd of
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vernietigd worden door een tegengestelde, krachtigere hartstocht.' 60
Waarom niet door een nieuwe, minder krachtigere hartstocht of door
het uitdoven van een heftig verlangen? Deze stelling is bovendien in
tegenspraak met stelling 69 in het vierde deel die luidt: 'Een vrij man
toont zich even deugdzaam bij het ontwijken als bij het overwinnen
van gevaren.'61 Waarom zou hij zich in dat geval laten meeslepen door
zijn hartstochten en anderen of zichzelf in het verderf storten? Hij zou
zijn neigingen volgens Spinoza zelf helemaal niet door andere, nog
krachtigere of gevaarlijkere hartstochten hoeven te vervangen, want
hij kan deze als oude soldaten langzaam laten verdwijnen. Een laatste
voorbeeld van een willekeurige stelling op het vlak van heftige emoties
is stelling 41 in het vierde deel: 'Blijdschap is niet zonder omwegen
slecht, maar goed. Droefheid is daarentegen in alle opzichten een
kwaad.'62 Blijdschap in de vorm van misplaatst optimisme is slecht, terwijl er uit droefheid iets goeds kan voortkomen.
Zet men zijn kruistocht tegen foute of inconsequente redeneringen
in het oeuvre van Spinoza voort, dan vallen er drie uit meer voorbeelden te selecteren die los van heftige emoties toch een verkeerde voorstelling van zaken geven. Het eerste voorbeeld betreft het bewijs bij
stelling 49 in het tweede deel van zijn Ethica: 'In de geest is er geen
absoluut vermogen van willen of niet willen, maar bestaan slechts individuele wilsuitingen, dat wil zeggen afzonderlijke bevestigingen of
ontkenningen.'63 Komen die 'afzonderlijke bevestigingen of ontkenningen' niet neer op een relatief 'vermogen van willen of niet willen',
waardoor het probleem van de vrije wil, anders dan Spinoza te kennen
gaf, onopgelost blijft? Ging hij niet over de schreef, toen hij de wil en
het verstand volgens een bijkomende stelling horend bij stelling 49
identiek aan elkaar verklaarde?64 Het tweede voorbeeld betreft zijn
stelling dat men van een waarheid altijd zeker is, terwijl men dat nooit
van een onwaarheid (hoe hardnekkig men zich er ook aan vastklampt)
kan zijn, 'want onder zekerheid verstaan wij iets positiefs en niet het
ontbreken van twijfel, en onder het ontbreken van zekerheid verstaan
wij onwaarheid'.65 Zowel zijn stelling als de toelichting die hij daarop
gaf kunnen worden aangemerkt als lukrake beweringen, die het bestaan van een onzekere waarheid en zekere onwaarheid uitsluiten,
terwijl men zekerheid als negatief en het ontbreken van twijfel als positief kan ervaren, en bovendien het ontbreken van zekerheid lang niet
altijd als een onwaarheid hoeft te worden uitgelegd: denk maar aan
de ramp met vliegtuig MH370 waarvan het onzekere lot de dood van
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de bemanning en alle passagiers niet minder geloofwaardig maakt.
Het derde voorbeeld betreft het bewijs voor stelling 19 in het derde
deel van zijn Ethica, dat de geest zoveel mogelijk zal proberen zich iets
voor te stellen, wat het vermogen van het lichaam om te handelen
vergroot of ondersteunt, naarmate men zich zoiets des te liever voorstelt.66 Spinoza deed het daarbij voorkomen, alsof een geliefd voorwerp zeker zou bestaan, terwijl dat in een idée fixe niet het geval hoeft
te zijn: daarin is eerder sprake van een op onzekerheid gebaseerde obsessie. Een stalker die een fictieve liefdesbrief aan zichzelf schrijft en
zich als gevolg daarvan verbeeldt, dat een ander verliefd op hem is en
hij op haar, bedriegt zich misschien wel in dubbel opzicht. Hij romantiseert de liefde of verwringt haar tot een onmogelijke passie, waarin
niets zekers of geliefds valt te bekennen. Hoe kan de verbeelding niet
worden geprikkeld door wishful thinking, dat wil zeggen door een geliefd voorwerp dat niet bestaat of waaraan men krachten toekent dat
het niet bezit? Spinoza onderschatte het vermogen van de mens om
zich iets voor te stellen, toen hij de gretigheid waarmee dat kan gebeuren, beperkte tot de concrete bestaansmogelijkheid der dingen en het
geliefde voorwerp, de talisman, voortrok boven iets wat afschuw inboezemt, een duivelse tronie of boeman.
Een foute of inconsequente redenering kan ook leiden tot een conclusie die voor waar wordt aangenomen, hoewel het vernuft van de
redenering daarvoor geenszins een garantie biedt. Schopenhauer
komt in Die Welt als Wille und Vorstellung met een wel héél merkwaardige stelling aanzetten, namelijk dat oudere mannen zich gewoonlijk
van heteroseksuelen tot pederasten ontwikkelen, omdat de kwaliteit
van hun zaad minder wordt en door pederastie misgeboortes worden
voorkomen. Met een keurige verwijzing naar Aristoteles zou men hem
haast nog geloven ook: 'Als gevolg van de behoedzaamheid van de natuur komt ongeveer op de door Aristoteles aangegeven leeftijd in de
regel een pederastische neiging tot ontwikkeling. Zij begint heel geleidelijk en vrijwel onopgemerkt, maar wordt steeds duidelijker en uitgesprokener, naarmate het vermogen om sterke en gezonde kinderen te
verwekken afneemt.'67 De natuur is niet behoedzaam, eerder kwistig,
als men op de verspilling van het zaad van jonge mannen let. Natuurlijk
was Schopenhauer zich bewust van de reikwijdte van zijn stelling en
zijn eigen kwetsbare positie in dezen. Hij meende te weten, waarom
pederastie ongeoorloofd is: 'De ware, uiteindelijke en diep metafysische reden voor de verwerpelijkheid van de pederastie is deze, dat,
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terwijl de wil tot leven erin wordt bevestigd, het gevolg van deze bevestiging, die de weg naar de verlossing openhoudt, met andere woorden de vernieuwing van het leven, volledig wordt afgesneden.'68 Dezelfde argumentatie had hij voor de 'verwerpelijkheid' van homoseksualiteit kunnen aanvoeren, maar dat liet hij na. Over de ongelijkwaardigheid van een seksuele relatie tussen een oudere man en een kind
repte hij met geen woord, terwijl dat tegenwoordig als het grootste
principiële bezwaar daartegen wordt gezien. De principiële gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, man en man en vrouw en vrouw stelde
hij ten achter bij het genererend vermogen van eerstgenoemde om
samen met een vrouw nieuw leven te verwekken. Het leven moest
voor alles in stand worden gehouden, wat men een conservatief standpunt zou kunnen noemen, terwijl de manier waarop dat moest gebeuren een vernieuwing van het leven inhield, die met 'conserveren' niets
te maken had. Schopenhauer speelde met dit soort paradoxale gedachten. Men krijgt overigens sterk de indruk, dat hij met zijn stelling
schandaal wilde verwekken om zijn filosofie bekendheid te geven:
'Tenslotte heb ik met het naar voren brengen van deze paradoxale gedachten ook de heren filosofieprofessoren, die door het steeds bekender worden van mijn door hen zorgvuldig doodgezwegen filosofie volledig de kluts zijn kwijtgeraakt, een klein genoegen willen bereiden: ik
stel hen namelijk in de gelegenheid om mij ervan te betichten dat ik
de pederastie in bescherming heb genomen en aanbevolen.'69 Hoe dat
ook zij, de onjuistheid van zijn stelling is evident.
Behalve een foute of inconsequente redenering kan een filosoof ook
een toon aanslaan, alsof hij een welhaast profetische wijsheid verkondigt. Het gaat hem in zo'n geval minder om de waarheid dan om de
allure van de waarheid. In Nietzsche und das Christentum heeft Karl
Jaspers hierop gewezen, toen hij een verleidelijke tegenstelling in het
oeuvre van Nietzsche vaststelde tussen enerzijds het drastische karakter van diens apodictische beweringen, alsof de waarheid en niets
dan de waarheid wordt verkondigd, en anderzijds de 'oneindige dialectiek van de alles weer opheffende mogelijkheden'.70 Dit stilistische
procedé van de waarheid, dat een ongekende exploitatie van de paradox met zich meebrengt, maakt het extra moeilijk de ware bedoelingen van een filosoof in te schatten. Zo kon Nietzsches Übermensch
doorgaan voor een geestelijk hoogstaand man, wiens 'amor fati' onvoorwaardelijk scheen en een rücksichtslose waarheidszoeker wiens
eerlijkheid boven elke twijfel verheven was, wat er in de praktijk toe
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leidde, dat hij eerder zichzelf zou ontwapenen dan een ander, én voor
het door de nazi's gekoesterde ideaalbeeld van een ongenaakbare heros, een Arische krachtpatser in de voorste linies van de SS strijdend,
als een apocalyptische ruiter onverschillig voor het lot van de door
hem neergemaaide mensen. Die onduidelijkheid is niet het gevolg van
een foute of inconsequente redenering, maar van de even verleidelijke
als misleidende stijl van Nietzsche, wiens woorden ongeacht de strekking ervan een authentieke indruk op de lezer maken. Hoe klein is de
stap van authentiek naar waar? Overal waar hij noch proefondervindelijk noch op feiten gebaseerd te werk ging, staan uitleg en waardering hoog in het vaandel van deze filosoof, terwijl controle vrijwel ontbreekt. Jaspers zag ook daarin een gevaar, want de argeloze lezer betreedt met Nietzsche ongemerkt een gevarenzone en ziet met terugwerkende kracht historische beelden die niet met de van oudsher bekende werkelijkheid corresponderen. 71
Naarmate de psychologie in de redeneringen van een filosoof een
grotere rol speelt, neemt de kans toe dat hij onzin beweert. De fout zit
hem dan niet in de door hem gevolgde redenering, maar wederom in
de ontbrekende controle die anders dan in het geval van Nietzsche
vooral met het domein der zielenroerselen te maken heeft. Historische
beschouwingen over het gebrek aan moraal bij de presocratici kunnen
gemakkelijk overgaan in een pleidooi voor de wenselijkheid van amoraliteit, waarna in het vervolg de zogenaamd 'psychologisch verantwoorde' stelling wordt verkondigd, dat medelijden ten onrechte alles
wat ziek, zwak en misselijk is, in leven houdt. Wetmatigheden in de
natuur dienen immers blindelings in het leven van de mens te worden
geïncorporeerd, al bestaat er ook nog zo'n groot verschil tussen dierlijke instincten die het dier geen keuze laten, en gewetensvolle afwegingen waarvan de mens meer dan één mogelijkheid kan benutten.
Zonder de omweg van de klassieke oudheid belandde Bergson in het
domein der zielenroerselen, toen hij het proces dat tot waarheid
moest leiden, in termen van 'psychofysische wetten' beschreef, hoewel hij de fysische causaliteit als van een wezenlijk andere orde beschouwde dan de psychische.72 Fysica en psychofysica moeten naar de
opvatting van Bergson een doolhof in een doolhof hebben gevormd,
want de taak van de fysica bestond er volgens hem in 'om de uiterlijke
oorzaak van onze bewustzijnstoestanden aan een berekening te onderwerpen', zoals de psychofysica zich met de innerlijke oorzaak daar-
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van bezighield. Maar als dat er in de praktijk op neerkomt, dat een fysicus zich zo min mogelijk met die toestanden zelf bemoeit en deze
'onophoudelijk en uit vooringenomenheid' verwart met hun oorzaak,
'de illusie van het gezond verstand' aanmoedigt en 'zelfs bijdraagt aan
de versterking van die illusie',-wat voor goeds kan een psychofysicus
of psycholoog dan nog uitrichten? 73 Hoeveel uitvindingen zouden volgens deze opvatting niet kunnen zijn gedaan, waarop nochtans de Eerste en Tweede Industriële Revolutie berusten? Voor een leek in de filosofie groef Bergson met deze opvatting zijn eigen graf. Wat voor de
door hem gehekelde wetenschappen gold, zou niet voor de filosofie
gelden? Zijn waarheden zijn niet minder beweringen dan die van een
ander.
Over de onzin van de freudiaanse psychologie, op geen enkele manier
gevoed door neurobiologisch onderzoek, heeft Popper in zijn Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge een behartigenswaardige opmerking gemaakt. Hij beschreef het tafereel van een
man die een kind het water in duwde om het te verdrinken. Volgens
Freud verdrong zo'n man iets, bijvoorbeeld het feit dat hij aan een oedipuscomplex leed. Een andere man sprong in het water om een kind,
met gevaar voor zijn eigen leven, juist van de verdrinkingsdood te redden. Volgens Freud sublimeerde die zijn eigen onmacht. Maar volgens
Adler leed de eerste man in zo'n hevige mate aan minderwaardigheidsgevoelens, dat hij aan zichzelf moest bewijzen tot een misdaad in
staat te zijn, terwijl de tweede man juist wilde bewijzen dat hij in staat
was om een kind te redden. Noch het ongelijk van Freud, noch het ongelijk van Adler viel te bewijzen: 'Ik kon geen enkel voorbeeld van menselijk gedrag bedenken, dat niet in termen van beide theorieën kon
worden geïnterpreteerd.'74 Ook hier veroorzaakte de willekeurige argumentatie zo'n groot gebrek aan controle, dat men geen enkele van
de geopperde conclusies als waar kan aanvaarden.
In het verlengde van Poppers gedachten over de freudiaanse psychologie, inclusief die over het 'Uber-ich' als censor van het 'Es', zijn er
meer theorieën denkbaar die lukraak beweren een op waarheid gebaseerd inkijkje in de menselijke geest te kunnen geven. Sartre borduurde op de theorieën van Freud voort, toen hij op zijn beurt geen
genoegen wenste te nemen met de gedachte, dat men met 'ik' ook
werkelijk 'ik' zou kunnen bedoelen. Zie eens, hoe omslachtig en onwaarachtig hij zich over het 'ik' uitlaat: 'Het 'ik' biedt zich altijd aan als
iets wat geweest is vóór het bewustzijn,-en tegelijkertijd als iets wat in
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het bezit is van diepten die zich geleidelijk aan moeten onthullen. Zo
verschijnt het Ego aan het bewustzijn als een transcendent op-zich, als
iets bestaands van de menselijke wereld, niet als iets van bewustzijn.'75
Hoe kan het 'ik' als zodanig bestaan, voordat men zich daarvan bewust
is? Is het 'ik' in de opvatting van Sartre onpersoonlijk? Dan zou het,
dwars tegen alle logica van de taal en het bewustzijn in, onder een
verkeerde naam de menselijke geest kunnen binnendringen (afgezien
van de vraag, of onder die naam 'ik' of 'Ego' moet worden verstaan).
Als het 'ik' tot de buitenwereld behoort en zich als 'Ego' aan het bewustzijn aandient,-door wie wordt het dan welkom geheten? Door het
'ik' dat allang in het bewustzijn zetelt? Hoe kan trouwens 'iets bestaands van de menselijke wereld' worden gescheiden van 'iets van
bewustzijn', wanneer het om het 'ik' gaat? Als het 'Ego' niet een onpersoonlijke versie van het 'ik' is, wat is het dan wel? Sartre gaf daarop
dit antwoord: 'Het is alleen zo, dat het Ego allerminst de personaliserende pool van het bewustzijn is dat, zonder het Ego, in een onpersoonlijke fase zou blijven steken, het is integendeel het bewustzijn in
zijn fundamentele zelfheid dat, onder bepaalde voorwaarden, het verschijnen van het Ego als transcendent fenomeen van die zelfheid mogelijk maakt.'76 Het 'Ego' is dus identiek aan het bewustzijn zelf (zijn
eigen 'cloud' zou men tegenwoordig zeggen), waarin het niet verschijnt (want dan zou het in zichzelf verschijnen), maar waarin het het
bewustzijn van zichzelf bewust maakt. Wie het inmiddels heeft opgegeven om Sartre tot in de verste uithoeken van de menselijke geest te
volgen, wiens hersenkronkels meer dan die van een ander op een labyrint lijken, wordt tenslotte onthaald op een variant van het freudiaanse 'Es': 'Het zich is eenvoudigweg. En in die zin kan men van het 'ik',
dat men volkomen ten onrechte tot bewoner van het bewustzijn
maakt, zeggen dat het het 'mij' van het bewustzijn is, maar niet dat het
zijn eigen zich is.'77 Hier wordt het 'ik' in strijd met de eerder gegeven
definitie tot een 'bewoner van het bewustzijn' gemaakt, waaruit het
als behorend tot de buitenwereld was verbannen. Een verkeerde en
niet goed te volgen redenering maakt de bedoelingen van Sartre zo
duister, dat men niet eens meer weet wat men precies zou moeten
controleren, als men daartoe al zou willen overgaan.
In dezelfde tijd dat Sartre over zijn proefschrift nadacht, hield Thomas
Mann zich eveneens met het probleem van het 'ik' bezig. Terwijl Hitler
op het balkon van hotel Zum Elephanten te Weimar de onder hem verzamelde menigte weer eens toebrulde, onderhield Mann zich met de
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maître van het hotel dat in Lotte in Weimar zo'n voorname rol speelt.
Er bestaat een foto van hem uit 1949, waarop hij staande voor zijn
vooroorlogse automobiel, met een reispet op, in de lens van een camera kijkt, een zich verpozende heer, die het zijne denkt van de hem
fêterende lieden. Zij hebben hem op een goede dag naar het Gartenhaus van Goethe gebracht, maar klapten op een kwade dag hun handen stuk voor een monster dat op deze wereld zijn gelijke niet kende.
Wat zal men dan nog nadenken over het 'ik'? Is dat niet net zo'n speling
van het lot als de massale vernietiging van mensenlevens die weldra
volgen zal, alleen met dit verschil, dat het 'ik' ondanks anders luidende
berichten een persoonlijk bewustzijn heeft? Denkend aan Goethes
oudste zoon, zijn zwak voor de fles en niet geheel en al vermeend gebrek aan ridderlijkheid, ziet de oud geworden Lotte in August von
Goethe de vader terug. Haar 'ik' laat zich in tweeën splitsen, zonder
dat de een de ander niet zou zijn. Ze voelde zich weer jong, als in de
tijd dat ze met Goethe verkeerde, maar 'daarnaast kreeg ze ook nog te
maken met de oude Charlotte, dat wil zeggen met haar algemene ik in
ruimere zin, op een heel ontroerende manier, die de situatie nog gecompliceerder maakte, doordat namelijk de karakters van zoon en
minnaar door elkaar heen gingen lopen, waarbij de zoon echter in
hoge mate zoon bleef en zich toch net zo gedroeg als zijn vader'.78 Een
ik-figuur, zo geeft Thomas Mann hier te kennen, is weliswaar de eerste
persoon enkelvoud waarmee men zich tot zichzelf verhoudt, maar die
persoon kan uit net zoveel personen bestaan, als de verbeelding toelaat. Wat men daar zelf in ziet, hoeft niet onder te doen voor wat anderen daarin zien. De uitwisselbaarheid van de personages in zichzelf
maakt iemand tot een ik-figuur, ongeacht hoe fictioneel of realistisch
ze zijn. In die zin krijgt de buitenwereld vat op het innerlijk bewustzijn
en omgekeerd. Sartre had in zijn proefschrift een voorbeeld kunnen
nemen aan Thomas Mann, wiens gecompliceerde visie op het 'ik' tenminste een helder beeld te zien geeft van wat hij bedoelde en dat in
een zeer verzorgde taal die het zonder filosofenjargon kan stellen.
Intussen is met de introductie van de freudiaanse psychologie en het
'ik' een stelling geponeerd die het waarheidsbegrip ook zonder verkeerde of inconsequente redenering zo persoonlijk maakt, dat men er
alle kanten mee uit kan. Hoe persoonlijker iets als waarheid wordt ervaren, des te moeilijker kan het door anderen worden gecontroleerd.
De wiskundige en grondlegger van de moderne chaostheorie, Jules
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Thomas Mann staande voor het Gartenhaus van Goethe in Weimar (1949)
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Poincaré, beweerde, dat de selectie van goede ideeën voor het opstellen van een theorie geschiedde door het 'subliminale zelf', waarin Pirsig een 'pre-intellectuele gewaarwording' ontdekte, zeg maar 'intuitie'.79 De grootste onverschilligheid voor wat filosofen te melden hebben, wordt veroorzaakt door het inzicht, dat een waarheidservaring
wordt geïnitieerd door iets even wezenlijks als ongrijpbaars, de intuitie, dat wil zeggen een beslissende inval die net zo goed een vooroordeel kan blijken te zijn als een vingerwijzing in de richting van de waarheid. Zo bezien had Freud met zijn fallische preoccupaties van kindsbeen af geen ongelijk, zolang hij voor zichzelf sprak. Wat Poincaré en
Pirsig benadrukten, het belang van de intuïtie, is in wezen niet anders
dan wat een medium als Char in haar boek Innerlijke wijsheid uiteenzette, waarvan de ondertitel Leren leven met je intuïtie op de moeilijkheden wijst die onvermijdelijk zullen rijzen, of men nu volgens zijn intuïtie leeft of niet. Volgens haar levert een combinatie van intuïtie met
logica en gezond verstand wijze beslissingen op.80 Zo'n tweeledige toevoeging geeft al aan, dat de behoefte aan controle, verificatie of falsificatie onverminderd groot blijft, maar haar stelregel (een stelling voor
het dagelijkse gebruik) is zo gek nog niet. Wie daar zijn neus voor ophaalt (en hoogst inconsequent voor de ideeën van Poincaré, Einstein
en Pirsig op dit gebied wél openstaat), doet zichzelf tekort.
Intuïtie geeft iets te verstaan, dat men paradoxaal zou kunnen omschrijven als een in een flits aangereikt vast geloof, wat vervolgens de
vraag doet rijzen, hoe deze geloofskwestie zich verhoudt tot het geloof
in het algemeen. Een man als Rudy Kousbroek maakte korte metten
met het geloof,-deze uitdrukking verwijst niet onopzettelijk naar de
rooms-katholieke liturgie-, want dat beschouwde hij in een brief aan
Gerard Reve als 'symboolblindheid', dat wil zeggen als een dubbele
vertekening van de werkelijkheid: moet de mens leven in een aards
tranendal (of in een kerker, zoals Kousbroek met zijn voorliefde voor
Plato zei), dan neemt hij dat letterlijk, zoals hij zoveel figuurlijk bedoelde passages in de Bijbel ten onrechte letterlijk opvat, maar
waarom hij daar moet leven, kan hij niet bevroeden en toch voert hij
daarvoor allerlei redenen aan. 81 In diezelfde brief noemde Kousbroek
de paus de 'Alleenvertegenwoordiger en Onfeilbare Buikspreker van
het Mannetje van de Radio', met welke laatste persoon hij natuurlijk
God bedoelde.82 Hoewel hem het verschil tussen godsdienst en religie
duidelijk was,-godsdienst is een geïnstitutionaliseerd geloof dat prak-
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tijken, gebruiken en rituelen met zich meebrengt, waarvan men gelooft dat die God welgevallig zijn, terwijl religie een rechtstreekse verbondenheid met God veronderstelt, waaraan geen kerk of praktijken,
gebruiken en rituelen te pas komen-, stelde Kousbroek niet godsdiensten, maar religies aansprakelijk voor wat er mis is in de wereld: 'Onze
religies hebben niet slechts het Mannetje van de Radio, wat ze erbij
hebben is de toevoeging 'en daar mag niemand aan twijfelen, want dat
wil dat mannetje niet hebben'. Ze weten met andere woorden ook nog
wat het mannetje wil, en beijveren zich onophoudelijk het hem naar
de zin te maken en hem gunstig te stemmen.' 83 Nu is dat nog tot daaraan toe, zolang het niet ten koste van anderen gaat, 'maar zo'n Mannetje van de Radio verdeelt de mensen in groepen, elk met de rotsvaste overtuiging dat alléén zij Zijn wil kennen en gerechtigd zijn om te
spreken uit Zijn naam. Hierdoor worden zij aangezet tot handelingen
waartoe zij anders vermoedelijk niet in staat zouden zijn. Ik bedoel niet
alleen maar de voor de hand liggende dingen, zoals moord, marteling
en doodslag, en leugen, laster en intimidatie; ik denk bijvoorbeeld ook
aan mensen -en daarvan zijn er miljoenen- die kinderen op de wereld
brengen waar zij geen raad mee weten.' 84 Het moge duidelijk zijn, dat
Kousbroek het op godsdienst noch religie begrepen heeft, terwijl hij in
het bijzonder niets van het rooms-katholicisme moest hebben. Merkte
hij in Hoger honing niet op, dat de Verlichting in nog geen 200 jaar het
leven van honderden miljoenen mensen 'onvergelijkelijk meer heeft
verbeterd' dan de Rooms-Katholieke Kerk in 2000 jaar?85
Hoeveel weerzinwekkends zou men voor lief moeten nemen om
Kousbroek geen gelijk te hoeven geven? Een god naar de menselijke
maat, even kinderachtig en bedacht op eer en respect als beducht voor
het minste vergrijp, een voor alles liefdeloze god, is een menselijk misbaksel. Voor hem hoeft men zich niet te schamen, maar des te meer
voor medemensen die al te gemakkelijk naar het beeld van zichzelf een
god hebben geschapen. Het is ermee gesteld als met Heideggers beschouwing van de antropologie: zij kan nooit een wezenlijk onderdeel
van de filosofie uitmaken, omdat de vraag onbesproken moet blijven,
wat een mens in metafysisch opzicht voorstelt. In welk opzicht de filosofische antropologie van de gewone verschilt, weigerde Heidegger uit
de doeken te doen (waarschijnlijk omdat hij de vraag, of de mens in
een metafysisch concept past al niet kon beantwoorden).86 Dat was
een zelfs voor hem te ingewikkelde vraag, van dezelfde orde als de
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vraag naar wat een god in metafysisch opzicht voorstelt. Laat de theologie daar maar een antwoord op geven, een filosofische beantwoording van die vraag lijkt onmogelijk, al heeft bijvoorbeeld Kant daartoe
wel een poging gedaan. In versluierende zin merkte Hannah Arendt
op, de metafysische betekenis van mens en God samenvattend in het
begrip 'het Zijnde': 'Waar wij ook trachten door te dringen om, al dan
niet met behulp van instrumenten, tot achter het verschijnende om de
laatste geheimen te ontsluieren van het Zijnde, dat volgens ons fysieke
wereldbeeld zo terughoudend is, dat het nooit verschijnt, en tegelijkertijd zo overweldigend machtig dat het alle verschijning voortbrengt,
daar vinden wij, dat de macrokosmos en de microkosmos beide zijn
opgebouwd volgens hetzelfde patroon, dat op onze instrumenten valt
af te lezen.'87 In zekere zin kan men voor haar stelling, dat de metafysische betekenis van God en mens even onkenbaar is als het ding op
zichzelf, nog wel sympathie opbrengen, maar de problemen doen zich
al voor op het fysische vlak. Heersen er in de wereld van kwantummechanica werkelijk dezelfde wetten als elders? Indien daarop al geen
eenduidig antwoord valt te geven, is dat nog minder het geval op vragen van metafysische aard.
Naarmate een vraag persoonlijker en intuïtiever van aard is, met een
grotere metafysische strekking, lijkt het des te moeilijker er een zinnig
antwoord op te geven. Hoe het geloof in intuïtie zich tot geloof in het
algemeen verhoudt, is door Sebastien Valkenberg uiteengezet in zijn
boek over hoe men zich kan wapenen tegen modieuze denkbeelden.
Ongeacht alles waarin men gelooft, stond het voor hem vast, dat wetenschap en geloof communicerende vatten zijn.88 Het lijkt een uitgemaakte zaak, dat waar die twee om voorrang strijden, de wetenschap
het altijd wint. Toch kan men daar twee kanttekeningen bij plaatsen,
want ten eerste is er geen concurrentie op leven en dood tussen die
twee gaande en hoeft als gevolg daarvan bijvoorbeeld de erkenning,
dat de aarde om de zon draait in plaats van omgekeerd, niet tot geloofsverlies te leiden, en ten tweede werkt intuïtie in combinatie met
logica en gezond verstand zo goed in de praktijk, dat men het geloof
daarin voor zichzelf bewezen kan achten zonder in strijd met een wetenschappelijk verantwoorde visie te handelen. Zo'n standpunt kan
men voor waar aannemen, voor zover de waarheid op een door ervaring gestoelde mening neerkomt, maar niet als een opinie in de zotte
zin die Alain Badiou eraan gaf: 'De opinie is voorbij waar en onwaar,
juist omdat haar enige functie het communiceerbaar zijn is.' 89 Tegen
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'enige' voert men bezwaren aan, want zij kan ook worden verkondigd
om de eigen positie te verduidelijken of het eigen gelijk te halen, en
dan is de waarheid wel degelijk in het geding.
Even aanvechtbaar als zijn mening over de mening is de stelling die
Badiou over poëzie verkondigde: 'De waarheid van de poëzie steunt
niet op de consistentie, maar op de inconsistentie.'90 Dus hoe onsamenhangender een gedicht is, des te meer poëzie schuilt erin? Het
ging hem er niet om juiste oordelen te formuleren, maar 'om het gemurmel van het ononderscheidbare te produceren'. Voor Badiou verwijst dit 'gemurmel', waarin woorden geen enkele band hebben met
de werkelijkheid, naar 'de waarheid van de poëzie en het subject dat
daaraan trouw is.'91 Voor Kant was poëzie niet meer dan een louter
onderhoudend spel met de verbeeldingskracht, tot ergernis van Bilderdijk, voor wie de dichter een hogepriester was en dichtkunst 'engelensprake'.92 Filosofen hebben kennelijk geen gelukkige hand in het geven van een definitie van poëzie, maar Badiou maakte er helemaal een
rommeltje van. Alleen al zijn keuze voor een bepaald lidwoord voor
'consistentie' en 'inconsistentie' duidt op een vooringenomenheid
waaruit een verlangen naar vastigheid spreekt, dat haaks op het diffuse karakter van het door hem toegejuichte 'gemurmel' staat, en wat
hij over 'juiste oordelen' heeft te zeggen,-alsof dichters daarnaar op
zoek zouden zijn-, slaat als een tang op een varken (voor welk dier men
gelieve Badiou te lezen).
Zou een filosoof zich niet tekortdoen, wanneer hij over zijn eigen vak
praat of een definitie van het denken tracht te geven? Hannah Arendt
is misschien wel een filosoof met de geduchtste reputatie die het minst
is verdiend. Wat is denken, vroeg zij zich af? Ja, zei ze na lang nadenken, dat is iets om handelingen voor te bereiden en nadien te controleren. Pas na opzettelijk zo'n verkeerde of op zijn minst onvolledige
definitie van 'denken' te hebben gegeven, vroeg zij zich af, of het denken ook vervulling in zichzelf zou kunnen vinden. 93 Misschien maakte
ze wel per ongeluk een gezellige warboel van haar definitie, want ook
in The human condition vergat ze serieus aandacht aan het denken te
besteden. De meest wezenlijke aspecten van de menselijke conditie
werden volgens haar zichtbaar in arbeid, werk en handelingen (drie
aanduidingen voor min of meer dezelfde bezigheden, waarbij ze het
denken als een onwezenlijk aspect van voornoemde conditie beschouwde).94 Ter aanvulling op de essentiële rol die ze het denken onthield, zonderde ze ook literatuur en kunst in het algemeen uit van al
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wat maatschappelijk van belang is: 'De maatschappij is de samenlevingsvorm waarin het feit van de wederkerige afhankelijkheid ter wille
van het leven, en van niets anders, publieke betekenis heeft gekregen,
en waarin de activiteiten die alleen maar gericht zijn op het behoud
van het naakte bestaan, tot het publieke vlak zijn toegelaten.'95 Uit het
gezegde 'geen woorden, maar daden' kan men afleiden, dat er tussen
zeggen en doen een verschil bestaat. Arendt maakte hutspot van
woorden, besteed aan politiek, filosofie en literatuur, én daden. Het
denken komt volgens haar pas op de tweede plaats, na het spreken,
'maar spreken en handelen werden geacht gelijktijdig en gelijkwaardig
van dezelfde rang en soort te zijn, en dit betekende oorspronkelijk niet
slechts dat het politieke handelen, althans voor zover het buiten de
sfeer van het geweld valt, zich metterdaad grotendeels voltrekt in
woorden, maar berustte op het nog fundamentelere principe dat het
vinden van de juiste woorden op het juiste moment, ongeacht hun informatieve of communicatieve inhoud, handelen is.'96 Nu kan een politicus wel de indruk maken als een kip zonder kop te praten, maar
noch de debatten in het parlement, noch de besluiten die daarvan het
gevolg zijn, worden respectievelijk gevoerd en genomen zonder dat hij
daarover enigszins heeft nagedacht. En toch komt het denken na het
spreken, zegt Hannah, en geschiedt de voorbereiding van spreken en
schrijven in de sfeer van het aan denken verwante handelen. Dit is leep
gezever, want als het laatste waar is, kan het eerste niet waar zijn (nadat ze het spreken op één lijn met handelen heeft gesteld).
Het aan denken verwante handelen stempelt de denker tot een doener, althans in de visie van Hannah Arendt: 'Het denken zelf materialiseert zich nooit tot concrete dingen. Wanneer de intellectuele werker
zijn gedachten tot uiting wil brengen, moet hij zijn handen gebruiken
en zich een zekere vakbekwaamheid eigen maken, net als iedere andere werker. Met andere woorden: denken en werken zijn twee verschillende activiteiten die nooit geheel samenvallen.' 97 Die conclusie
slaat als een tang op Badiou, zou men kunnen zeggen, want enerzijds
spande Arendt zich in om de denker zijn handen te laten gebruiken en
er een veredelde werker van te maken, anderzijds concludeerde ze,
dat de denker nooit een werker zou kunnen worden en omgekeerd.
Maar zei ze in de aanloop naar die conclusie niet, dat het denken nooit
met materie en concrete dingen in verband kan worden gebracht? Inderdaad, daarin zat haar conclusie dus reeds verstopt, wat des te
vreemder is, omdat ze vervolgens iets betoogde wat er haaks op stond.
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Haar proza is voor een gewoon mens moeilijk te volgen en dat, terwijl
ze nog niet over de denker uitgesproken is. Wat moet deze 'doen', behalve denken? Arendt beval hem dit middel aan: 'De denker, die de
behoefte voelt om de wereld met de 'inhoud' van zijn gedachten bekend te maken, moet voor alles ophouden met denken en zijn gedachten 'verzamelen', dat wil zeggen: in het geheugen terugroepen.' Aha,
wanneer de denker dus bezig is zijn gedachten te ordenen alvorens die
aan het papier of het scherm van zijn computer toe te vertrouwen, is
hij geen denker, maar een doener? Arendt vervolgde: 'Dit in het geheugen terugroepen is, in dit zowel als in andere gevallen, als het ware
het ontwerpen in abstracto van de vorm waarin het ongrijpbare en
vluchtige straks concreet gestalte zal aannemen. Het is het begin van
het werkproces en, evenals in het geval van de vakman die overweegt,
hoe hij zijn karwei zal aanpakken, het meest immateriële stadium
daarvan.' Zo'n woord als 'werkproces' is misleidend, want het kan op
'denken' en 'doen' slaan. Arendt bedoelde waarschijnlijk te zeggen, dat
het voorbereidende werk van een denker meer met 'doen' dan met
denken te maken heeft, terwijl hij nog geen pen of toets van zijn computer heeft aangeraakt. Als nou iets meer met denken dan met doen
te maken heeft, is dat zijn geestelijke voorbereiding wel, maar Arendt
denkt daar blijkbaar anders over. Bij wijze van apotheose vervolgde ze
haar betoog: 'Voor het werk zelf is dan altijd een of ander materiaal
nodig waarin het zal worden uitgevoerd en dat door de activiteit van
de homo faber, de maker, wordt omgezet in een tot de wereld van de
dingen behorend voorwerp. De specifieke werkwijze voor intellectueel
werk berust al evenzeer op het 'werk van onze handen' als die voor elk
ander soort werk.'98 Het noteren van een gedachte wordt niet wezenlijk onderscheiden van het concrete artikel of boek waartoe het leidt:
de denker is een doener! Laat hij dat zijn,-hij heeft in elk geval iets gemaakt of gecreëerd-, maar dan nog blijft het vreemd, dat Arendt aan
het denken zelf geen woord wijdt en er uitsluitend op gebrand lijkt te
zijn geestelijke arbeid met een fysieke inspanning te vergelijken om
hem, de denker, een doener te kunnen noemen.
Betrof het voorafgaande een manier van redeneren,-tal van lapidaire
oneliners van Hannah Arendt blinken evenmin in duidelijkheid uit. Zo
beweerde ze iets, wat in voorkomende gevallen een smartelijke indruk
maken kan zonder dat het in het algemeen waar is: 'De werkelijkheid
van de door de mens geschapen wereld, en het houvast dat zij ons
biedt, berusten primair op het feit dat wij ons omringd weten door
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dingen die bestendiger zijn dan de activiteit die hen heeft voortgebracht en die in potentie zelfs een grotere bestendigheid bezitten dan
het leven van hun makers.'99 Is dat in de wegwerpmaatschappij waarin
ook zíj leefde waar? Over pijn beweerde ze: 'Het diepste en hevigste
gevoel dat wij kennen, van een hevigheid die ons vrijwel onvatbaar
maakt voor alle andere gevoelens, namelijk grote lichamelijke pijn, is
dan ook de meest persoonlijke en de het zuiverst door anderen mee
te voelen gewaarwording.'100 Men zou ook kunnen zeggen, dat pijn lichamelijk is en voor een ander die geen pijn heeft, een niet goed in te
voelen gewaarwording vormt, of dat muziek het hevigst en zuiverst
kan worden aangevoeld, omdat het makkelijker is zich geestelijk dan
lichamelijk in een ander te verplaatsen. Pijn moet voor haar zoiets onbekends als de binnenkant van het ding op zichzelf zijn geweest, want
ze vervolgde: 'Niet alleen is pijn misschien de enige ervaring die wij
niet kunnen omzetten in iets wat een waarneembare gestalte kan aannemen,-zij doet ons ook ons gevoel voor werkelijkheid in feite zozeer
verliezen, dat wij haar sneller en gemakkelijker kunnen vergeten dan
welke andere gewaarwording ook.'101 Is dat zo, of is men juist extra op
zijn hoede om zich niet letterlijk voor de tweede of derde keer aan dezelfde steen te hoeven stoten? Zonder meer duister is haar uitspraak,
dat de aarde het wezen zelf van de menselijke conditie zou zijn.102 Een
'conditie' betekent 'voorwaarde' (wat een menselijke voorwaarde is,
valt verder niet in te vullen, tenzij men op een concrete maatregel van
beperkende aard duidt waarmee bijvoorbeeld een gevangene eerder
kan worden vrijgelaten dan men op grond van diens strafmaat zou verwachten) of 'toestand' (de aarde kan niet het wezen van een toestand
zijn, al is de menselijke toestand nauw met de aarde verbonden), maar
Arendt bezigde hier dit woord in een niet-bestaande betekenis, of husselde delen van betekenissen zo door elkaar, dat ze voor gewone stervelingen niet meer te volgen is. Zeer waarschijnlijk maakte ze misbruik
van de taal door een te snelle opeenvolging van haar eigen gedachten
nog sneller te willen verwoorden.
Nu eens nam Hannah Arendt te veel hooi op haar vork, waardoor
deze brak en met zijn gevaarlijke punten een bedreiging voor haar
vormde. Wat conditioneert het menselijk bestaan, vroeg zij zich af. Is
dat 'het leven zelf, nataliteit en sterfelijkheid, het 'zijn' in de wereld,
pluraliteit, de aarde'?103 Nee, moest ze verdrietig constateren, want
dat alles geeft geen antwoord op wie de mens eigenlijk is. Nogal wie-
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des! Als men te veel willekeur bij de beantwoording van een vraag toelaat, wordt het onmogelijk er een accuraat antwoord op te geven. Het
is ermee gesteld als met de reclame voor Maggi, alleen zit er in zo'n
willekeurige gedachtegang niet 'een beetje van Maggi en een beetje
van mezelf', maar 'een beetje van Heidegger en een heleboel van mezelf'. In culinaire termen diende Arendt een soepje op met te veel ingrediënten om het een naam te geven. Dan weer legde ze verkeerde
verbanden (in veel te algemene bewoordingen), zoals toen ze de opkomst van maatschappelijke structuren liet samenvallen met de ondergang van het gezin.104 Men zou met meer recht het tegenovergestelde kunnen beweren, namelijk dat meer maatschappelijke cohesie
het gezinsbestaan ten goede komt, zoals omgekeerd de ondergang
van het gezin wijst op maatschappelijk verval. Nu eens beweerde ze,
dat Rousseau en de romantici dankzij hun rebellie tegen de maatschappij de 'intimiteit' hadden ontdekt. 105 Maar wat dat betreft, deden
de belijdenissen van Augustinus niet onder voor de confessies van
Rousseau, die veeleer had ontdekt, dat zijn verzet tegen de ongelijkheid der standen en tegen de beknotting van de vrijheid steeds meer
weerklank onder de bevolking vond. Dan weer tastte ze in het duister
rond, toen ze terecht een onderscheid maakte tussen de strijd om het
dagelijks bestaan van christenen en hun contemplatieve leven, dat
doet denken aan de stilte van gebeden in een kerk en ruisende pijen
in de wandelgangen van een klooster, maar zich ook binnenshuis kan
afspelen: 'Het christendom met zijn geloof in een hiernamaals, van de
heerlijkheid waarvan de verrukkingen van de contemplatie een voorsmaak gaven, verleende aan de terugzetting van de vita activa tot haar
van de vita contemplativa afgeleide tweederangs positie een religieuze sanctie; maar de vaststelling van die rangorde zelf had plaatsgevonden op het moment dat de contemplatie (theoria) werd ontdekt
als een menselijk vermogen, duidelijk te onderscheiden van denken en
rede.'106 Die 'religieuze sanctie' zal wel met de bevoordeling van de
priesterlijke stand te maken hebben ten koste van de lekenstaat van
een gewone gelovige, maar waarom zouden theologische bespiegelingen in de vorm van een aanbidding zich zo scherp van filosofische beschouwingen laten onderscheiden, dat er denken noch rede aan te pas
komt? Waarschijnlijker is dat er overlappingen tussen beide vormen
van bezinning ontstaan, zelfs in geval van mystieke vervoering, waarop
het achter 'contemplatie' tussen haakjes geplaatste woord ten overvloede schijnt te wijzen.
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Was Hannah Arendt gelukkiger met haar uitspraken over het 'handelen' dan over het 'zijn' in de wereld? Te vrezen valt van niet. Elk scheppingsproces bevat volgens haar een element van schennis en geweld.
Haar letterlijke formulering, 'alle maken' in plaats van elk scheppingsproces, laat er geen twijfel over bestaan, of ze élk maakwerk bedoelde
of niet.107 Omdat ze 'homo faber' de schepper van het menselijke
kunstproduct noemde, 'die altijd een aanrander van de natuur is geweest', krijgt men de indruk dat een arbeider in haar ogen niet minder
schennis en geweld pleegde dan een kunstenaar. 108 Grote beeldhouwers, zoals Michelangelo en Rodin, verdienden dus eigenlijk een proces-verbaal in plaats van mondiale bewondering te oogsten. Zij zagen
in een blok marmer een beeld verborgen liggen, voordat zij aan het
werk togen om dat er eigenhandig uit te bevrijden. Het overbodige
marmer loste op of ging in de gelaatstrekken van een man of vrouw
zitten, zoals het arbeidsproces volgens Marx verdween in het product.109 Was dat laatste ook een vorm van schennis en geweld? Wie
pleegde er dan een misdaad, de arbeider of degenen die hem instrueerden? Voor het geven van instructies, het elkaar aansturen om een
product te maken en af te werken, is spreken onontbeerlijk. Had
Arendt spreken eerder gelijkgesteld met handelen, nu dacht ze daar
kennelijk anders over: 'Voor geen enkele andere menselijke verrichting is het spreken dermate onontbeerlijk als voor het handelen. In alle
andere verrichtingen speelt het spreken een ondergeschikte rol als
een communicatiemiddel of louter ter begeleiding van iets wat ook
zwijgend zou kunnen worden verricht.'110 O ja? Als het niet om gecompliceerde handelingen gaat, kan gebarentaal of minder dan dat, een
blik, volstaan om iets van de ene plaats op de andere te krijgen. Vanuit
de hoogte van zijn cabine staart de machinist van een hijskraan naar
beneden, waar zijn collega met een ronddraaiende beweging van zijn
rechter wijsvinger of (in verband met de afstand) hand aangeeft, hoe
hoog een last gehesen moet worden. Een strenge docent hoeft een
leerling maar aan te kijken om te verhinderen dat hij bij een ander afkijkt. Er wordt in deze twee voorbeelden geen woord gesproken om
een handeling respectievelijk wel en niet te laten gebeuren. Voor wie
geen handelingen maar andere werkzaamheden verricht, is het spreken van ondergeschikt belang? Voor een lobbyist bijvoorbeeld? Of
voor een advocaat, politicus of hoogleraar die niet eens een inaugurele
rede hoeft te houden om het woord tot zijn studenten te richten?
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Nu kan men wel een heel betoog gaan houden over het verschil tussen handelingen, verrichtingen en werkzaamheden, in een poging om
nog iets van de stelling te redden, namelijk dat het spreken onontbeerlijk voor het handelen is, maar wat zou men daarmee echt opschieten?
Niettemin ondernam Hannah Arendt zo'n poging, toen ze verkondigde: 'Handelen is in tegenstelling met vervaardigen nooit mogelijk in
afzondering; geïsoleerd zijn betekent verstoken blijven van het vermogen tot handelen.'111 Wie zonder die zelf vervaardigd te hebben een
fles in zee gooit, waarin een eigenhandig geschreven briefje zit met
een groet aan een verre onbekende of het verzoek om hulp, verricht
in zijn eentje een handeling op het strand. Wie zich van god en moederziel verlaten (hoe geïsoleerd wil men het hebben?) aan een zolderbalk ophangt, verricht in strijd met Arendts woorden een handeling.
Veronderstel dat het haar gelukt is om haar lezers van de twee-eenheid van spreken en handelen te overtuigen, welke veronderstelling
wordt gevoed door de hoop dat haar stem eindelijk zal verstommen,
dan worden zij alsnog teleurgesteld door wat zij vervolgens lezen:
'Handelen en spreken hebben de aanwezigheid van omringende anderen niet minder nodig dan dat het maken van dingen de omringende
natuur behoeft om aan materiaal te komen, en een wereld om afzet
te vinden voor het voltooide product.' 112 Wat hier gedachteloos met
elkaar wordt vergeleken,-handelen, het maken van dingen en voltooide producten enerzijds en een gehoor, grondstoffen en een mondiaal afzetgebied anderzijds-, is te veel en verraadt alleen daardoor al
een ontstellend gebrek aan nuancering. Mensen en dingen lopen kriskras door elkaar heen, alsof er niets werkelijk te ordenen valt.
Maar de meest ondoordachte stelling die Hannah Arendt verkondigde, was deze: 'Anders dan het menselijk gedrag dat de Grieken,
evenals alle beschaafde volkeren, beoordeelden volgens morele maatstaven,-waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met motieven en
bedoelingen en anderzijds met doeleinden en consequenties-, kan het
handelen slechts worden beoordeeld volgens het criterium van grootheid, omdat het de beperkingen van het algemeen aanvaarde doorbreekt en het domein betreedt van het buitengewone, waar de maatstaven voor het gewone dagelijks leven niet langer gelden, omdat alles
wat is uniek en sui generis is.'113 Wat kan men hieruit lezen? Dat menselijke gedragingen zeer wel kunnen worden onderworpen aan een
moreel oordeel in tegenstelling tot handelingen? Laat Arendt daarin
gelijk hebben, ofschoon menselijk gedrag en handelingen beide aan
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een moreel oordeel kunnen worden onderworpen, dan nog verkondigde zij een uiterst aanvechtbare stelling. Handelingen moeten in termen van 'grootheid' in plaats van 'goed' en 'kwaad' worden beoordeeld? De misdaden van Adolf Eichmann ('handelingen' volgens haar
eigen definitie) onttrekken zich aan de moraal? Dat kan Arendt nooit
bedoeld hebben, maar ze zegt het ongelukkigerwijs wel.
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7. Waarheid en leugen
De grenzen van de waarheid laten zich niet gemakkelijk afbakenen.
Niettemin wordt er in dit hoofdstuk een poging gedaan om deze in
beeld te brengen, evenals de overgang tussen waarheid en leugen. De
onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen, de onzuiverheid van
een pure leugen en de mystieke vereenzelviging van Jezus met de
waarheid zullen daarna worden onderzocht. Definities van de kernbegrippen in dit onderzoek zijn reeds gegeven, dus daaraan hoeft minder
aandacht te worden besteed; hetzelfde geldt voor de hoofdlijnen van
de filosofie in het kader van de Verlichting. Herhaling van standpunten
en van kritische op- en aanmerkingen dient immers zoveel mogelijk te
worden vermeden.
Behalve de onder- en bovengrens van elke waarheid die zichtbaar
wordt in uitzonderingen op de regel, kan ook de persoon van de waarheidszoeker grenzen stellen aan wat hij aannemelijk vindt. Zijn eigen
moraal of de afwezigheid daarvan laten hem vorderingen maken of
niet, dan wel een verzuim plegen of iets doen, ongeacht wat anderen
daarover denken. Aanvaarding van een waarheid heeft nu eenmaal
twee kanten, waarvan de ene kant met het plausibele of waarschijnlijke karakter van de waarheid te maken heeft en de andere met een
morele beoordeling daarvan. Wat in het ene geval als juist kan worden
beoordeeld, kan dat ook in het tegenovergestelde geval, maar 'juist' in
morele zin zal gewoonlijk op minder instemming kunnen rekenen dan
hetzelfde 'juist' dat ter bevestiging van de realiteitszin dient. Dat een
cirkel rond is, kan niet ontkend worden en is dus waar. Hier komt de
moraal in zoverre aan te pas, dat wie die waarheid verwerpt, niet
deugt. Maar wie de stelling verkondigt: 'Eens een dief, altijd een dief!'
heeft niet alleen ongelijk, indien een dief geen recidivist blijkt te zijn,
maar ook indien men de uit zo'n gezegde sprekende bejegening van
een stelende medemens op voorhand verkeerd zou vinden. Hier verhindert de moraal iets voor waar aan te nemen, dat feitelijk niet onjuist hoeft te zijn. Waarheid in het eerste voorbeeld kan op meer instemming rekenen dan in het tweede, wat voor Kant aanleiding was
om niet op de ervaring of zintuiglijke waarneming gestoelde analytische oordelen te onderscheiden van synthetische oordelen, die zowel
a priori als a posteriori 'onaanvechtbaar' kunnen zijn. Maar het zogenaamd 'onaanvechtbare' karakter van synthetische oordelen is niet
gelegen in de constatering dat een cirkel rond is, integendeel, het is
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gelegen in een min of meer gewettigd vooroordeel en in ervaringsgegevens die men beide ter discussie kan stellen.1
De persoon van de waarheidszoeker is in het geding, wanneer hij op
grond van zijn moraal een waarheid omarmt of afwijst, of wanneer zijn
specifieke kennis van zaken hem verhindert iets voor waar aan te nemen dat een ander klakkeloos aanvaardt. Zo voerde Laurent Binet in
zijn boek over de moordaanslag op Heydrich zichzelf als kenner van
een Mercedes uit de jaren veertig op, verwijzend naar de vorige eeuw,
waarvan zelfs de nummerborden er volgens hem al of niet waarheidsgetrouw uitzien. Zijn mogelijkheden om dat te controleren (conform
het 'falsificationisme' van Popper) zijn groter dan wanneer hij de tuigage van een olifant uit de derde eeuw voor Christus op een zo natuurgetrouw mogelijke weergave had moeten beoordelen.2 Uit zijn hang
naar perfectionisme blijkt, dat er hem veel aan gelegen is de waarheid
geen geweld aan te doen. Of hij daar nu in geslaagd is of niet,-Binet
twijfelde niet aan de mogelijkheid om waarheden en verzinsels duidelijk van elkaar te onderscheiden. Hij citeerde met instemming deze uitspraak van Boris Pasternak: 'Ik houd niet van mensen die onverschillig
staan tegenover de waarheid.'3 Van postmodernisme in combinatie
met nihilisme of de leer van het midden, waarbij feiten ('facts') en verzinsels ('fiction') worden omgevormd tot 'ficts', wilde hij niets weten.
Door de hoofdpersoon uit De welwillenden van Jonathan Littell, Max
Aue, een 'Houellebecq bij de nazi's' te noemen, dichtte Binet dit romanpersonage eigenschappen toe op grond waarvan hij niet als een
fanatieke nazi kan worden beschouwd, hoewel hij als Obersturmbannführer in de Oekraïne meewerkte aan de massamoord op Joden. 4 Uit
wrevel over deze zich achter zijn plicht verschuilende SS'er bediende
Binet zich van een anachronistisch paardenmiddel om de eer en goede
naam van zijn helden, Jozef Gabcik en Jan Kubis, te redden. Hij wenste
geen rekening te houden met de subjectieve rangschikking en inkleuring van de feiten en dacht liever in zwart-witbeelden over het gepasseerde in Praag na dan dat hij de waarheid, de volledige waarheid en
niets dan de waarheid wilde vertellen. Sterker nog, terwijl hij het eerste deed, meende hij het laatste te doen.
Zo laten de grenzen van de waarheid zich in eerste instantie afbakenen door het type oordeelsvorming dat heeft plaatsgevonden, de moraal en de specifieke kennis van de waarheidszoeker, die nooit lang kan
volhouden de waarheid in pacht te hebben. Maar dat laatste is nog iets
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anders dan de aan het postmodernisme toegeschreven onverschilligheid voor hetzij de moraal, hetzij de waarheid. Hult men zich in onverschilligheid, dan is men voorbij de stoïsche gelatenheid en wordt het
leven een soort invuloefening waaraan niets beantwoordt. Goed en
kwaad, waarheid en leugen, worden dan even nietszeggend als de welwillendheid van Max Aue en daarin schuilt misschien wel het grootste
kwaad voor anderen. Men kan zijn medewerking verlenen aan de holocaust of niet, een bom op een druk station tot ontploffing brengen
of niet, zijn medescholieren doodschieten of niet. Meestal is een terrorist natuurlijk allesbehalve onverschillig, maar een uit verkeerd idealisme gedreven 'onmens' die ter wille van een hoger doel bereid is
zijn leven op te offeren. Voor zijn slachtoffers maakt het niets uit, of
hij een postmoderne idioot of ouderwets gevaarlijke gek is: zij zijn er
niet eens meer om van hun eigen waarheid te getuigen. Speelt onverschilligheid in de oordeelsvorming van een postmoderne dader of toeschouwer een rol, dan kan men moeilijk de stelling volhouden, dat de
(door hem gecreëerde) waarheid daarop berust, want dat doet de leugen eveneens. Veeleer lijkt het resultaat van diens overpeinzingen zo
vervangbaar door iets wat in tegenspraak met zichzelf is, dat vanuit de
persoon geredeneerd de grenzen daartussen zijn vervaagd. Is tegenspraak aldus een te veronachtzamen factor voor wie zich als waarheidszoeker in onverschilligheid hult? Men zou haast denken van wel,
want alleen wat zich voor tegenspraak leent, kan waar worden bevonden en uitgerekend dát deelaspect van de waarheid komt te vervallen,
wanneer amorele bedoelingen of een virtueel aandoende enscenering
het geweten van een waarheidszoeker bij voorbaat ontlasten. Hij doet
voor zijn gevoel immers niets verkeerd en bovendien staat een teken
van tegenspraak de door hem gezochte of als vanzelf teweeggebrachte opspraak toch niet in de weg? Pascal (die hier lijkt te heulen
met een postmoderne terrorist) zei het al: 'Tegenspraak is geen goed
criterium voor noch deelaspect van de waarheid, want veel dingen die
zeker zijn, worden tegengesproken en veel dingen die onwaar zijn,
worden zonder tegenspraak aangenomen. Dat iets wordt tegengesproken, bewijst niet dat het onwaar is, evenmin als het niet tegengesproken worden, bewijst dat iets waar is.'5 Blijft de tegenspraak tot een
woordenstrijd beperkt, dan heeft Pascal gelijk, wat niet het geval is,
indien er het bewijs in de vorm van terroristische aanslag bij wordt geleverd, zodat in de praktijk controle van de waarheid mogelijk is. Zoals
berouw na de zonde komt, kan in het afwegingsproces dat daaraan
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voorafgaat, tegenspraak op zichzelf wel degelijk een nuttige rol vervullen. Er kan een interne discussie mee worden aangezwengeld, die zich
later extern laat voeren. Pascal sloeg wel vaker de plank mis, zoals toen
hij verbijstering aanwees als een mogelijke oorzaak van een ten onrechte afgekeurde waarheid: 'Te veel waarheid verbijstert ons. Ik ken
mensen die niet kunnen begrijpen, dat nul min vier nul blijft.'6 Voor de
goede verstaander: er staat niet dat nul maal min vier nul blijft. Pascal
kon zich kennelijk niet voorstellen, dat iets minder dan niets zou kunnen zijn, wat in de verte doet denken aan het wiskundige probleem
van Stendhal, die zich op zijn beurt niet kon voorstellen, dat de vermenigvuldiging van twee negatieve getallen tot een positief resultaat zou
kunnen leiden.
Zoals tegenspraak als een middel kan dienen om de waarheid te achterhalen, kan zij ook zelf een kern van waarheid bevatten. Op die gedachte is de 'parrèsia' van Foucault gebaseerd, een tot vrijmoedig
spreken gereduceerde versie van de waarheid, die op zichzelf natuurlijk haar gelijk net zo gemakkelijk uit spraak als tegenspraak kan betrekken. De recalcitrante houding van Foucault stond garant voor een
begrenzing van de waarheid in het algemeen, waarvan de 'parrèsiast'
niets moet hebben. Hij is bij uitstek iemand die als waarheidszoeker de
vorst confronteert met zijn leugens, politici in een democratie ontmaskert als opportunisten of gewetenloze lieden. 7 Voor hem is de waarheid een niet eens geheim wapen, omdat hij in permanente staat van
oorlog verkeert.8 Foucault voelde zich aangetrokken tot gevaarlijke
waarheden, tot de bezigheid van het 'waarheid' spreken als riskante
handeling, wat een te uitzonderlijke interpretatie van dat begrip is om
'parrèsia' ermee te laten samenvallen. Ter verdediging van zijn variant
van de waarheid ging Foucault ver: 'Filosofen hebben de gewoonte om
het vertoogkarakter van de waarheid te loochenen. Zij leggen de nadruk op de rationele waarheid van het oorspronkelijke en funderende
subject (de kantianen), van de oorspronkelijke ervaring (de fenomenologen) of van de discursieve, dialectische, bemiddelende rede (de hegelianen).'9 Hij zag in hen vertegenwoordigers van randgroeperingen,
terwijl hijzelf op het gebied van de waarheid een centrale positie innam. Vroeger had hij ook tot een randgroepering behoord, die van de
structuralisten en historisten, toen hij Les mots et les choses schreef
en 'in plaats van de dwingende universaliteit van de rede het vertoog'
centraal stelde.10 Toen had hij gemeend, dat men zich vóór alles als
historicus moest opstellen om de waarheid te achterhalen. Zo kon
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men zich persoonlijk in de strijd om de waarheid mengen, want het
was verre van hem slechts gedateerde waarheden uit een ver verleden
op te diepen en zelf buiten spel te blijven. Later was hij tot het inzicht
gekomen, dat niet alleen historische waarheden dienden te worden
ontmaskerd als 'tijdgebonden vertoogvormen en machtspraktijken'.11
Foucaults opvatting van 'macht' schoof op 'van macht als een allesomvattend netwerk van beheersing en besturing naar macht en verzet als
een permanente krachtmeting. In die verschuiving of wending schuiven de waarheidspraktijken op hun beurt naar de kant van het verzet
op om uiteindelijk als vrijmoedig spreken of 'parrèsia' pal tegenover
de leugens van de macht en politiek te komen staan. Waarheid wordt
nu denken van buiten, het ontregelen van de waarheid, het morrelen
aan de grenzen van de orde van het vertoog, oorlog'.12 Tegen deze visie van Machiel Karskens op Foucault valt niets in te brengen, of het
zou de reeds verwoorde gedachte moeten zijn, dat 'waarheid' en
'parrèsia' niet samenvallen.
Foucaults opvatting van de waarheid werd steeds extremer, waardoor hij tijdens zijn colleges aan het Collège de France (1983-1984)
meer dan ooit tot een randgroepering op het gebied van de waarheid
behoorde. Was de waarheid voor hem aanvankelijk datgene wat overeenkwam met de werkelijkheid, later was zij 'anders' in plaats van
'identiek'. Zou hij de oorspronkelijke definitie hebben gehandhaafd,
dan was hij in de waarheid van de machthebbers meegegaan. Toen hij
bersloot dat niet te doen was 'waarheid' voor hem hetzelfde geworden
als 'democratie'.13 Weer staat men versteld van een eigengereide invulling van het waarheidsbegrip, want net zomin als dat begrip overeenkomt met de wil of het ding op zichzelf, stemt het met 'het andere'
of 'democratie' overeen. Foucault wist niet wat de waarheid is, maar
hij wist heel goed wat de waarheid niet is: 'Waarheid is niet zomaar
iets pragmatisch, dat ons helpt om onderling tot overeenstemming te
komen, zoals de consensustheorie van de waarheid beweert. Het is
niet allereerst iets wat nodig is om samen kennis- of levensproblemen
op te lossen, zoals het pragmatisme beweert. Het is ook niet alleen
maar een logisch concept dat we nodig hebben om onze kennis te kunnen valideren, zoals de wetenschapstheorie beweert. Het is ook niet
een soort in het verschiet liggend einddoel, dat we in de wetenschappen nodig hebben om al falsifiërend toe te werken naar de waarheid,
zoals diezelfde wetenschapsfilosofie sinds Popper zegt. Waarheid is
ook niet iets wat altijd verondersteld moet worden om met elkaar te
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kunnen communiceren, zoals de theorie van het communicatieve handelen van Habermas beweert. Dat alles is of kan waarheid wel zijn,
maar zij kan dat alleen maar zijn, wanneer zij werkt als een praktijk van
verandering, wanneer zij de vorm aanneemt van het andere, het
nieuwe, het onvoorspelbare, het risico.'14 Het is net alsof hij bereid is
om van zijn afwijkende visie op de waarheid af te zien en in een sfeer
van consensus alle andere invalshoeken tot de zijne te maken, mits
men zijn definitie van de waarheid als 'het andere' of 'democratie' accepteert. Er zit geen paradox in zijn redenering verscholen, maar een
regelrechte tegenstelling: waarheid is niet dit en dat, integendeel, zij
is iets heel anders, dat wil zeggen waarheid is wel dit en dat, als zij iets
heel anders is. Hoe kan een mens ooit daaruit wijs worden?
Men kan zich tegen de macht keren, het gelijk van machthebbers ontkennen, maar niet het machtig zijn vervangen door 'het andere' van de
macht. De waarheid als iets wat is, valt buiten de waarheid als iets wat
behoort. Foucault schermde met het laatste om het eerste te definieren. Ook dat is een principiële fout in zijn logica, op grond waarvan
Karskens zich terecht afvroeg, wat 'het andere' van de macht is en
waar het precies in de macht zelf werkt. Foucault was heel goed in het
ontmaskeren van machthebbers en hun slachtoffers, maar verzuimde
op voornoemde vragen antwoord te geven. 15 In plaats daarvan koos
hij voor het benadrukken van de permanente staat van oorlog waarin
hij zei te verkeren, het bekende gezegde van Carl von Clausewitz omdraaiend, dat oorlog de voortzetting van de politiek met andere middelen is. Terwijl een trainer als Rinus Michels in 1971 het tot dan toe
geldende idee van 'fair play' in sportkringen opgaf en verklaarde, dat
'voetbal' oorlog is, hield Foucault stug vol dat 'politiek' oorlog is. Volgens sommige filosofen valt daaruit af te leiden, dat 'voetbal' hetzelfde
is als 'politiek', wat voor de reputatie van de filosofie als zodanig (hoe
wiskundig juist zo'n stelling ook mag zijn) toch als schadelijk moet worden beschouwd. Foucault nam graag een neologisme van Kant over,
'analytiek', om onderzoek naar de grenzen van het weten over macht
en machthebbers te doen, al was hij geen kantiaan, 'omdat hij de algemene geldigheid van de regels en grenzen historiseerde en dus
transformeerde tot cultuur, structuur of vorm van denken'. 16 Zoals de
op consensus berustende waarheid hem geen zier interesseerde, interesseerde hem evenmin 'de ware inhoud van het weten': 'Zijn archeologische benadering is niet gericht op de ware inhoud van het weten,
maar op de manier waarop de vormen van het weten positieve en
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vooral ook negatieve invloed uitoefenen op die inhoud. Aldus ontmaskert Foucault de objectiviteitspretenties van de moderne menswetenschappen als een valse antropologie.'17 Dat mag zo zijn, maar hoe kan
men zo'n vergaande conclusie trekken zonder belang in 'de ware inhoud van het weten' te stellen? Is de waarheid van 'een valse antropologie' niet op een onwaarheid gebaseerd?
Afgaande op wat Foucault in L'Archéologie de savoir over het weten
opmerkte, dat nauwelijks die naam verdiende en een wel zeer conditioneel weten betrof, namelijk 'het algemene systeem van mogelijkheidsvoorwaarden dat het kennen, ervaren en handelen in een bepaald tijdvak organiseert', kan men niets met zekerheid weten en al
helemaal geen waarheid kennen.18 'Epistèmè' is de aanduiding van
zo'n systeem, dat in het Grieks wel model voor wetenschappelijke kennis staat, maar niets van doen heeft met wat men gewoonlijk daaronder verstaat: 'Als raster of fundament is het 'epistèmè' iets anders dan
de concrete, inhoudelijke empirische kennis (connaissance) en de op
een bepaald moment courante theorieën.' 19 Onder het mom van
waarheid verlegde Foucault wetenschappelijke kennis en inzichten
naar de manier waarop daarover van gedachten werd gewisseld. Het
resultaat van een gedachtegang scheen hem minder te interesseren.
Zo wenste hij 'het kleinste element van een vertoog, de 'énoncé,' te
onderscheiden van 'de propositie als een waarheid claimende uitspraak of oordeel'. Bereidwillig legde hij uit: 'De propositie 'sneeuw is
wit' is alleen dan waar, als sneeuw inderdaad wit is. Zij is niet waar,
omdat ik het zeg, of omdat mijn formulering een goede, welgevormde
grammaticale zin is, maar omdat zij een ware referent heeft. De 'énoncé' nu is niet hetzelfde als een propositie. De énoncé gaat aan een propositie vooraf: het is een spreekgebeurtenis die verwijst naar een correlatief veld van andere mogelijke uitspraken binnen het vertoog. Dat
veld is de mogelijkheidsvoorwaarde die verondersteld wordt, wanneer
aan een bepaalde propositie een waarheidswaarde (waar of vals)
wordt toegekend.'20 Een 'énoncé' is dus discursief geldig zonder waar
te hoeven zijn. Laat het vertoog bijvoorbeeld het betoog van een advocaat zijn, dan spande Foucault zich tijdens het gehele proces van
waarheidsvinding in om de onschuld van zijn cliënt te betogen. De officier van justitie pretendeert de waarheid in pacht te hebben, die uiteindelijk door een rechter wordt vastgesteld. Als advocaat zou Foucault er goed aan doen om de waarheidsvisie van de officier van justitie ten gunste van zijn cliënt bij te stellen. Maar wat doet hij? In plaats
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van zijn redeneringen logisch op te bouwen vanuit het perspectief van
zijn cliënts onschuld, leidend tot strafvermindering of vrijspraak, is hij
slechts geïnteresseerd in 'énoncé's', die daarover niets zeggen. Vanuit
het perspectief van de waarheid, de objectieve van de officier van justitie en de subjectieve van de advocaat, is hij zinledig bezig. Als filosoof
is Foucault er uitstekend in geslaagd om de grenzen van de waarheid
te overschrijden, niet omdat hij te ver ging, maar omdat hij er paradoxaal genoeg niet dicht genoeg bij kon komen.
Gelet op het vierde predicaat dat hij aan het waarheidsbegrip van
Heidegger toekende, 'aletheia', moest Foucault niets van de 'onverhulde', 'onvermengde', 'rechte' en 'onveranderlijke' waarheid hebben.21 De waarheid van Foucault is veranderlijk en dus tijdelijk, terwijl
zij niet op consensus berust. Die van Heidegger lijkt voor de eeuwigheid bestemd te zijn en op algemene instemming te kunnen rekenen.
Meestal wordt zij met 'onverborgenheid' vertaald, waardoor de nadruk op de clichématige kanten van de waarheid zou kunnen vallen.
Voor wie zou dat interessant zijn, of (voor zover er belangen mee gemoeid zijn) wie zou daarbij gebaat zijn? Heidegger leek ruimschoots
binnen de grenzen van de waarheid te willen blijven, het vanzelfsprekende verkiezend boven het vraagteken dat daarachter gezet kan worden: 'Bovendien houden wij onszelf binnen de begrijpelijkheid van het
gezond verstand, zolang we ons zeker wanen tussen die veelvormige
waarheden van de levenservaring en van het handelen, van het onderzoeken, vormgeven en geloven. Wijzelf bedrijven de opstand van het
vanzelfsprekende tegen elke aanspraak van het kwestieuze.' 22 Maar na
zijn verlangen naar dit type waarheid te hebben uitgesproken, begaf
hij zich pijlsnel naar randgebieden die zijn opvatting van de waarheid
niet minder kwestieus dan die van Foucault maken. Indien waarheid is
gelegen in de juistheid van een uitspraak, zo redeneerde Heidegger,
'dan moet dat wat de juistheid pas mogelijk maakt, met een oorspronkelijker recht als het wezen van de waarheid gelden'. 23 Men moet er
voor openstaan, dat wil zeggen zich vrij voelen om haar te omarmen.
De vrijheid is immers 'de grond van de innerlijke mogelijkheid der juistheid, omdat zij haar eigen wezen uit het oorspronkelijkere wezen van
de alleen wezenlijke waarheid ontvangt'. Bijna triomfantelijk klinkt het
uit zijn mond: 'De vrijheid openbaart zich nu als het laten zijn van het
zijnde.'24 Maar kan men alles wat men in vrijheid laat zijn, als waar
aanmerken? De grofste leugens, oneerlijkste voorstellen en grootste
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misdaden (variërend van moord tot massamoord) vallen onder Heideggers toelichting op 'aletheia', die ook nog eens de fout maakt alles
wat men niet in vrijheid wil laten zijn, met 'schijn' te vereenzelvigen:
'Omdat de waarheid in wezen vrijheid is, kan een mens met geschiedenis, bij het laten zijn van het zijnde, het zijnde ook niet het zijnde
laten zijn, waardoor het is, zoals het is. Het zijnde wordt dan toegedekt
en ontregeld. De schijn komt aan de macht.' 25 Alsof hij aan de wandel
in een doolhof was, stelde Heidegger, dat de dwaling 'zich opent als de
open dimensie voor elk tegenspel tot de wezenlijke waarheid'.26 De
open plek in een bos waaraan 'aletheia' haar naam dankt, staat dus
niet model voor de waarheid maar voor 'dwaling'. Consequent in zijn
dwaling was Heidegger wel, toen hij zich afvroeg, of de vraag naar het
wezen van de waarheid niet een vraag naar de waarheid van het wezen zou moeten zijn.27 De nimmer uit te sluiten menselijke factor
maakt alles mogelijk en niets te gek, maar wie focust op de waarheid,
zondert daar het overgrote deel van Heideggers ongezeefde materiaal
van uit.
Met Foucault en Heidegger belandt men in de Griekse wereld, waar
de grenzen van de waarheid soms letterlijk werden onderzocht. Kan
men in Athene ruiken, vroeg Polybius zich af, of aan de overkant van
de Egeïsche Zee in Efese een ei wordt gebakken? En als het antwoord
op die vraag simpel vast te stellen valt, hoe zit het dan met deze vraag:
'Ben ik hier nu in de Academia aan het discussiëren, of lig ik thuis in
bed en droom ik dat ik hier aan het discussiëren ben?'28 Het verschil
tussen waarheid en leugen of waarheid en droom is makkelijker onder
woorden te brengen dan dat er daartussen een grens valt te trekken.
Denk maar aan de vergeefse moeite die Bertrand Russell zich getroostte, toen Wittgenstein hem de stelling voorlegde, dat er in diens
werkkamer een nijlpaard naast hem stond, zonder dat zijn vriend en
leermeester die kon weerleggen.* Volgens Aenesidemus is de waarheid iets wat kan worden waargenomen, of wat zonder waarneming
gedacht kan worden of beide tegelijk. Daaruit valt af te leiden, dat zij
geen ding op zichzelf kan zijn, zoals Oosthout beredeneerde, want dan
zou zij of waarneembaar of denkbaar moeten zijn. Maar er bestaat
geen geobjectiveerde waarheid, ook niet als men haar waarneembaar
en denkbaar tegelijk acht.29 Het is wel tragisch, dat zulke oude kwesties
veel langer blijven doorwerken in de filosofie dan in de natuurweten* Zie blz.83-84.
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schappen: Aenesidemus uit de eerste eeuw voor Christus kampte met
hetzelfde probleem als Wittgenstein in het begin van de twintigste
eeuw. Zelfs de strijd tussen Huizinga en zijn neef Menno ter Braak over
de 'ware' historiciteit van een 'vie romancée' en een historisch verantwoorde biografie valt tot deze oude kwestie te herleiden, waarvan
Huizinga's oplossing erop gericht was om het oningevulde beeld van
wat zich eens in de werkelijkheid had afgespeeld te beschouwen als
het absolute nulpunt in de fysica, dat wil zeggen als iets wat weliswaar
onbereikbaar was, maar zeker het nastreven waard.30
Nog zo'n oud misverstand hing samen met de waardering van het verstand, dat volgens Democritus terecht de waarneming der zintuigen
afwees, terwijl Aristoteles zich op het standpunt stelde, dat er niets in
de hersenen kan huizen, als dat er niet eerst door de zintuigen in gekomen is.31 Als men in zijn tijd al het postmoderne standpunt aanhing,
dat er voor het een (de waarheid) evenveel te zeggen is als voor het
ander (de leugen), zoals Protagoras de gelijkwaardigheid van argumenten voor en tegen iets verdedigde, dan valt er over de waarheid
niets zinnigs te zeggen. Dan is zij een armzalige toetssteen voor kennis,
in tegenstelling met de echte toetssteen voor de waarheid: bruikbaarheid. Bacon verkondigde in 1620, dat kennis macht is en dat het bij de
verwerving van kennis en inzicht niet gaat om de vraag, of iets waar is,
maar of degenen die er kennis van hebben genomen, sterker zijn geworden. Wetenschappers nemen doorgaans aan, dat er geen enkele
theorie voor de volle honderd procent deugt, zo stelde hij in het verlengde van Protagoras en Aristoteles vast, dus geeft niet 'waarheid',
maar 'bruikbaarheid' de doorslag bij de vaststelling of een theorie juist
is of niet.32 In werkelijkheid is een theorie alleen bruikbaar, indien zij
op waarheid berust, wat tot een omkering van Bacons gedachtegang
leidt. Hij stoorde zich aan de grenzen van de waarheid, de onmogelijkheid om iets te vatten, door hem met een platoonse term als 'akatalepsie' aangeduid. Daarvoor in de plaats verzon hij een nieuwe term
om zijn eigen standpunt weer te geven, 'eukatalepsie', dat hij aldus
toelichtte: 'Ik degradeer de zintuigen niet, maar dien ze, en ik minacht
het verstand niet, maar stuur het. Het is namelijk beter om zoveel te
weten, als we moeten weten, en toch te denken, dat we niet alles weten, dan te denken, dat we iets grondig weten en toch niets te weten
van de dingen die we moeten weten.' 33 In tegenspraak daarmee
maakte hij graag gebruik van instrumenten ter aanvulling op de zintuigen en minachtte hij het verstand wel degelijk door het te kapittelen
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wegens zijn productie van drogredenen. 34 Hannah Arendt wees in haar
boek over de menselijke conditie op de cartesiaanse twijfel, waarvan
ook Bacon blijk gaf: 'De cartesiaanse twijfel hield niet eenvoudig in, dat
het menselijke verstand wel eens niet elke waarheid zou kunnen omvatten, of dat het menselijke oog wel eens niet in staat zou kunnen zijn
om alles te zien, maar dat wat begrijpelijk is voor het menselijke verstand nog geenszins een demonstratie van de waarheid vormt, zoals
wat zichtbaar is voor het menselijke oog nog geenszins een bewijs van
de werkelijkheid levert. Deze twijfel vraagt zich af, of er wel zoiets als
waarheid bestaat, en leidt aldus tot de ontdekking, dat bij de traditionele opvatting van waarheid, of die nu is gebaseerd op zintuiglijke
waarneming, op de rede of op het geloof in de goddelijke openbaring,
altijd was uitgegaan van de tweeledige vooronderstelling, dat wat
waarlijk is, uit zichzelf zal verschijnen en dat de menselijke vermogens
in staat zijn om het te registreren.' 35 Indien men niet precies kan weten
wat men meent te weten, dan is zoiets als de cartesiaanse twijfel gepast, en is het bekende 'cogito, ergo sum' een generalisering van 'dubito, ergo sum'.36
In de chaos van waarheden en meningen, niet weinig gevoed door
de onzekerheid over de rol van het verstand ten opzichte van de zintuigen, trachtte Spinoza duidelijkheid te verschaffen. Volgens hem zijn
er drie wijzen van apperceptie of kenvermogen van elkaar te onderscheiden: 'De verwarrende reactie van het lichaam op de primitieve
zintuiglijke indrukken verschaft ons slechts een 'mening' of 'voorstelling', dat wil zeggen een onwezenlijk, bedrieglijk begrip waarmee wij
in het dagelijks leven wel iets kunnen beginnen, maar dat tegenover
elk streven naar diepere kennis versaagt.' 37 De eerste vorm van kennis,
gebaseerd op zintuiglijke waarneming, leidt pas tot 'diepere kennis',
wanneer er dankzij het geoefende verstand een waarheid kan worden
achterhaald: 'Een gedachte is waar, als zij in overeenstemming is met
haar object, maar wordt pas adequaat genoemd, als de bedenker daarvan tevens de natuur van haar idee, het oorspronkelijke wezen van die
gedachte, doorgrondt. Deze tweede, adequate soort kennis, waarnaar
de waarachtig levende mens behoort te streven, groeit tot voorwaarde van de hoogste vorm van kennen, het intuïtieve weten.'38 Wat
Spinoza hier als tweede vorm van kennis verwoordde, met name de
adequate variant ervan, lijkt als twee druppels water op de ideeënleer
van Plato. De derde vorm van kennis, leidend van ratio naar intuïtie,
'verheft zich uit het groeiende rationele kenvermogen van de twee
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voorafgaande fasen van begripsvorming, boven alle toevalligheid, tijdelijkheid en ook boven de gebondenheid van het lichaam aan het onmiddellijk beleven van de essentie der dingen'.39 Daarin ligt het hoogst
bereikbare van de menselijke geest, de grondslag voor geluk en harmonie, zoals Theun de Vries in zijn biografie over Spinoza beklemtoonde, indien men er tenminste in slaagt zijn blik 'sub specie aeternitatis' over iets te laten weiden. Men is in de zeventiende eeuw na
Christus dus weer even ver als in de vierde eeuw vóór Christus, zij het
dat de controverses over het verstand en de zintuigen door Spinoza
zijn opgeheven, want lichaam en geest ontmoetten elkaar niet langer
in de pijnappelklier van Descartes, maar in het onvolprezen verstand.
Dat is volgens hem 'het machtigste affect dat in staat is om de verwarrende werkingen van buitenaf te ordenen en te verklaren'. 40 Het
woord 'affect' doet vermoeden dat het verstand een zintuig is als alle
andere zintuigen, maar geoefend en wel, tot de meest indrukwekkende prestaties in staat.
Daarnaast zijn er filosofen die tot op heden, in plaats van de waarheid
te willen achterhalen, haar trachten te onttronen door het vooroordeel op te hemelen. Gadamer was zo'n filosoof, die in het kader van
de hermeneutiek elke uitleg 'bevooroordeeld' noemde, omdat men
zelfs rekening houdend met de vooroordelen uit het verleden er niet
aan ontkwam die te bestrijden op grond van het vooroordeel dat men
tegen vooroordelen ten strijde moet trekken. Hij beschouwde de Verlichting in dit opzicht als het grootste vooroordeel en zorgde voor een
ommekeer in de waardering voor de waarheid: die zou gediend zijn
met de erkenning van vooroordelen als waar. Hij vergrootte de chaos
op dit gebied door de uitzondering op de regel als regel te beschouwen. Natuurlijk kan een vooroordeel goed uitpakken, want wie de keizer geeft wat hem toekomt (zonder na te denken over de vraag, óf
hem iets toekomt), bedacht is op het aanzien des persoons en, een
bekend gezegde indachtig, weigert haastige spoed te betrachten, geniet bescherming tegen de kwade kanten van het leven. Natuurlijk is
het mooi, dat er in het Frans een uitdrukking bestaat om de 'waarheid'
van sommige vooroordelen te bevestigen, 'préjugées légitimes', maar
daarmee is niet elk vooroordeel legitiem geworden.41 Desondanks redeneerde Gadamer, dat enkel het historische gegeven dat geen mens
zonder vooroordelen heeft geleefd, reeds voldoende is om deze in ere
te houden of te herstellen: 'De zelfbezinning van het individu is slechts
een flikkering binnen de gesloten stroomkring van het historisch leven.
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Daarom vormen de vooroordelen van de enkeling veel meer dan zijn
oordelen de historische werkelijkheid van zijn bestaan.' 42 Hij zei hetzelfde cryptischer (passend bij zijn voorkeur voor hermeneutiek): 'Wat
vanuit de idee van een absolute zelfconstructie van de rede een beperkend vooroordeel lijkt, behoort in feite tot de historische realiteit
zelf.' En daarom pleitte hij voor 'een principiële rehabilitatie' van het
begrip 'vooroordeel', zonder te hebben begrepen, dat historische gegevens op zichzelf geen enkele rechtvaardiging vormen voor de instandhouding van vooroordelen die ten grondslag liggen aan verkeerde gewoontes.43 Zouden het bloedbad van de Franse Revolutie,
antisemitisme en door de fascisten en communisten gepleegde massamoorden een rechtvaardiging kunnen vormen voor een 'rehabilitatie' van het gedachtegoed dat daaraan ten grondslag ligt? Verdienen
religieuze vooroordelen over het eigen gelijk ten koste van dat van anderen te worden 'gerehabiliteerd'? Juist tegenover vooroordelen dienen de idealen van de Verlichting te worden ingezet om de mensheid
nog grotere ellende te besparen!
Overschreed Gadamer de grenzen van de waarheid door eenvoudigweg vooroordelen op te hemelen,-Schopenhauer deed hetzelfde door
zich dubbelzinnig over de waarheid uit te laten en zich al te gemakkelijk aan vooroordelen aan te passen. In het voorwoord van Die Welt als
Wille und Vorstellung, bij de eerste druk van 1818, gaf hij te kennen,
dat de waarheid meestal slechts een kort overwinningsfeest werd gegund, 'tussen twee langdurige perioden, waarin zij als paradoxaal verketterd en als triviaal wordt geminacht. Overigens pleegt dit lot ook de
schepper van die waarheid te treffen. Maar het leven is kort en de
waarheid reikt ver en leeft lang: laten wij dus de waarheid spreken.'44
Het betrekkelijke van de waarheid, haar beperkte duur en niet bijster
hoog aangeslagen inhoud, geldt kennelijk niet voor zijn eigen waarheid, al zonderde Schopenhauer die niet van 'de' waarheid in het algemeen uit. Van meer willekeur getuigde zijn toelichting, dat de wereld
zijn voorstelling van zaken is. Zo'n filosofische reductie van de wereld
moest op weerstand stuiten: 'Dat deze wijze van beschouwen, waarvan de waarheid buiten kijf staat, niettemin eenzijdig is en dus door
willekeurig abstraheren tot stand kwam, kunnen wij afleiden uit het
innerlijk verzet waarop de gedachte van een wereld als louter voorstelling stuit.'45 Om zich voor de eenzijdigheid van zijn visie in te dekken kondigde hij alvast een verbetering in zijn volgende boek aan, 'met
behulp van een waarheid die niet zo onmiddellijk evident is als die
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welke wij hier als uitgangspunt kiezen'. Men verwacht iets te vernemen over het bestaan van de wereld onafhankelijk van de voorstelling
die hij zich ervan maakte, maar Schopenhauer vervolgde: 'Het is een
waarheid waartoe enkel diepgaander onderzoek, moeizamere abstracties, het scheiden van wat verschillend is en het verenigen van
wat identiek is, kunnen leiden, een waarheid die zeer ernstig moet
worden genomen en die iedereen zoal niet vreeswekkend, dan toch
bedenkelijk moet voorkomen, namelijk: de wereld is mijn wil.'46 De verbetering blijkt dus te bestaan uit een herhaling die de zelf geopperde
bezwaren van eenzijdigheid en willekeur geenszins wegneemt, maar
moet voorzien in de behoefte aan meerduidige en dubbelzinnige
waarheden.47
Hoe dacht Schopenhauer die te kunnen achterhalen? Verwijzend
naar zijn proefschrift over de 'viervoudige wortel van de stelling der
toereikende grond' zette hij de deur wijd open voor een subjectieve
interpretatie van de waarheid.48 In een van zijn aforismen had hij er
reeds op gewezen, dat subjectieve elementen niet voor niets als wezenlijker worden ervaren dan objectieve, want een gezonde bedelaar,
zo meende hij, is gelukkiger dan een zieke koning.49 Dat de kans vele
malen groter is, dat een gezonde koning gelukkiger is dan een zieke
bedelaar kwam niet in hem op, terwijl subjectieve elementen in beide
stellingen een rol spelen. De willekeur van dit ene voorbeeld wordt geillustreerd door zijn vergelijking van subject en object met waterstof
en zuurstof in H2O: water is de verbinding van twee waterstofatomen
en één zuurstofatoom. Zo ongelukkig is de verhouding tussen het overheersende subject en het al bijna verdrongen object! 50 Bij het beoordelen van een toereikende grond ging het hem niet om de vraag
waarom iets zus of zo zou zijn, maar waarom er wordt bewéérd dat
iets zus of zo is. Als iets evident is, heeft het al helemaal geen zin naar
het waarom ervan te vragen. Maar komt het waarom van het menselijk handelen ter sprake, dan dient men te letten op motieven en 'causaliteit van binnen': dat laatste begrip is niet van de rede afhankelijk of
daarmee verbonden, wat Kant er ook over gezegd mocht hebben,
maar een voorwaarde van alle ervaring.51 Kortom, Schopenhauer gaf
als filosoof in tal van situaties aan ervaring de voorkeur boven de rede,
wat zijn waarheidsbegrip opnieuw subjectief inkleurde.
Beschuldigden anderen hem van inconsequenties tijdens zijn zoektocht naar de waarheid, van subversief of grensoverschrijdend wangedrag in dezen, dan meesmuilde Schopenhauer, dat een mensenvriend
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bereid moest zijn om zijn eigen 'hogere-metafysisch-ethische' standpunt 'radicaal' op te geven ten gunste van een 'onjuist, maar praktisch'
standpunt om de mensheid te helpen en dankzij zijn levenswijsheden
het geluk deelachtig te laten worden.52 Daartoe schreef hij zijn
Aphorismen zur Lebensweisheit, in de inleiding waarvan hij zich ervoor
verontschuldigde, dat hij als mensenvriend de strekking van zijn eigen
leer tenietdeed. Levenswijsheden ter bevordering van het geluk zijn
immers zinloos, indien een mens per definitie ongelukkig is. Hoe zou
hij ooit de waarheid van Die Welt als Wille und Vorstellung hebben
kunnen rijmen met de waarheid van zijn aforismen? Volgens hoofdstuk 49 in het tweede deel van dat boek zou een mens niet aan het
bestaan gehecht moeten zijn, hetzij uit angst voor de dood, hetzij omwille van het bestaan zelf, maar in zijn aforismen werd het bestaan
aantrekkelijk genoeg bevonden om er zich minder mismoedig dan opgewekt doorheen te slaan. Dat zegt iets over de verschuiving van de
grenzen der waarheid die Schopenhauer zichzelf toestond. Voor zijn
aforismen, veelal absurde tegeltjeswijsheden, geldt in elk geval niet
het excuus van Verhoeven, dat een grotere waarheid een kleinere achterhaalt: 'Misschien zijn er waarheden die maar een fractie van een
seconde gelden, en wie weet of dat niet juist de grootste zijn. We kunnen niet uitsluiten, dat schepping of oerknal zulke waarheden zijn.
Maar de waarheid gaat niet zomaar onnozel met de tijd mee, en als zij
wordt achterhaald, is dat niet door de tijd of door gebrek aan publieke
belangstelling, maar door een grotere waarheid.'53 In Schopenhauers
geval werd de grotere waarheid van Die Welt als Wille und Vorstellung
weersproken in plaats van achterhaald door de kleinere waarheid van
zijn aforismen.
Cornelis Verhoeven overschreed op eigen wijze de grenzen van de
waarheid, toen hij een vlammend betoog tegen de ironie wilde opzetten, die achter elke boude bewering een vraagteken zet, of met gefronste wenkbrauwen en een glimlach om de lippen twijfel zaait over
wat als waar wordt gepresenteerd. Ironie kan inderdaad een lichte
bermbom onder de waarheid leggen, wat dat betreft ondermijnt zij de
waarheid letterlijk en figuurlijk, maar wie zich daartegen verzet, zal
keurig binnen zekere grenzen blijven. Dat lot was Verhoeven niet beschoren, want hij kwam op zijn aanvankelijk voornemen terug: 'Nu ik
een betoogje wil opzetten tegen de ironie, het liefst een beetje vlammend en geharnast, komen mij ineens voorbeelden voor de geest,
waaruit zou kunnen blijken dat juist de ironie zo ongeveer het hoogste
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en het laatste is dat een mens op intellectueel gebied kan bereiken.'54
Subtiel lijkt hij hier een vraagteken achter de waarheid als zodanig te
willen zetten, maar dat blijkt nog subtieler niet het geval te zijn, wanneer hij er een uitroepteken achter zet door ironie te bestempelen als
een middel dat in plaats van scepsis bij anderen te zaaien die in zichzelf
weet te overwinnen: 'Ik denk aan Socrates en Kierkegaard en ik begin
te vermoeden, dat hun ironie uiteindelijk een middel was om op langere termijn hun grimmige ernst en hun waarheid in bescherming te
nemen, ook tegen hun eigen scepsis.'55 Het is vermakelijk en leerzaam
tegelijk Verhoeven te keer te horen gaan tegen degenen die de waarheid voor eigen doeleinden misbruiken. Zo beschuldigde hij Felix Rottenberg van politiek opportunisme, toen deze de tijd de schuld gaf van
het ontbrekende geloof in de verzorgingsstaat en de maakbaarheid
van de samenleving. Deze politieke denkbeelden, typerend voor de
PvdA in jaren zeventig van de vorige eeuw, duurden voor 'eeuwige
waarheden' wel erg kort, want in de jaren negentig werden de ideologische veren van deze partij afgeschud en vervangen door een meer
op de markt gericht sociaalliberaal gedachtegoed, dat paarse kabinetten mogelijk moest maken. Verhoeven reageerde daar zo op: 'Achteraf
doen alsof zo'n gedachte typerend was voor de jaren zeventig en niet
voor die partij, en alsof er helemaal geen waarheid in zit, betekent dat
je over je eigen vroegere overtuigingen praat, alsof het modeartikelen
zijn, en die toeschrijft aan een 'wij', een collectief subject dat alleen in
de verbeelding bestaat en niet meer is dan een constructie.' 56 Hij stond
in filosofisch opzicht pal voor de waarheid in tegenstelling tot een man
als Rottenberg: 'Als iets waar is, is het evenmin typerend voor een bepaald decennium als bijvoorbeeld het hebben van een neus of oren
dat is.'57 Dat hij toch, ondanks zijn schitterende staat van dienst,
slechts een plek kan opeisen in het randgebied van de waarheid, komt
doordat hij de werkelijkheid niet slechts absurder vond dan wat de
verbeelding ervan maken kan, maar omdat hij zich op het standpunt
stelde, dat juist wat men niet kan verzinnen, staat te gebeuren: 'Werkelijkheid ontstaat pas bij een bepaalde graad van ondenkbaarheid.
Daaraan ontleent zij haar betekenis. Alleen het absurde is mogelijk.
Credo quia absurdum.'58 Waarheid, opgevat als een juiste uitspraak
over een deel van de werkelijkheid, kan absurd zijn, maar het gaat te
ver haar uitsluitend een absurd karakter toe te schrijven.
Tot dat randgebied verbande Menno ter Braak zichzelf door in Een
zonde tegen de Heilige Geest begrippen als 'waarheid' en 'wetenschap'
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af te serveren als voor hem te hoog gegrepen ordeningsprincipes, uitgedragen door een 'geest' die het verdient te worden ontmaskerd als
een subversieve dienaar van het eigenbelang. In zijn discussie met Huizinga bleek het ware karakter van de historische werkelijkheid hem
minder te interesseren dan het belang dat ermee gediend is. Wat dat
betreft, schoor hij een 'vie romancée', historische roman of biografie
over één en dezelfde kam, al had hij met zijn goede smaak bepaald
geen voorkeur voor het eerste literaire subgenre. Wie de waarheid interpreteert als een overtuiging van hoe iets werkelijk is, ziet hem in
Een zonde tegen de Heilige Geest de laatste waarheid als een troefkaart op tafel gooien: trouw. Met de trouw van zijn hond Laelaps koesterde hij zijn vrienden, voor wie hij onvoorwaardelijk partij trok. Dat
bracht zijn 'belang', een woord dat kennelijk net als 'trouw' geen ontmaskering behoeft, met zich mee. Vooruit, is men geneigd te denken,
het zij zo. Meestal volgt het demasqué na een bal, hier is het kennelijk
net andersom. Na het bal van de ontmaskeringen volgt het demasqué
van de laatste waarheid. Wat is 'trouw' echter waard, als die afgezien
van personen in de vorm van vrienden en een enkele hondeneigenaar
niet nader wordt geëvalueerd? Na het roemen van de op eigenbelang
beluste Reinaert en van Machiavelli als de amorele theoreticus van het
eigenbelang,-exploitanten van de 'geest' in de goede zin des woords
en beiden bijna net zo slim als Ter Braak die hen natuurlijk doorhad-,
verwacht men uitleg van hem. Blijft die uit, dan voldoet blinde trouw
als laatste waarheid of overtuiging niet. Ter Braaks pleidooi tegen
waarheid en wetenschap, waarop inderdaad het nodige valt af te dingen, leidt uiteindelijk tot de naakte waarheid van de trouw, dat wil
zeggen doet zichzelf in nietszeggendheid tekort, want hij weigerde te
zeggen waaraan hij trouw wilde blijven.
Vroeger schonk het Ter Braak voldoening waarheden onder woorden
te brengen, maar later putte hij slechts vreugde uit een 'gewonnen
slag'.59 In navolging van Nietzsche kon de waarheid als zodanig hem
niets meer schelen, 'of duidelijker gezegd: het waarheidsaccent, dat ik
niet missen kan en waarvan ik alle logische of grammaticale consequenties volkomen blijf aanvaarden, betekent voor mij niets anders
meer dan een onderdeel van de demarcatielijn, die ik tussen vriend en
vijand tracht te trekken'.60 Maar, werpt men tegen, hij zal zijn vrienden
toch niet slechts met het waarheidsaccent of leugens voor zich hebben
willen winnen: zij waren met beide niet gediend in tegenstelling met
de waarheid. Om haar te ontdoen van alles wat verheven is, verklaarde
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Ter Braak, 'dat spiritus, anima en psuchè, de termen voor 'geest' en
'ziel', etymologisch bezien niet veel anders opleveren dan wat vulgaire
wind, lucht en schaduw'.61 Hij benadrukte dat men het niet al te nauw
hoefde te nemen met de waarheid en dat men haar uit eigenbelang
kon manipuleren. Wie dat naliet, beging een zonde tegen de Heilige
Geest door die allerhoogste instantie voor oneigenlijk gebruik in te
schakelen: 'Voor velen, inderdaad, is de geest langzamerhand een
ziekte geworden, waarin men zich terugtrekt, als men met het lichaam
niet meer toe kan; in dat geval bedient men zich van de geest als een
reddingsboei.'62 Zou men zich de waarheid in plaats van de geest als
een ziekte en reddingsboei voorstellen, dan is de daaruit sprekende
innerlijke tegenstelling zo groot, dat men er allesbehalve mee en van
gediend is. Dan is de waarheid haast ongemerkt overgegaan in een
leugen en omgekeerd, wat het leven in de praktijk nog moeilijker
maakt dan het van nature toch al is.
In het schemergebied van de halve waarheden en leugens om bestwil
lijkt de waarheid geloofwaardig, maar zij is dat niet. Het is met haar
gesteld als met de statistiek volgens Churchill: die kan men alleen vertrouwen, indien men haar zelf heeft vervalst. 63 Een reeks voorbeelden
kan ter illustratie dienen van wat hier wordt bedoeld. In de familiekroniek van Alexander Münninghof, De stamhouder, blijkt de vreugde om
een gewonnen slag niet de beloning voor het debiteren van een waarheid te zijn, maar overeenkomstig Ter Braaks suggestie vrijwel geheel
samen te vallen met de voldoening haar onder woorden te hebben gebracht: 'Kijk, wij hebben de oorlog verloren. Dus dat betekent, dat jullie de waarheid in pacht hebben.' 64 In de Sovjet-Unie bestond zij volgens Sloterdijk uit 'de vernietigende metamorfoses van het verlichtingsidealisme in het van leugens doordrenkte realisme' van de
Pravda, dat 'waarheid' betekent.65 Zo ventte een zegevierende grootmacht iets uit, wat onder een eerzame noemer de waarheid niet
diende, maar juist geweld aandeed. Door het verlangen naar de naakte
waarheid als een 'motief van vertwijfelde zinnelijkheid' te beschouwen, voegde Sloterdijk een dubieus erotisch motief aan de ambities
van een waarheidszoeker toe, die bij voorbaat in een verkeerd daglicht
komen te staan.66 'Waarom is iets waar?' vroeg Jung argeloos of geïrriteerd aan Freud. "Omdat ik het bedacht heb," antwoordde laatstgenoemde, die hoe duisterder en moeilijker te toetsen het criterium voor
de waarheid was, des te meer ruimte voor zichzelf opeiste. 67 Maar de
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grootheid van iemands 'Es', 'Ich' of 'Über-ich' houdt geen enkele garantie voor de waarheid in, integendeel, vraagt meer aandacht voor de
persoon van de waarheidszoeker dan met zijn queeste of missie verenigbaar is. In Curriculum vitae beschreef Victor Klemperer zijn herinneringen aan de periode 1881-1918, waarin hij eens aanwezig was bij
een gastoptreden van Eleonora Duse, een wereldberoemde actrice,
waarvoor zijn broer Berthold hem een kaartje had gegeven. Hij had er
met zijn latere vrouw Eva naar toe willen gaan, maar in zijn eentje zag
en hoorde hij niets: 'In de kern van de zaak bleef het feit dat ik erbij
was geweest een leugen, of ik nu in het theater had gezeten of niet,
want ook in het eerste geval was van werkelijke aanwezigheid geen
sprake.'68 Misschien is dit wel het beste voorbeeld van een halve waarheid, tevens leugentje om bestwil uit hoffelijkheid of liefde voor zijn
vrouw te berde gebracht.
Daarnaast kunnen meningen zo'n eenzijdig licht op de waarheid werpen, dat deze onmogelijk waar kunnen zijn. Vocale muziek kan geniaal
zijn, maar alle geniale muziek laat zich niet tot vocale muziek reduceren. Niettemin beweerde Stendhal in zijn Vie de Henri Brulard, dat 'alleen vocale muziek geniaal kan zijn'.69 Wie ooit Mozarts aria Là ci darem la mano uit Don Giovanni heeft gehoord, zal dat grif beamen,
maar ook onmiddellijk tegenspreken, wanneer hij Chopins variaties
voor piano en orkest op hetzelfde thema beluistert. Deze halve waarheid van Stendhal nadert de hele onwaarheid van de Nederlandse
volkszanger Tino Martin, naar wiens recente optreden in de Heineken
Music Hall zo'n 6000 liefhebbers kwamen luisteren. In het Brabants
Dagblad beroemde hij zich erop, dat er thans in geen enkele laag van
de bevolking nog enige schaamte bestaat om zijn liedjes mee te zingen. Waar gaan die over? De volkszanger gaf zelf het antwoord: 'Mijn
liedteksten gaan over universeel leed, zoals in de put zitten, relatiebreuken en natuurlijk wat liefde met je kan doen.' Dat er in deze razendknappe opsomming geen onderscheid tussen oorzaak en gevolg
van zulk leed wordt gemaakt, kan men de volkszanger wel vergeven,
maar niet dat hij van zijn eigen liedjes zegt, dat zij 'niets anders dan de
waarheid zijn'.70 Zou men die te weinig gespecificeerde 'waarheid' vervangen door 'volkssentiment', dan kan men evenmin met droge ogen
volhouden, dat Toni Martins liedjes geheel met de waarheid samenvallen: ze roepen hoogstens iets op wat ze niet zijn.
In het schemergebied van halve waarheden en leugens om bestwil
lijkt de wetenschap geen plaats voor zichzelf te hoeven opeisen.
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Exacte wetenschappen geven misschien geen antwoord op alle vragen, zoals W.F. Hermans postuleerde, 'maar wel op enkele, wat beter
is dan allemaal foute of zinledige antwoorden op alle vragen. We moeten zuinig op ze zijn. Ze zijn ons enige universele houvast en dit besef
maakt de nieuwsgierigheid groot naar het geheim van hun succes.'71
Maar wat blijft van dat houvast over, wanneer men de waarheid zelf
als een leugen om bestwil gaat beschouwen? Paul Feyerabend drukte
zich voorzichtig in de irrealis uit, toen hij opperde, dat zij weleens onbelangrijk en niet wenselijk zou kunnen zijn. Hermans hoonde deze
verplaatsing van de waarheid naar het schemergebied van de halve
waarheden en leugens weg: 'Als bewijsbaarheid en waarheid er niet
meer op aankomen, op welke basis wil Paul Feyerabend ons dan overtuigen dat zijn eigen beweringen…ja, wat? Waar zijn? Waarde hebben?'72 Dit standpunt lijkt het meest juiste, want de waarheid verdient
het serieus genomen te worden en niet bij voorbaat door een eigenzinnige of defaitistische stellingname te worden ondermijnd. Toch zijn
er grote waarheidszoekers geweest die zonder waarheid en leugen
aan elkaar gelijk te stellen relativerende opmerkingen over het belang
van hun eigen aandeel in de wetenschap hebben gemaakt. Zo oordeelde Robert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced
Study in Princeton, onlangs negatief over de waarheid door hem als
een zinloos begrip voorgesteld. Zeven is voor altijd een priemgetal,
maar afgezien van zo'n wiskundige vaststelling, zit er volgens hem een
houdbaarheidsdatum op de waarheid waarvan de werking slechts kan
worden gegarandeerd, 'als de gebruiksaanwijzing strikt in acht wordt
genomen'.73 Hij vroeg zich af, of de mens wel is toegerust om alles te
begrijpen. De waarheid heeft ook iets weg van een Matroeskapoppetje: in elke waarheid schuilt een nieuwe waarheid. Met terugwerkende
kracht laat zich vaststellen, dat Archimedes in het poppetje van Newton zit, die op zijn beurt in het poppetje van Einstein zit. Wil men alles
begrijpen, dan komt er geen eind aan het uitpakken van al die poppetjes. En als men bovendien beseft, dat 96 % van het heelal onbekend
gebied is, omdat men niet weet wat 'dark matter' inhoudt, dat complete culturen in een zwart gat zijn verdwenen en dat van de Griekse
tragediedichters minder dan 18 % van hun werk bewaard is gebleven,
dan is de waarheid omtrent heden, verleden en toekomst ver zoek.
In de woeste leegte om hem heen, ontdekte de microbioloog Carl
Woese pas in 1977, dat 'archaea' (enkelvoud 'archaeon') en bacteriën
tezamen aan de basis van alle leven hebben gestaan. De darwinistische
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evolutie ten spijt werd zo'n belangrijke ontdekking wel héél erg laat in
de ontwikkeling van de geschiedenis der mensheid gedaan. Hoe onwetend moet men daarvóór wel niet geweest zijn? Bacteriën blijken zich
te hebben genesteld in 'archaea' en werden uiteindelijk mitochondriën, waaruit de eerste cellen met een kern (eukaryoten) zijn ontstaan. Zoals H. van Santen in De nietige voorouders van bijna alles wat
leeft uitlegde, zijn dat 'de cellen van dieren, planten, schimmels en van
alle eencelligen van malariaparasiet tot pantoffeldiertje'. Tegenwoordig worden er allerlei nieuwe varianten van de 'archaea' ontdekt,-deze
hoofdrolspelers in het drama van de evolutie-, door de Nederlander
Thijs Ettema die zich als geen ander in de 'microbiële donkere materie'
verdiept.74 Door wat men nog niet weet, is het onverantwoord om te
denken, dat men het schemergebied van de halve waarheden en leugens heeft verlaten. Te weinig kennis en inzicht zou ieder mens nederig moeten stemmen, evenals te veel kennis, dat het ware inzicht eerder verhult dan openbaart.
Jean-Marin Courtial de Pereires is een personage uit Célines Mort à
crédit, dat het type van een geheel door kennis overmande geleerde
voorstelt. Hij is zo levensecht, dat men de neiging niet kan onderdrukken om te vertellen, dat zijn werkelijke naam Léon Charles Punais is.75
Courtial schreef niet minder dan 222 originele handboeken, verspreid
over de hele wereld. Net zoals Robert Pirsig zich over het onderhoud
van een motorfiets ontfermde en Rudy Kousbroek een Bugatti uit elkaar haalde om zich de techniek daarvan eigen te maken, bekommerde Courtial zich om de fiets, voor de uitrusting en het onderhoud
waarvan hij dit handboek schreef: Hoe een rijwiel uit te rusten voor alle
klimaten ter wereld, compleet met accessoires en verchroomde onderdelen, voor de globale som van zeventien francs en vijfennegentig centimes. Zijn meesterwerk beleefde bij de gespecialiseerde uitgever
Berdouillon en Mallarmé op de Quai des Augustins zijn 300 e druk! Uit
alle plaatsen van de wereld,-Céline somt graag Greenwich en Valparaiso, Colombo en Blankenberge voor de lezers op-, raadpleegde men
Courtial over 'de diverse problemen verbonden aan het naar voren
hellende dan wel verende fietszadel'. 76 Tips over het roestvrij houden
van het stuur en het smeren der dragende onderdelen stonden garant
voor het zorgenvrije onderhoud van de fiets. Courtial was een genie,
dat in zijn eigen periodiek Genitron een stroom van artikelen publiceerde ten behoeve van uitvinders en handige klussers die vooral we-
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tenschappelijk te werk wilden gaan. Daarnaast ontzag hij zich niet lezingen te houden, in Toulon bijvoorbeeld over de 'tellurische oriëntatie en het geheugen van de zwaluw'.77 Hij had grote belangstelling voor
de 'radiopolariteit' en sterrenfotografie, maar werd tot zijn eigen ontgoocheling slechts bewierookt om wat hij over de binnenband had opgemerkt en over het dubbele tandrad dat men eenvoudig in de kettingkast van een fiets kon monteren. 78 Het meest trots was hij op De
complete werken van Auguste Comte herleid tot het formaat van een
positivistisch gebed in tweeëntwintig acrostische versregels, waarop
hij lang had gezwoegd zonder er de eer voor te krijgen die hem rechtens toekwam.79 Céline, die ervan hield korte zinnen te schrijven, besteedde aan hem een lange volzin: 'Hij hoefde zich er maar één uur
intens op toe te leggen, zich als een bezetene te concentreren, en hij
had voor eens en altijd de meest straalbezopen kolder, het meest aanmatigende kwadratuurgeleuter op maat van de Genitron gesneden, en
wel zo, dat zelfs de botste boerenhufter, de warhoofdigste abonnee
het in z'n halsstarrige stomheid wel móést begrijpen.' 80 Voor Céline
zelf was Courtial als personage bruikbaar om zijn visie op de waarheid
te geven. Het leven was volgens hem een 'danse macabre': 'De enige
waarheid op deze wereld is de dood!' 81
Brengen te weinig of te veel kennis een mens in verlegenheid, waardoor hij zich in het schemergebied van de halve waarheden en leugens
verplaatst,-daar staat tegenover dat een ontsporing tijdens de zoektocht naar de waarheid het grootste genie op dwaalwegen kan voeren.
De wiskundige Tarski overkwam zoiets, toen hij de 'correspondentietheorie der waarheid' als enig juiste theorie wenste te beschouwen.
De 'coherentietheorie' verwarde volgens hem waarheid met consistentie, de 'evidentietheorie' waarheid met wat als zodanig wordt onderkend en de 'instrumentalistische theorie' waarheid met toepasbaarheid. Al die theorieën noemde hij 'epistemisch', dat wil zeggen
vormen van kennistheorieën, waartegenover hij (en hier stapte hij
voornoemd schemergebied binnen) zijn eigen 'metalogische theorie'
stelde. Kijk, beweerde hij, alle andere theorieën zijn subjectief, want
zij vinden hun oorsprong 'in de fundamenteel subjectivistische positie
die kennis alleen maar als een speciale geestestoestand kan zien, als
een dispositie of als een speciaal soort opvatting die bijvoorbeeld door
zijn geschiedenis of zijn relatie tot andere opvattingen wordt gekenmerkt'.82 En zijn eigen theorie was zeker niet subjectief? Hij wenste uit

378

te gaan van een 'intuïtief idee van overeenstemming met de waarheid', waarvoor hij gebruikmaakte van een 'semantische metataal'
waarin de objecten centraal zouden staan en van een 'syntactische
metataal' waarin de feiten centraal zouden staan.83 Intuïtie, gevoegd
bij twee metatalen, kan niet anders dan als subjectief worden beoordeeld en hetzelfde geldt voor de waarheid die ermee gediend heet te
zijn.
Tenslotte volgt hier nog één voorbeeld van wetenschap, bedreven in
het schemergebied van halve waarheden en leugens om bestwil, dat
met geen ander te vergelijken valt, omdat het tegelijk waar en onwaar
is. Dit laatste voorbeeld sluit de overgang tussen waarheid en leugen
af, terwijl het tevens de onmogelijkheid illustreert om haar te achterhalen. "Unmöglich!" zei Einstein, toen hij met het verschijnsel van de
kwantumverstrengeling werd geconfronteerd. Subatomaire deeltjes
kunnen niet op meerdere plaatsen (en dan nog wel in verbondenheid
met elkaar) aanwezig zijn. Delftse natuurkundigen onder leiding van
Ronald Hanson hebben niettemin het onmogelijke aangetoond en zodoende het gelijk van de kwantumtheorie bewezen. Het verschijnsel
van de 'non-lokaliteit', door Werner Heisenberg als een logisch uitvloeisel van deze theorie voorspeld, stuitte aanvankelijk op de grootst
mogelijke scepsis: tussen twee deeltjes op grote afstand van elkaar zou
de onderlinge beïnvloeding, in geval van kwantumverstrengeling, sneller dan het licht plaatsvinden. Maar volgens de relativiteitstheorie is
een hogere snelheid dan die van het licht niet mogelijk. John Bell en
Alain Aspect, de respectievelijke bedenker en uitvoerder van een gedachtenexperiment, bewezen (zij het niet voor de volle 100%) in de
jaren zeventig van de vorige eeuw, dat Einstein ongelijk had gehad,
toen hij iets als onmogelijk betitelde wat zich in de praktijk toch bleek
te kunnen voordoen. In het verleden konden detectoren niet willekeurig kiezen, hoe ze een binnenkomend deeltje zouden doorlaten, wat
volgens het gedachtenexperiment van Bell een vereiste was. In Delft is
deze laatste hobbel in 2015 genomen, waardoor kwantumverstrengeling experimenteel bewezen is. Weliswaar valt op de grootte van de
afstand (in Delft: 1,3 km) het nodige af te dingen, maar fouten in de
rekenmethode staan daar tot nu toe los van. De simpele vraag of licht
een deeltje of een golf is,-men zou beide antwoorden als halve waarheden kunnen betitelen-, heeft tot ingewikkelde vragen geleid. Is de
wereld van de kwantummechanica met haar 'non-lokaliteit' en grotere
snelheid dan die van het licht een afspiegeling van de met het blote
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oog waarneembare wereld? Is het gebruik van instrumenten om miljarden jaren terug te kunnen kijken in het heelal wezenlijk anders dan
het gebruik van kwantummechanisch materieel om de kleinste binnenwereld van de dingen zichtbaar te maken? Indien dezelfde (tot nu
toe onbekende) wetten aan het functioneren van de micro- en macrokosmos ten grondslag liggen, waarop de (dankzij verstrengeling en superpositie) ongekende capaciteit van een kwantumcomputer en van
het kwantuminternet in oprichting schijnt te wijzen,-zijn dan ook verschijnselen als 'non-lokaliteit' en 'verstrengeling' op een minder kleine
schaal mogelijk dan nu het geval is?84 Heeft kwantummechanica dan
meer met parapsychologie gemeen dan vroeger werd gedacht? Is het
verschijnsel van bilocatie in heiligenlevens, dat recentelijk in het leven
van pater Pio de aandacht trok, dan even gewoon of vreemd als 'nonlokaliteit'?85 Waarom denken wetenschappers in vakjes, wanneer zij
met een open blik de waarheid van hun theorie willen toetsen en leggen zij onmiddellijk een Palestijnse of Mexicaanse muur om de wereld
van de kwantummechanica? In termen van 'eenheid in verscheidenheid' is tot nu toe steeds weer opnieuw gebleken, dat de idee van
'scheiding' slechts tijdelijk van aard is, of het nu om een mislukt huwelijk, de dood of apartheid gaat. Maar voor wie ongevoelig voor de mystieke kanten van het bestaan is, zal dat laatste wel als een grove leugen
klinken, of als een leugen om bestwil waarmee bangeriken zich in slaap
wiegen.
Over de onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen hebben tal
van sceptische geesten uitspraken gedaan, onder wie Augustinus en
Hume niet de eersten de besten waren. Heel lang twijfelde Augustinus
eraan, of hij bestond of niet:
'Jij die jezelf wil leren kennen, weet je dat je bestaat?'
'Ik weet het.'
'Hoe weet je dat?'
'Dat weet ik niet.'
'Weet je of je één bent of meer?'
'Ik weet het niet.'
'Weet je dat je beweegt?'
'Ik weet het niet.'
'Weet je, dat je denkt?'
'Dat weet ik.'
'Het is dus waar, dat je denkt?'
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'Het is waar.'86
Deze op twijfel gebaseerde innerlijke monoloog leidde tot het 'cogito,
ergo sum' van Augustinus en, omdat er een algemeen menselijk patroon in schuilt, tot dat van Descartes. Twijfel omslaand in vertwijfeling
leidt tot zekerheid, waardoor men wéét, dat men twijfelt, en vervolgens tot waarheid. Maar daarmee is iets eigenaardigs aan de hand,
want het is inderdaad waar, dat men in zo'n situatie denkt, zij het zonder dat het waar hoeft te zijn, wat men denkt. Toch liet Augustinus zijn
aanvankelijke scepsis om twee redenen varen, steeds meer overtuigd
als hij ervan raakte, dat de waarheid kon worden achterhaald. De eerste reden was dat hij de kosmologie van de manicheërs strijdig achtte
met de wetenschappelijke verklaringen van astronomen in zijn tijd.
Kennelijk was er op de wildste uitspraken over de werkelijkheid controle mogelijk, waarvoor geen ander criterium bestond dan dat van de
waarheid. Sceptici beweerden, dat de zintuigen bedrieglijk waren, ten
bewijze waarvan zij de 'gebroken' stok opvoerden, dat wil zeggen een
rechte stok die, in het water gehouden, een niet in de werkelijkheid
voorkomende kromming te zien gaf, maar Augustinus wist wel beter:
'Dat die stok gebroken lijkt, heeft een bepaalde oorzaak en mijn ogen
zouden mij juist bedriegen, als de stok voor mij ondanks het bestaan
van die oorzaak recht zou lijken.' 87 Hij begreep, dat de waarheid niet
in het object, maar in de persoon van de waarnemer school: 'De waarneming als zodanig, afgezien van de vraag hoe zij tot stand komt en
welke oorzaken bepalen dat zij de vorm aanneemt die zij heeft aangenomen, is voor Augustinus namelijk een feit met een onweerlegbare
evidentie.'88 Boven de betrouwbaarheid van de zintuiglijke waarneming ging volgens hem evidentie: als de zon uniek is, kunnen er geen
twee zonnen bestaan. Sceptici hadden dubbel ongelijk, 'wanneer zij
beweerden, dat wij over de zintuiglijke waarneming geen waar oordeel kunnen vellen. Zij meenden ook ten onrechte, dat wij slechts kunnen oordelen over wat de zintuigen ons leren.'89 De tweede reden
waarom hij zijn aanvankelijke scepsis liet varen, was gelegen in zijn
christelijke overtuiging, dat de waarheid zich ook in de vorm van een
openbaring liet kennen. Hij ontwikkelde zich van een scepticus, voor
wie de waarheid principieel niet te achterhalen viel, tot een christen
voor wie het licht der wereld geen manicheïsche tegenstelling met
duisternis vormde, het duister van de onderwereld, maar het attribuut
van Christus.
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In tegenstelling tot Augustinus was Hume een duurzame scepticus,
die weigerde aan te nemen, dat de zon de volgende dag wéér zou opkomen, al had er volgens een rekensommetje van Sebastien Valkenberg al 1,7 biljoen maal (4,5 miljard maal 365, dat wil zeggen de leeftijd
van de aarde maal het aantal dagen per jaar) een zonsopgang plaatsgevonden.90 Hoewel er verstandelijk noch (uit een oogpunt van waarschijnlijkheid) proportioneel niets mis is met de stelling, dat de zon
morgen zal opgaan, gaf Hume zich niet gewonnen. Hij hield de waarheid voor een hersenschim en sprak, in zijn tijd geconfronteerd met
dezelfde tegenwerpingen als Valkenberg in Op denkles maakte, liever
van 'min of meer geslaagde recepten voor een verklaring en voorspelling van reële indrukken'. 91 Als geestelijke houding kan het scepticisme
geen kwaad, sterker nog, een gebrek daaraan stempelt iemand algauw
tot een naïeve of bevlogen persoon, achter wiens geloofwaardigheid
men een vraagteken zet. Maar wie als scepticus beweert, dat er geen
waarheid bestaat, is zo overtuigd van die waarheid, dat hij haar voor
zichzelf claimt en zodoende weerlegt: 'Hij weerlegt met de daad (van
het beweren) wat hij in theorie erkent.'92 In zijn tijd had Descartes zoveel moeite met het scepticisme als denkrichting, dus niet als geestelijke houding, dat hij zijn hoofd verveeld afwendde, wanneer het weer
eens ging over de onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen: dat
'prakje' van de sceptici wilde hij niet opwarmen.93
Uit de weerlegging van het scepticisme als denkrichting zou kunnen
blijken, dat de waarheid tot op zekere hoogte dicht valt te naderen.
Een driedimensionale omsingeling van haar moet mogelijk zijn, maar
alvorens zich de praktische moeilijkheden die zich daarbij kunnen
voordoen, als onoverkomelijke hindernissen voor te stellen, dient men
te beseffen, dat er behalve het scepticisme nog andere denkrichtingen
zijn, die de waarheid als een idee-fixe poneren. In een snelle passage
valt er een overzicht van de volgende invalshoeken te geven, die met
elkaar gemeen hebben, dat de definitie van de waarheid het onmogelijk maakt haar te achterhalen. Voor Nietzsche in het bijzonder geldt,
dat hij invalshoek of 'perspectief' en definitie onnavolgbaar combineerde tot een 'illusie', waardoor men zich niet hoeft af te vragen, of
een uitspraak klopt met de feiten, maar onder welke voorwaarden
men vindt, dat zoiets het geval is. De waarheid is niet meer dan een
aantrekkelijke constructie, luidde een stelling van Heleen Pott in de
NRC, waarna zij in weinig professorale taal terecht vaststelde: 'In de
huidige cultuur heeft zich een ongekende tolerantie ontwikkeld voor
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gelul, voor humbug, gedraai en leugentjes om bestwil. Politici weten
dat de burgers er al bij voorbaat van uitgaan, dat het onderscheid tussen waarheid en onwaarheid toch niet te maken valt, en zij kiezen hun
marges ruim.'94 De Verenigde Staten van Amerika voerden oorlog tegen Irak, na een presentatie van de feiten door Colin Powell in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Alleen bleken die feiten
over nucleaire wapens en geheime opslagplaatsen later niet te kloppen. Men kan zich op het postmoderne standpunt stellen, dat feiten
er dus niet toe doen, als het er werkelijk in de wereld om spant, maar
met meer recht kan men zich ook op het standpunt stellen: 'Al is de
leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.' Hetzelfde geldt
voor Poetins ontkenning, dat Russische troepen in het oosten van Oekraïne een opstand ontketenden of verantwoordelijk waren voor het
neerhalen van de MH17. Heleen Pott voegde aan dit rijtje 'feitelijke
onwaarheden' astrologie, voodoo en feng shui toe, die de plaats van
de wetenschap innemen. Steeds is de definitie van de waarheid of de
concrete invulling daarvan aantrekkelijk genoeg om het geloof te doen
postvatten, dat zij geen illusie is (wat zelfs geldt voor de uitspraak dat
zij slechts een illusie is).
Erasmus liet er in De lof der zotheid geen twijfel over bestaan, dat de
Dwaasheid stapelgek is. Maar, zo meende Arnon Grunberg, 'dat de lezer vervolgens concludeert, dat zij vaak de waarheid spreekt, betekent
niet, dat zij niet meer zot is. Iemand die de waarheid spreekt, moet wel
zot zijn.'95 Is de consequentie daarvan, dat serieuze mensen nooit de
waarheid spreken of in pacht kunnen hebben? Over de roman als zodanig merkte hij op: 'De roman onderzoekt wat de gevolgen zijn van
wat door velen, of door een enkeling, voor waar wordt gehouden, ongeacht of wat voor waar doorgaat, nu waar is of niet.' 96 In fictie is per
definitie de leugen waar, of anders gezegd, hoeven leugen en waarheid gewoonlijk niet van elkaar te worden onderscheiden om een personage tot zijn recht te laten komen. Maar wie in non-fictie een dwaas
waarheden laat verkondigen, ondermijnt de strekking van zijn eigen
werk op zo'n fundamentele manier, dat een lezer niet precies meer
weet, of hij een schrijver op zijn woord moet geloven. Hegel maakte
het niet minder ingewikkeld voor zijn lezers, toen hij de waarheid een
'beweging van zichzelf in zichzelf' noemde. 97 Het resultaat van een
zoektocht naar haar is nooit het werkelijke geheel, want dat ontstaat
alleen indien het samengaat met de wording ervan.98 Of hij de wording
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van de zoektocht of van de waarheid bedoelde, zij in het midden gelaten, maar wat hij zocht lijkt een dynamisch, zo niet explosief mengsel
van zichzelf te zijn. Hegel oordeelde, dat zij nooit met zichzelf zou kunnen samenvallen: 'De ware gedaante, waarin de waarheid bestaat, kan
alleen het wetenschappelijke systeem van de waarheid zijn.' 99 Dus is
zij nooit zichzelf! Sartre ondermijnde haar door de leugen zo positief
te waarderen, dat de inwendige houding van een leugenaar 'het object
van een bevestigend oordeel' zou kunnen zijn. 100 In het krachtenspel
tussen waarheid en leugen nemen die twee elkaars rol over, zodat het
idee van een 'bevestigend oordeel' eerder met een leugenaar dan met
een waarheidszoeker in verband moet worden gebracht. Zie hier, hoe
Sartre probeerde zijn eigen 'Umwertung aller Werte' er bij de lezer
door te drukken: 'De leugenaar wil anderen misleiden en hij is er niet
op uit die bedoeling voor zichzelf te verhelen en de doorzichtigheid
van het bewustzijn te maskeren.' 101 De leugenaar is dus eerlijk, omdat
hij voor zijn leugens uitkomt. Subtiel tuigde Sartre zijn drogredenring
verder op door het onmiskenbaar leugenachtige aspect van de leugen
in de schoenen van een ander dan de leugenaar te schuiven: 'De uitgesproken bedoeling om de waarheid te zeggen ('Ik wil u niet bedriegen, wat ik zeg, is waar, ik zweer het') is weliswaar het object van een
inwendige ontkenning, maar zij wordt door de leugenaar dan ook niet
erkend als zijn bedoeling. Zij wordt gespeeld, nagebootst. Het is de bedoeling van het personage dat hij in de ogen van zijn gesprekspartner
een spel speelt, maar dat personage is iets transcendents, juist omdat
het niet is.'102 Mutatis mutandis wordt de waarheid niet door een oprechte zoeker naar de waarheid gesproken, maar door een onoprecht
mens die speciaal voor zijn medemensen acteert, dat hij het bij het
rechte eind heeft. De leugen regeert alom en is eigenlijk een normaal
fenomeen van wat Heidegger 'Mitsein' noemt.103 In moreel opzicht
wordt de leugen aldus tot norm verheven en de waarheid gedegradeerd tot een bijfiguur in een komedie. De definitie van beide begrippen maakt het onmogelijk vat op iemand te krijgen, of hij liegt dat hij
barst of niet. Voor Foucault was de waarheid 'het andere', en omdat
zij altijd iets anders is dan men denkt of weet, kan zij 'nooit in een logisch, redelijk systeem worden ingepast'. 104 Hij deed in zijn zoektocht
naar de waarheid niet voor Sartres defaitisme onder.
Richard Rorty beschouwde in navolging van Nietzsche de waarheid
als een illusie, want er correspondeert niets met de werkelijkheid.105
Dit standpunt huldigde hij in Contingency, Irony and Solidarity, nadat
384

hij tien jaar daarvóór in Philosophy and the Mirror of Nature (1979) op
het meer leipe dan lepe idee gekomen was, dat de waarheid geen afspiegeling van de werkelijkheid vormt, maar van iets wat correspondeert met de maatschappelijke rechtvaardiging van overtuigingen.106
Het zoeken naar de waarheid was allereerst een sociaal proces: 'In
plaats van te zoeken naar 'verticale' relaties tussen taal, of onszelf als
taalgebruikers, en de wereld, moeten we ons concentreren op 'horizontale' of inferentiële processen, waarbij we elkaars redelijke argumenten steunen en aanvaarden. Rechtvaardiging wordt een sociaal
verschijnsel in plaats van een transactie tussen een 'kennend subject'
en de 'werkelijkheid'.' 107 Afgezien van dat 'moeten' mondt het door
hem beschreven proces van waarheidsvinding in de stelling uit, dat alleen datgene waar is 'waarmee je tijdgenoten je ongestraft laten wegkomen'.108 Daarmee zette hij de deur open voor de onwaarheid van
zijn eigen stelling, want wie haar bestrijdt, laat hem er niet ongestraft
mee wegkomen. De waarheid van Rorty wordt weersproken, blijkt onwaar te zijn, terwijl het volgens zijn stelling klopt, dat zij zichzelf uitzift.
Kan iets waar en onwaar tegelijk zijn? Onwillekeurig denkt men aan
een mogelijke verstrengeling van die twee, een proef op de som die
op zijn minst zou kunnen aantonen, dat de waarheid niet één en ondeelbaar is. De stelling van Rorty doet, wat dat betreft, sterk denken
aan de stelling, dat alles subjectief is. Dat moet onzin zijn, want als zij
objectief waar zou zijn, is zij onjuist, en als zij juist zou zijn, is zij niet
objectief waar.109 Toch kan men één voorbeeld geven van Rorty's gelijk, waaruit blijkt dat er in de loop der tijd een onware laag over de
waarheid kan worden gelegd, waarmee degene die zoiets doet, kan
wegkomen zonder dat er een haan naar kraait. In zijn biografie van
Honoré de Balzac verhaalde Stefan Zweig over een zorgvuldig te Tours
uitgevoerd genealogisch onderzoek, waaruit bleek dat diens voorvaderlijke familie uit keuterboeren in de Languedoc bestond. Er was geen
sprake van een familieband met de adellijke Balzac d'Entragues, al liet
Honoré hun wapen op zijn koets schilderen. Wat historisch waar is, de
nederige afkomst van de grote Franse schrijver, is toch niet waar in
feitelijk opzicht: hij is immers bekend onder de valse naam Honoré de
Balzac!
Anders dan in theorie kunnen er in de praktijk onoverkomelijke hindernissen bestaan die het onmogelijk maken de waarheid te achterhalen. In zijn Italienische Reise gaf Goethe een beschrijving van het gedrang op straat, waar tijdens het carnaval twee koetsen elkaar niet
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konden passeren, maar voetgangers in korte tijd grote afstanden bleken te kunnen afleggen. Wegens de te ver uitstekende assen van al die
koetsen en hun vrees voor vuile kleren waren de inwoners van Rome
wel genoodzaakt behendig 'tussen het gevaar en wie daarvoor bang is'
door te glippen, waarna Goethe nogal zelfverzekerd deze passage liet
volgen: 'Nu lijkt ons relaas de grenzen van het geloofwaardige te overschrijden, en wij zouden amper durven doorgaan, als niet zovelen die
het Romeinse carnaval hebben bijgewoond, konden staven, dat wij
ons nauwkeurig aan de waarheid hebben gehouden, en als het niet
een feest was dat elk jaar terugkomt en dat door menigeen, met dit
boek in de hand, in de toekomst zal worden gadegeslagen.' 110 Het onwaarschijnlijke kan met andere woorden alleen waar worden bevonden door kenners van het Romeinse carnaval en fans van Goethe. De
meeste mensen behoren tot geen van beide categorieën, zodat zij in
de Italienische Reise worden opgescheept met een als onwaarschijnlijk
voorgestelde waarheid, waarvan de moderne mens (meer dan Goethes tijdgenoten) geneigd zal zijn die te relativeren, gewend als hij aan
verkeerscongestie is. Waarschijnlijk had Goethe gelijk, maar dat kon
hij niet echt bewijzen. Lucebert kon zijn gelijk evenmin bewijzen, toen
hij sprak van een leegte, die hem 'welsprekend omgeeft met de laatste
waarheid waaruit men niet meer leeft'. 111 Thibault senior kon dat niet,
toen hij het tegen het einde van zijn leven liever consequent dan waarheidlievend wilde zijn: 'Is het vaak niet moeilijker en moediger om uit
trouw aan jezelf te volharden in een overtuiging, zelfs als die aan het
wankelen is gebracht, dan zelfingenomen aan de pilaren te schudden
op het gevaar af dat jouw optrek instort?'112 Zijn zoon Jacques kon dat
ook al niet, toen hij tot het pijnlijke inzicht kwam, dat 'alles aan de invloed van twee polen is onderworpen. De waarheid heeft twee gezichten.'113 Golo Mann kende het dubbele gezicht van waarheid en schijn
maar al te goed, toen hij in Lübeck het graf bezocht van zijn grootvader, senator Heinrich Mann, maar meer het gevoel kreeg voor het graf
van Thomas Buddenbrook te staan: 'In het huis van een schrijver, zoals
dat van mijn vader, is de realiteit als het ware steeds aan schommelingen onderhevig, en het artistieke en de werkelijkheid of de zogenaamde 'werkelijkheid' vermengen zich op een eigenaardige manier.'114 En Michel Houellebecq meende, dat de waarheid, in de mond
van een literair personage gelegd, er niet toe deed, zodat men hem
eventueel alles zou kunnen laten bekennen, 'alles en het tegendeel ervan, waarheid en leugen, zonder dat het ook maar de minste weerslag
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op het eindresultaat heeft'. 115 Diezelfde Houellebecq vroeg zich iets
minder zorgeloos af: 'Hoe zou een journalist, zelfs als men aanneemt,
dat hij consciëntieus is en vol slimme trucjes zit, uit een paar interviews
met mijn vader en moeder (twee mensen die ieder op hun eigen manier over een schrikbarende scherpzinnigheid en een aan perversiteit
grenzende intelligentie beschikken) ook maar iets kunnen lospeuteren
wat in de buurt kwam van de waarheid?'116
De geestesgesteldheid van Houellebecq's ouders lijkt onzuiver, althans in de manier waarop hun zoon daarover uitweidde. Een opzettelijke verdraaiing van de feiten (nog afgezien van gradaties daarin als
laster, smaad, meineed en verraad) schijnt hun gemakkelijker te zijn
afgegaan dan een verwoording van de waarheid. Tactiek en bescherming van privacy kunnen meer dan gewoonte ertoe hebben geleid, dat
zij al te nieuwsgierige journalisten wilden afschepen, want welke buitenstaander zou zich het lot van hun zoon echt ter harte nemen? Ongelijkwaardige motieven als tactiek en bescherming van privacy kunnen met emotionele drijfveren als voorzichtigheid, schaamte en zelfoverschatting (in de vorm van narcisme) een mens tot pure leugens
aanzetten. Dat overkwam Rousseau herhaaldelijk in zijn Confessions,
waarin hij een ander beeld van zichzelf schetste dan met de werkelijkheid overeenstemde. Zijn biograaf Leo Damrosch beschreef hem aldus: 'Hij was onbetrouwbaar en humeurig, veeleisend tegenover de
mensen om zich heen, en had een positief zelfbeeld dat in tegenspraak
was met zijn gedrag in het alledaagse leven.' 117 Rousseau had een rivaal bij madame de Warens, een zekere Jean Wintzenried, wiens
komst op het idyllische Les Charmettes hem zo verontrustte, 'dat hij er
in zijn Confessions een nogal misleidend verhaal over vertelde'.118
Damrosch lardeerde de jaloezie van de ene minnaar op de andere met
een beschrijving van een klerk uit Chambéry, waarin Wintzenried als
een totaal andere man wordt getypeerd dan de pias die Rousseau later
van hem maakte: 'Hij is geestig en vrolijk, heeft een goed ontwikkeld
gevoel voor en veel kennis van alles wat te maken heeft met mijnbouw
en het delven van kolen. Hij drukt zich goed uit, spreekt snel en weet
aan alles wat hij doet, waarde te geven.' 119 Toen madame de Warens
besloot haar activiteiten uit te breiden met mijnbouw in de Mauriennevallei, had ze niets aan Rousseau en des te meer aan diens rivaal.
Op La Chevrette, het kasteel van madame d'Épinay, draaide Rousseau
de rollen om: hij schafte zich een tweede minnares aan in de persoon
van Sophie d'Houdetot, een nichtje van madame d'Épinay, die hem
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vervolgens beschouwde als 'een morele dwerg op stelten'. 120 Er ontstond een ingewikkelde vierhoeksverhouding tussen hen, omdat Rousseau zich tevens in de echt verbonden achtte met Thérèse Levasseur.
In seksueel opzicht vervulde zij zijn verlangens, door hem aangeduid
met het woord 'désir', wat een zekere urgentie met zich meebrengt,
terwijl Sophie d'Houdetot meer zijn 'envie' vervulde, wat op een verlangen slaat naar iets wat men waarschijnlijk nooit zal bezitten.121 In
de praktijk kwam het erop neer, dat hij madame d'Épinay met 'moeder' aansprak, en in een park op weg naar Sophie d'Houdetot masturbeerde, zoals hij in navolging van Diogenes openlijk bekende. 122 Hij koketteerde in zijn Confessions met zijn eerlijkheid: 'Ik heb niets ongunstigs verzwegen en er niets gunstigs aan toegevoegd en als ik enkele
onbelangrijke versieringen heb aangebracht, is dat alleen maar gebeurd om een leemte te vullen die was ontstaan door de ontoereikendheid van mijn geheugen.' 123 Het ging hem om niets meer of minder dan de waarheid. Was hij te openhartig of choqueerde hij zijn lezers, dan moesten zij beseffen, dat hij hun liever te veel feiten aanbood
dan te weinig. Hij wilde zichzelf allerminst sparen, het stond hun volledig vrij er een keuze uit te maken en er in hun commentaar gunstig
of ongunstig op te reageren. Zijn eerlijkheid werd zijn handelsmerk en
dat van degenen die later in zijn geest een bekentenisroman zouden
schrijven, die als subgenre vooral in het teken van de eigen seksuele
openhartigheid zou staan ter onderscheiding van de roddel over anderen. Thomas Mann vertrouwde de eerlijkheid van Rousseau niet helemaal en gaf er in Betrachtungen eines Unpolitischen als zijn commentaar op, dat het meestal slecht gesteld was met de waarheidsliefde van
wie de waarheid in pacht meende te hebben, want wie met haar getrouwd is, zo motiveerde hij zijn stelling, doet er als minnaar geen
moeite meer voor. 124 Toen madame d'Épinay op La Chevrette naar de
liefdesbrieven van haar nichtje Sophie, bestemd voor Rousseau, begon
te zoeken, op allerongelukkigste plaatsen, zoals in de boezelaar van
Thérèse, die stug bleef volhouden niet te weten waar haar man zijn
brieven bewaarde, beweerde deze achteraf: 'Dat was een eerzame,
trouwe en edelmoedige leugen, terwijl de waarheid alleen maar verraad zou zijn geweest.'125 Hoewel hij zijn eigen principe van volstrekte
eerlijkheid verloochende voor een leugentje om bestwil, schreef Rousseau hevig gepikeerd aan madame d'Épinay een afscheidsbrief: 'Ondanks alle zogenaamde 'vrienden' door wie u omringd bent, kunt u,
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met mijn vertrek, de waarheid vaarwel zeggen. U zult niemand meer
vinden uit wiens mond u die zult horen.'126
Zich in zijn nieuwe rol van een zogenaamd 'eerlijk' man inlevend,
hoefde Rousseau zich voor zijn omgeving niet meer in te houden en
kon hij zich ongeremd uitleven, ook als het zijn slechtste karaktereigenschappen betrof. Zijn principes verboden hem anders te denken en
te handelen dan hij deed, wat hem er volgens eigen zeggen toe dwong
andere filosofen de maat de nemen: 'Omdat ik mij er veel mee bezighield, zag ik weldra alleen nog maar dwaling en dwaasheid in de leer
van onze wijze mannen, en onderdrukking en ellende in onze sociale
orde. In de verblinding van mijn dwaze trots dacht ik, dat het mijn roeping was om al die begoochelingen weg te nemen. En aangezien ik van
oordeel was, dat ik om de mensen naar mij te laten luisteren mijn gedrag in overeenstemming moest brengen met mijn beginselen, koos ik
voor de opmerkelijke manier van doen die men van mij niet heeft geaccepteerd en die mijn zogenaamde 'vrienden' mij nooit hebben kunnen vergeven wegens het voorbeeld dat ik ermee gaf, een voorbeeld
dat mij eerst belachelijk maakte en mij tenslotte algemene achting zou
hebben opgeleverd, als ik het had kunnen volhouden.'127 Hier zinspeelde hij op een gebrek aan openheid door hem betracht bij het te
vondeling leggen van vijf kinderen van hem en Thérèse Levasseur, tussen 1746 en 1752. Nadat anderen hem met openbaarmaking van dit
feit hadden gedreigd, bekende hij in zijn Confessions wat hij gedaan
had. Voelde hij zich schuldig? Geenszins, want onaangedaan door een
rare mengeling van eerste roem en ongewenste kinderen weidde hij
over zijn 'blinde' en 'ongeschokte' zelfvertrouwen uit, dat hem excuses
ingaf voor iets wat geen vergeving behoefde. Hem viel vóór en na 1746
eigenlijk niets te verwijten: 'Tot dan toe was ik goed geweest, van toen
af aan werd ik deugdzaam, of althans door de deugd bedwelmd. Die
bedwelming was in mijn hoofd begonnen, maar overgeslagen naar
mijn hart.'128 Hij bekende dus niets te bekennen te hebben. Maar hij
had toch zijn eigen kinderen te vondeling gelegd en zich zodoende een
slechte vader betoond? 'Nee', antwoordde de door eigen deugd bedwelmde Rousseau, 'ik heb mijn kinderen niet te vondeling gelegd,
maar overgedragen aan het Hôpital des Enfants-Trouvés.'129 En het
was maar goed ook, dat hij zich de opvoeding van zijn kinderen niet
zelf ter harte had genomen, want de familie van zijn vrouw zou alle
goeds van zijn kant weer teniet hebben gedaan. Had hij eerder over
deze zaak het woord gevoerd, dan zou hij zijn schoonfamilie in een
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kwaad daglicht hebben moeten stellen en dat wilde hij natuurlijk niet.
Hij hield immers van zijn vrouw: 'Zo werd in een oprechte en wederzijdse genegenheid, waarin ik alle liefde van mijn hart had gelegd, de
leegte van dat hart toch nooit helemaal gevuld. Er kwamen kinderen
die de leegte hadden kunnen vullen en dat maakte alles nog erger. Ik
beefde bij de gedachte hen aan deze slecht opgevoede familie over te
laten om er nog slechter door te worden opgevoed. De risico's voor de
opvoeding van vondelingen waren veel geringer. Dit argument voor
het besluit dat ik nam en dat sterker was dan alle andere argumenten
die ik in mijn brief aan madame de Francueil naar voren had gebracht,
was het enige dat ik tegenover haar niet durfde te noemen. Ik wilde
liever van die zware beschuldiging minder worden vrijgepleit en daarmee de familie van een geliefd persoon ontzien.'130
Wederom zette hij zijn eigen wandaad in een te respecteren nalatigheid om en dat zou hij blijven doen. Zo voerde hij als smoesje aan, dat
hij moeilijk anders had kunnen handelen, omdat hij zulk belangrijk
werk verrichtte en verwachtte spoedig te zullen sterven. Had Plato
trouwens niet gezegd, dat kinderen in plaats van door hun ouders
moesten worden opgevoed door de staat? Zijn biograaf vond, dat hij
te ver ging: 'Die laatste rationalisatie was bijzonder zwak, aangezien
Plato's plan bedoeld was voor alle kinderen van zijn ideale staat, en
niet alleen voor verschoppelingen.'131 Voor Rousseau gaf zijn eigen
werk de doorslag bij alles wat hij ondernam en niet de waarheid, al
deed hij het nu juist voorkomen, alsof alles wat hij schreef in het teken
van waarachtigheid stond: 'Voor dit doel nu is het niet voldoende, dat
wat ik vertel, betrouwbaar is. Het moet ook nauwkeurig zijn. Het is niet
aan mij over het belang van de feiten te oordelen, ik moet ze allemaal
vermelden en het aan de lezer overlaten om zijn keuze te maken.'132
Wat hij over zijn eigen kinderen niet had verteld, scheen hem later alsnog te deren: 'Het besluit ten aanzien van mijn kinderen, hoe redelijk
ik het ook had gevonden, had mijn hart toch niet altijd rust geschonken. Toen ik mijn verhandeling over de opvoeding aan het voorbereiden was, begreep ik, dat ik plichten had verwaarloosd waarvan niets
ter wereld mij kon ontslaan.'133 Zijn berouw werd zo groot, dat hij aan
het begin van zijn 'Émile' bijna bekende, wat hij gedaan had: 'De toespeling is zo duidelijk, dat het na een dergelijke passage verbaast, dat
men mij die misstap nog durft te verwijten.' 134 Welke misstap bedoelde hij? Dat hij een essentiële gebeurtenis in zijn leven had verzwegen, of dat hij zijn kinderen te vondeling had gelegd? Is los daarvan de
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bekentenis van een misstap al voldoende om iemand er niet langer
een verwijt van te maken? De pure leugens van een narcist als Rousseau tonen aan, dat het zeer wel mogelijk is om waarheid en leugen
van elkaar te onderscheiden, maar toegegeven, de eerlijkheidsmanie
van een leugenaar nodigt daartoe meer uit dan de 'faux pas' van een
waarheidszoeker.135
Een pure leugen dankt haar puurheid slechts aan de directe herkenbaarheid ervan, waarvoor geen toelichting achteraf nodig is. Voor
Nietzsche was elke waarheid vroeg of laat een leugen. Alleen een erg
vergeetachtig mens kon in de veronderstelling verkeren, dat hij de
waarheid bezat. Na een 'woord' gedefinieerd te hebben als 'de uitbeelding van een zenuwprikkel in klanken', vervolgde hij: 'De mens geeft
blijk van een volkomen verkeerd begrip van causaliteit, als hij de oorzaak van die zenuwprikkel buiten een lichamelijke beroering afleidt.'136
Als dat al complex is, wat is dan de waarheid voor een complex begrip?
De waarheid is 'een beweeglijk leger metaforen, metonymia's, antropomorfismen, kortom een som van menselijke betrekkingen, die poetisch en retorisch verheven, werden doorgegeven en versierd, zodat
die na lang gebruik een volk stellig canoniek en verplichtend voorkomen: waarheden zijn illusies.'137 Komt dat leger eenmaal tot stilstand,
dan ontstaan er pure leugens. Volgens Nietzsche is de waarheid dus te
beschouwen als een ontijdige voorloper van de pure leugen. In geval
van twee elkaar tegensprekende bronnen is die leugen direct herkenbaar, maar niet altijd aanwijsbaar. Een voorbeeld? In zijn inleiding bij
de door hem vertaalde Ethica van Spinoza vermeldde Henri Krop twee
belangrijke biografieën over het leven van deze filosoof van de hand
van Jean Lucas en van Johannes Colerus. De een meende, dat de familie de Spinoza arm was en dat haar zoon Baruch niet van godslastering
werd beschuldigd. De ander meende, dat de familie de Spinoza rijk was
en dat haar zoon Baruch wegens godslastering werd vervloekt en uit
de joodse gemeenschap gestoten. 138 Men kan zich afvragen, wat de
waarheid is, maar ook wie van beide biografen een pure leugen verkondigde. Een ander voorbeeld van een pure leugen dat het niet zonder directe herkenbaarheid hoefde te stellen, al moest men daarvoor
wel door de militaire propaganda van die tijd weten heen te kijken,
betreft een bloedig offensief in 1917 dat tot de dood van 34.000
Franse soldaten leidde. Er ontstond een muiterij onder het plaatselijk
uitgedunde leger die ijlings moest worden onderdrukt om te voorko-
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men, dat het hele leger in opstand zou komen. In de woorden van Roger Martin du Gard heette het: 'Het gezag moest koste wat het kost
gehandhaafd worden, de fouten verhuld, het prestige gewaarborgd.'139 De pure leugen (door Martin du Gard als 'noodzakelijk' betiteld) hield in, dat het Franse opperbevel geen fouten maakte. Maar als
mensen overal en altijd fouten maken, moet men wel erg naïef zijn om
een generaal daarvan te willen vrijpleiten.
De waarheid in reclames blijkt al te vaak een pure leugen te zijn. Wat
als 'puur' appelsap in een frisdrank wordt verkocht, blijkt voor een gering percentage slechts een concentraat van appelsap te bevatten, terwijl men al blij mag zijn geen schadelijke werking te ondervinden van
wat als 'gezond' wordt aangeprezen. Recent bleek op het etiket van
Maashorstbier 30 cl te staan, terwijl er maar 25 cl in een flesje zat. De
sjoemelsoftware van Volkswagen reduceerde de uitstoot van schadelijke stoffen in dieselmotoren alleen tijdens controles, maar niet in de
praktijk. Hier nam de pure leugen ongekende vormen aan, want de
reeds vastgestelde norm van 80 milligram stikstofoxiden per kilometer
is onder druk van de auto-industrie inmiddels opgerekt tot 168 milligram in de komende vijf jaar. Pure leugens kwamen ook aan het licht,
toen het slecht gesteld bleek te zijn met de repliceerbaarheid van onderzoeksresultaten in de psychologie: 270 psychologen herhaalden
100 psychologiestudies uit 2008. In het tijdschrift Science van 28 augustus 2015 bleek tussen de helft en 2/3 van deze studies ongeldig te
zijn. 'Dure' studies (zo betiteld wegens de gebruikte apparatuur) en ingewikkelde steekproeven onder makaken en autisten (bien etonnés de
se trouver ensemble) waren daarbij nota bene buiten beschouwing gelaten. Zoals historisch geïnteresseerden met het verleden een loopje
nemen, wanneer zij (conform het gezegde 'se non è vero, è ben
trovato'*) hun 'vondsten' boven de waarheid stellen, zo gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, in een uitzending van De wereld draait door op 27 november 2015, aan 'verbeelding' boven 'kennis' de voorkeur. 'Kennis' is slechts 'macht' en 'waarheid', zo redeneerde zij, maar 'verbeelding' is 'innovatie', alsof daaraan
geen kennis ten grondslag hoeft te liggen.
Wie erin is getraind aan de meest verborgen verleiders weerstand te
bieden, doet er niet lang over om de pure leugen als zodanig te herkennen in de wereld van de propaganda, reclame, politiek en pseudo* 'als het niet waar is, is het goed gevonden'
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wetenschap. Helaas valt de filosofie hiervan niet uit te zonderen, want
dwars door hun vernuftig taalgebruik heen worden de pure leugens
van Derrida herkend, die in De la grammatologie beweerde: 'Il n'y a
pas de hors-texte'*, of van Jean Baudrillard, die ontkende dat dat de
Eerste Golfoorlog tegen Irak had plaatsgevonden. 140 Laatstgenoemde
hoort in het rijtje van complotdenkers thuis, wier geesten overuren
maakten ten tijde van zulke ingrijpende gebeurtenissen als de moord
op J.F. Kennedy, de eerste maanlanding en de aanslag op het World
Trade Center in New York. Politiek in combinatie met godsdienst staat
garant voor pure leugens, waarvan de ideologie of goddelijke meerwaarde moord en doodslag schijnt te rechtvaardigen. In zijn Politeia
verkondigde Plato weliswaar de stelling, dat een leugen om bestwil de
harmonie onder mensen kan bevorderen, maar hij doelde meer op alledaagse situaties dan op de vrijheden die politici menen zich te kunnen veroorloven. Nu was Plato geen democraat, dus alles waaraan een
politicus zich in zijn ogen mocht bezondigen, een leugen om bestwil
incluis, geldt bijvoorbeeld niet voor Jean-Claude Juncker, die prat gaat
op zijn bijnaam 'meester van de leugens', wat deze politicus ook al tot
een pure leugenaar stempelt. 141 Hij zegt door de Europese burgers te
zijn gekozen, maar niet één van hen heeft ooit op hem gestemd. Recent gaf hij te kennen, dat zijn voorganger Barroso er niet verkeerd aan
had gedaan, na zijn voorzitterschap van de Europese Commissie, bij
Goldman Sachs in dienst te treden, hoewel nu juist de misinformatie
van die bank in hoge mate verantwoordelijk was voor de stijging van
de staatsschuld in Griekenland voor welke niet door hen veroorzaakte
tekorten Europese belastingbetalers nog steeds opdraaien. Elementair
fatsoen ontbreekt Juncker al evenzeer als eerlijkheid (behalve wanneer hij zegt, dat hij oneerlijk is), wat een dubbele aanslag op zijn betrouwbaarheid als politicus pleegt.**
In afgezwakte vorm komt de pure leugen als dagdroom voor of als
een onschuldige fantasie. Zo beschrijft Stendhal in La chartreuse de
Parme, hoe hertogin Sanseverina in gepeins verzonken is, nadat haar
neef Fabrice in de citadel van Parma gevangen is gezet. Zou haar eenzelfde lot te wachten staan? De hertogin stelt zich voor, hoe zij op een
ladderwagen naar het schavot wordt gereden, wat zij onwaarschijnlijer acht dan te worden vergiftigd door de vorst van Parma: 'Als ik op
* 'er bestaat alleen een wereld in woorden'
** Zie voor de leugens van Juncker ook blz.558.
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een wagentje door de straten zou worden gereden, zou dit zijn geliefde Parmezanen misschien te veel aangrijpen. Ach, maar nu ben ik
weer aan het romantiseren! Nou ja, een arme vrouw die het in het
echte leven zo moeilijk heeft, mag wel wat zitten te fantaseren.' 142 De
onschuld van haar fantasie spreekt ook uit de directe herkenning van
een onwaarheid, waarop geen ander haar opmerkzaam hoeft te maken. Tenslotte komt de pure leugen als voorspelling in horoscopen
voor, of als een verwijzing naar het verleden in de 'readings' van een
medium. Dat laatste is althans de mening van Sebastien Valkenberg,
die veel te kort door de bocht vaststelde: 'Verder dan algemeenheden,
die hooguit de schijn wekken een diepe waarheid te bevatten, komen
mediums niet. Welbeschouwd levert die exclusieve toegang tot het
bovenzintuiglijke rijk bar weinig op, wat blijkt, zodra mediums kritisch
worden bejegend of aan een test onderworpen.'143 Is dat in alle gevallen zo?
In Nederland worden jaarlijks 40.000 mensen vermist, van wie er 25
na één jaar nog steeds onvindbaar zijn. Wereldwijd is dat aantal zo
groot, dat er een Internationale Dag van de Vermisten is ingesteld. Op
30 augustus wordt aandacht voor hen gevraagd en voor de pogingen
die in het werk kunnen worden gesteld om hen alsnog op ter sporen.
Wanhopige vrienden en familieleden maken ten einde raad óók gebruik van de diensten van mediums, over wie een zus van de sinds december 1985 in het Chili van Pinochet verdwenen Maarten Visser opmerkte: 'Wij hebben vooral die eerste radeloze maanden tientallen
helderzienden geraadpleegd. Ze zagen van alles: Maarten zat gevangen, Maarten zat bekneld, hij zat in een blauw busje, hij was te goed
van vertrouwen geweest, werd gemarteld, zat in een sekte, had nog
maar een paar dagen te leven, hij was dood en hij leefde weer. Helderzienden geven je waarom je vraagt: een verhaal, een sprankje hoop.
Een los eindje om aan te peuteren. Een nieuw paadje voor in je hoofd.
We vragen het, terwijl wij en zij weten: als zij de waarheid zo helder
zouden zien, zou de wereld een stuk overzichtelijker zijn.'144 Wanhoop
en gebrek aan controle zouden een mens kritisch moeten stemmen,
maar wat als er niets meer te verliezen valt? Valkenberg heeft gelijk,
wanneer hij stelt dat 'psychic detectives' ten onrechte successen op
hun conto schrijven, maar daar staat tegenover, dat zij de politie óók
waardevolle informatie kunnen geven om vermisten op te sporen en
een vastgelopen moordzaak op te lossen.145 Valkenberg heeft eveneens gelijk, als hij wijst op het zogenaamde 'observer effect': wanneer
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een toeschouwer negatieve signalen uitzendt, kan een medium niet
werken. Wordt daarop al te gemakkelijk een beroep gedaan, dan kan
het medium nooit falen. 146 De pure leugen wordt zo inderdaad verdoezeld en ten onrechte als een onloochenbare waarheid voorgesteld.
Niettemin doen mediums ook dikwijls controleerbare mededelingen
die van overledenen afkomstig lijken te zijn, wat op een voortbestaan
na de dood en zelfs op reïncarnatie zou kunnen wijzen. Lesley Flint is
zo'n medium, dat zich aan tal van proeven onderwierp en nooit van
bedrog is beschuldigd. In Stemmen benadrukte hij de 'heerlijke, troostrijke waarheid' te willen aantonen 'van het voortleven van de mens na
zijn lichamelijk sterven'.147 Of die waarheid op één lijn met een pure
leugen moet worden gesteld, valt zeer te betwijfelen. Maar hoe dat
ook zij, niemand heeft ooit een andere verklaring voor de door hem
veroorzaakte paranormale verschijnselen gegeven dan hijzelf het
meest waarschijnlijk achtte.
De wereld van wonderen en paranormale verschijnselen, van religie
en parapsychologie, valt onder één en dezelfde noemer te brengen.
Voor Lesley Flint stond het door hem beleefde spiritisme in het teken
van de Spiritus Sanctus en hoefde men als christen niet noodzakelijk
voor het een te kiezen ten koste van het ander. 148 Bovennatuurlijk of
paranormaal, in beide gevallen brengt wat men aldus aanduidt een bevlogenheid teweeg, die een spirituele dimensie heeft en, vergelijkbaar
met de esthetische ontroering, een uitschakeling van de wil veroorzaakt, waardoor men aan zichzelf ontstijgt. De mysticus (want van hem
is hier sprake) ervaart een extatische pijn en vreugde, die niet door
hemzelf is opgewekt. En net als in de filosofie zijn er in de mystiek ook
twee stromingen die elkaar tegenspreken. In Transmissie en transcendentie met als ondertitel Bespiegelingen over inwijding, leraar en leerling zocht Tydeman de bron van alle mystieke ervaringen in zichzelf:
'Afgezien van de extatische vreugde is wellicht hun grootste effect, dat
de mysticus het inzicht verwerft om de religieuze waarheid niet langer
buiten zichzelf te zoeken. De kracht van de ervaring maakt een einde
aan het eindeloze vragen en zoeken naar definitieve antwoorden. In
het licht van de ervaring is er een evidentie die geen nadere verklaring
behoeft. Het bestaan van God heeft geen bewijs nodig en aan de mogelijkheid tot verlichting hoeft niet langer te worden getwijfeld. Bovendien zijn de grote tegenstellingen die het bestaan uitdrukkelijk beheersen, tenminste voor enige tijd, opgelost.'149 Theresia van Avila
zocht de bron van alle mystieke ervaringen daarentegen rechtstreeks
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in God, zonder een omweg in zichzelf te maken, waarover zij in haar
Kasteel der ziel of Innerlijke burcht niet uitgesproken raakte. In het
vierde verblijf van de in totaal zeven verblijven of vertrekken in dat
kasteel (het woord 'verblijf' duidt behalve op een ruimte ook op een
hemelse zijnstoestand) gaan de genietingen van God uit. 'Cum dilitasti
cor meum,' staat er in Psalm 118, 'wanneer Gij mijn hart hebt verruimd.' In de volgende verblijven wordt de dood als genotvol ervaren,
omdat de afgestorven ziel als het ware door God wordt overgenomen,
waarna zij weer op zichzelf geworpen in eenzaamheid ronddoolt, innerlijke vertroosting ontberend en het gezelschap van medemensen
als een kwelling ondergaand. In het zevende verblijf wordt de waarheid 'getoond', precies volgens het boekje van Wittgenstein, dat wil
zeggen de H. Drievuldigheid, met wie de ziel één is geworden. Het kasteel of de burcht van Theresia van Avila vond zijn pendant in de geheime ladder van het schouwen, waarvan Johannes van het Kruis de
sporten beschreef. Hoewel een niet mystiek aangelegde lezer er mogelijk van zal gruwen, zij hier toch vermeld, dat Johannes het schouwen als 'de wetenschap van de liefde' wenste op te vatten, een volkomen oncontroleerbare staat van geluk. 150 God omstrengelde Zijn geliefde, als in de afbeelding van een piëta, waarna een lichte bries met
serene hand diens hals verwondde en alle denken wegtrok. Zij keken
elkaar aan, 'maar wij keken niet naar elkaar, want ik was Hem en Hij
was mij'.151 Johannes wilde luisteren naar de stilte en 'alle begrip verliezen en de zwaar aangezette, diep ingeslepen grove taal van de ratio
afleren, omdat deze de subtiele bewegingen van de geest verduistert'.152
Tegen de onredelijkheid van de mystieke ervaring kan men allerlei
bezwaren aanvoeren, maar tegen de kracht ervan is niets bestand.
Overigens was Theresia van Avila één der eersten om te erkennen, dat
wetenschap de mens weerhoudt van 'onnozele devoties'. 153 Zij wees
erop, dat de tegenstelling tussen geloof en wetenschap minder absoluut is dan menigeen denkt, zolang in geval van tegenstrijdige waarheden devotie het gebrek aan inzicht niet hoeft te compenseren. Als devotie een aanvulling op de waarheid vormt, kan haar bijdrage waardevol zijn, zelfs als de kloof tussen geloof en wetenschap onoverbrugbaar
lijkt. Zo kan men aan tijdelijke waarheden in de fysica een reductionistische basis geven, die wetenschappelijk verantwoord is: 'Omdat alle
dingen uiteindelijk bestaan uit subatomaire deeltjes en omdat die
deeltjes op holistische wijze onderling met elkaar in verband staan, zijn
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alle dingen één, net zoals de mystiek zegt.' 154 Maar men kan ook het
tegenovergestelde beweren op grond van zijn geloof, zonder de wetenschappelijke visie in haar kern te willen aantasten en de stelling poneren, dat alle dingen niet uit subatomaire deeltjes bestaan, maar uit
God: 'De materiële sfeer, verre van de meest fundamentele te zijn, is
in feite de minst fundamentele: ze bevat minder 'zijn' dan het leven,
dat minder 'zijn' bevat dan het denken, dat minder 'zijn' bevat dan de
ziel, dat weer minder 'zijn' bevat dan de geest. De fysica is gewoon de
studie van de sfeer-van-het-minste-'zijn'. Beweren dat alle dingen uiteindelijk uit subatomaire deeltjes bestaan, is dus het toppunt van reductionisme!' De ware tegenstelling zit hem niet in de bevestiging en
ontkenning van subatomaire deeltjes, maar in de waardering daarvan
en vervolgens in de waardering van de fysica in het algemeen.
Kant distantieerde zich van mystieke waarheden door de taak van
een fysicus zo precies te omschrijven, dat er van een paranormale of
bovennatuurlijke beïnvloeding van diens taakopvatting geen sprake
kon zijn, en door bij voorbaat alle gelovigen de pas af te snijden die
bereid zouden zijn om deelwaarheden te accepteren, terwijl zij daarachter Gods bemoeienis met de wereld vermoedden. Volgens hem behoorde het tot de taak van een fysicus om naar de oorzaken van gebeurtenissen te zoeken 'in hun eigen natuurwetten', die hij op grond
van zijn wetenschappelijke ervaring zou moeten kunnen staven, 'ook
al dient hij af te zien van de kennis der dingen op zichzelf die volgens
deze wetten werken'. 155 Aan liefhebbers van een dubbele waarheid die
de beperkingen van een deelwaarheid in het voordeel van God wilden
uitleggen, hield Kant deze spiegel voor: 'Het is een klassieke uitvlucht
van degenen die lichtgelovige mensen met magische trucs begoochelen of hen daarin minstens in het algemeen willen doen geloven, om
zich te beroepen op de bekentenis door de natuurvorsers van hun onwetendheid. Tenslotte kennen wij, zo zeggen zij, de oorzaak niet van
de zwaartekracht, van de magnetische kracht en dergelijke. Wij kennen echter wel uitvoerig genoeg de wetten daarvan binnen duidelijke
grenzen van de voorwaarden waaronder alleen bepaalde effecten optreden, en dat volstaat om zowel deze krachten op een trefzekere manier rationeel aan te wenden als om hun verschijnselen te verklaren.'156 Mystieke betovering was nergens voor nodig, waar het proces
van wetenschappelijke 'onttovering' voortschreed. Een Nederlandse
tijdgenoot van Kant, Willem Bilderdijk, beriep zich op de dubbele waar-
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heid van wat Newton had aangetoond. Het begrip 'zwaartekracht' verving hij om die reden liever door 'aantrekkingskracht': de persoon van
een goddelijke beweger was dankzij een iets andere terminologie niet
a priori uitgeschakeld.157 Wie één en hetzelfde verschijnsel met 'zwaartekracht' aanduidde, verkondigde in zijn ogen (een eeuw te vroeg) dat
God dood was, maar wie van 'aantrekkingskracht' sprak, maakte van
God een levend wezen. Voor de beoordeling van de wetten der zwaartekracht op zichzelf maakten zulke bijgedachten niets uit. Waarom zou
de gepredikte tolerantie in de eeuw der Verlichting zich niet mogen
uitstrekken over wetenschappelijk geïnteresseerden met een religieuze inslag? Kant verweet magiërs, dat zij lichtgelovigen misleidden,
maar gold voor oprechte gelovigen niet, dat zij evenveel recht van
spreken hadden als zuiver of uitsluitend rationeel ingestelde wetenschappers die het laatste antwoord op een hele reeks laatste vragen
in zijn tijd schuldig moesten blijven? De communis opinio ten aanzien
van deelwaarheden mag tot op heden met vrome bijgedachten gepaard gaan, terwijl de nog ontbrekende inzichten (tezamen met de
reeds erkende deelwaarheden 'de theorie van alles' of 'de waarheid'
vormend) vriend en vijand van religie nederig zouden moeten stemmen. Bilderdijk achtte de ondoorgrondelijkheid van de schepping zo
groot, dat hij zelfs in geval van Newtons wetten der zwaartekracht zijn
aanvaarding ervan vergezeld liet gaan van de kanttekening, dat hij weigerde in termen van oorzaak en gevolg te denken en het begrip 'oorzakelijkheid' beter vond uitgedrukt in 'afhankelijkheid'. 158 Ten aanzien
van de kleine 'g' van 'gravitatie' maakte hij een voorbehoud, niet alleen
omdat hij er de grote 'G' van 'God' in wilde zien, maar ook omdat hij
met recht en reden de berekeningswijze van Newton niet geheel vertrouwde.159 Wat is daar feitelijk mis mee? Vriend en vijand van Newtons wetten deelden hun fysische inzichten, maar verschilden van mening over de interpretatie ervan. Dat is alles (en waarschijnlijk niet genoeg om geloof en wetenschap tot op de bodem tegen elkaar uit te
spelen).
Volgens Kant heeft het lang geduurd, voordat er überhaupt een onderscheid tussen waarheid en leugen werd gemaakt. Er ontstond pas
belangstelling voor, toen nomadische stammen zich in één gebied gingen vestigen. Afspraken moesten worden nagekomen, het recht
moest zegevieren, wat niet kon zonder dat men enige notie van het
begrip 'waarheid' had. De waarheid van de Tibetanen, die in huizen
woonden, week af van wat de rondtrekkende Mongolen daaronder
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verstonden. Hun begrip van 'waarheid' was aanzienlijk ruimer dan dat
van hun in Tibet neergestreken broeders. Welnu, oordeelde Kant, het
begrip 'ketters' of 'ketterij' verwijst niet naar de katharen, maar naar
het Tibetaanse woord voor 'huis', dat 'chadzar' luidt.160 Als men de
Duitse wijsgeer goed begrijpt, komt de waarheid van de Mongolen op
een leugen neer en de leugen van de Tibetanen op een waarheid. Afgezien van de juiste etymologie van 'ketters' of 'ketterij', illustreert dit
voorbeeld perfect, hoe afhankelijk van tijd, plaats en invalshoek het
begrip 'waarheid' is. Kant ging het om de controle van een desnoods
dubieuze of veranderlijke waarheid en om die reden richtte hij zich tegen gelovigen die iets klakkeloos voor waar aannemen. Zijn redenering
is opmerkelijk, want hij vergeleek geloofswaarheden met 'het voortplantingsorgaan van organische materie', waarvan volgens hem al
evenmin iemand het fijne begreep. Geloofswaarheden zijn een mysterie en zullen dat altijd blijven, waardoor men er niets zinnigs over zeggen kan, of men die nu aanvaardt of niet. In welk opzicht verschillen
zulke waarheden van het onbegrijpelijke 'voortplantingsorgaan van organische materie'? Kant gaf daarop dit antwoord (met 'uitdrukking'
naar het woord 'voortplantingsorgaan' verwijzend): 'We verstaan niettemin zeer goed wat deze uitdrukking wil zeggen en hebben tevens
een empirisch begrip van het object in het bewustzijn dat daarin geen
tegenspraak schuilt. Nu kan men van elk mysterie dat is voorgedragen
om geloofd te worden, terecht eisen, dat men dient te verstaan wat
ermee wordt bedoeld, en dat gebeurt niet doordat men de woorden
waarmee het wordt aangeduid elk apart verstaat, dat wil zeggen er
een betekenis aan verbindt, maar doordat ze, in één begrip samengevat, toch nog een betekenis moeten hebben waarbij niet al het licht
uitgaat bij het denken.'161 Hoe tolerant hij ook tegenover het verschijnsel 'godsdienst' stond, althans tegenover de vrijheid om geloofswaarheden te aanvaarden of niet, toch wees hij 'openbaring' en door God
geïnspireerde kennis af: de natuur van de rede verzette er zich volgens
hem tegen.
Om die reden was Kant niet wezenlijk in mystiek geïnteresseerd, al
trokken de opvallende verrichtingen van Swedenborg een tijdlang zijn
aandacht. Theresia van Avila en Johannes van het Kruis,-beiden vermaard om hun levitatie-, evenals hun minder heilige Nederlandse tegenhangers Hadewych en Ruusbroec (wiens 'geestelike brulocht' een
verzinnebeelding van de 'unio mystica' is) zouden hem wellicht minder
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hebben gestoord dan zijn iets jongere tijdgenoot Saint-Martin, bijgenaamd 'de onbekende filosoof'. Kants opmerking over het uitdovende
licht had, paradoxaal genoeg, niet méér van toepassing op deze illuminaat kunnen zijn dan zij was. Saint-Martin richtte geheime loges op,
oreerde als Cagliostro over occulte zaken, en onttrok zich in zijn drukke
leven zoveel mogelijk aan de publieke controle van zijn doen en laten.
Hij bezorgde mystici een slechte naam door bijvoorbeeld in het verlengde van het voortplantingsorgaan een speciaal organisme voor
mystieke beleving in het menselijk lichaam aanwezig te veronderstellen en, voor zover dat niet viel te detecteren, een ander organisme te
transformeren tot iets wat daarop leek. 162 Dankzij zijn inwijdingen
kreeg dat bestaande organisme opeens nieuwe eigenschappen, maar
het belang daarvan moest men nu ook weer niet overschatten: 'In de
meeste gevallen gaat het om mogelijkheden die de mens natuurlijkerwijs al bezit en die zeer indrukwekkend zijn, maar die hij gewoonlijk
weigert tot hun recht te laten komen.' 163 Sprak een door hem ingewijde maçonnieke medebroeder de naam van Jehova uit, dan moest
men de gevolgen daarvan niet onderschatten. Cryptisch en dreigend
met zijn occulte kennis drukte Saint-Martin zich aldus over het gebruik
van Gods naam uit: 'Wanneer men ziet, met welke wijsheid deze grote
naam zichzelf aanpast in zijn diverse werkingen, moet men zich ervan
bewust zijn hoe onverstandig de mensheid zou handelen, als zij zich
niet blindelings overlevert aan Zijn beheer.'164 De macht van het woord
was Saint-Martin niet vreemd, maar hij ging er wel vreemd mee om.
Druk in de weer met hartvormige organen en baarmoederlijke organismen verzuchtte hij: 'Het materiaal van de vrouw is nog meer gedegenereerd en meer geducht dan dat van de man.' Alsof hij zijn geboorte niet mede aan een vrouw te danken had, prees hij zich gelukkig
'afkomstig te zijn uit een land, waar geen vrouwen wonen'. Men moest
volgens hem 'wel heel verstandig zijn om de vrouw lief te hebben, die
men huwt, en onverschrokken om de vrouw te huwen die men liefheeft'.165 Een oneliner van Saint-Martin klonk altijd goed, maar zijn
mystieke waarheden waren vals of te duister om begrepen te worden,
althans zoals Kant het voortplantingsorgaan begreep.
Op Saint-Martin is de uitspraak van Rudy Kousbroek van toepassing,
namelijk dat religieuze ervaringen zonder God wijzen op zelfbedrog.
Naar te vrezen valt, bedoelde Kousbroek hiermee impliciet te zeggen,
dat zo'n ervaring met God op het bedriegen van anderen wijst. Hoe dat
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ook zij, godsdienst, religie en spiritualiteit met hun verschillende definities van 'God' en van wat als zodanig wordt ervaren (Deus sive natura), hebben recht op hun eigen bestaan. Ze vormen een waarheid
naast de wetenschappelijke waarheid, zoals verliefdheid een uitzonderlijk heftige gevoelskwestie vormt, waartoe hormonen in biochemisch opzicht de aanzet geven. Er is hier op zijn minst sprake van een
dubbele waarheid, waarvan onderling niet de minste bedreiging hoeft
uit te gaan.166 Vasalis vond het 'een gruwelijk idee, dat er speciaal in
Holland zo'n scheiding wordt gemaakt tussen (fatsoenlijk) denken en
(onfatsoenlijk, want niet precies) voelen'. 167 Het is alsof de meerwaarde van een gezamenlijk optreden van denken en voelen wordt
ontkend of verboden, in welk geval een mystieke ervaring al helemaal
uit den boze wordt geacht. Maar dan miskent men de mogelijkheid om
iets eeuwigs te beleven, verwant aan het goddelijke, omdat er geen
tijdsbesef heerst tijdens een mystieke ervaring of omdat de tijd volkomen irrelevant is geworden.
Welbeschouwd heeft de mystiek altijd al een voorname rol gespeeld
in de beleving van mensen, nu eens met terugwerkende kracht, doordat Erasmus de waarheid van nature christelijk verklaarde en de H. Socrates aanriep ter bevestiging van die gedachte, dan weer door tegenover de onverschilligheid van de dingen de rijkdom van de ervaring te
stellen;168 nu eens door de wereld als een gewijde tempel te beschouwen 'die ons onderricht, wanneer wij tenminste in staat zijn te horen',
zoals Montaigne deed, dan weer door te erkennen, dat men zijn object
niet kan fixeren: 'Verward en waggelend gaat het voort, in een natuurlijke dronkenschap.' De wereld is eeuwig in beweging en wat stabiel
lijkt, is niets anders dan een 'lome beweging'.169 Zelfs Nietzsche met
zijn dode God kende mystieke ervaringen (zonder te hebben gedacht
dat religieuze ervaringen zonder God op zelfbedrog zouden kunnen
wijzen), want zijn 'eeuwige terugkeer' maakte van het individu een
kosmisch wezen en geen kosmos is weids genoeg om de betekenis van
een stofdeeltje dat individu heet, teniet te doen.170 In de kosmische
zelfvergroting van een stofdeeltje schuilt iets van het conflict tussen
wat de dingen zijn en wat ze betekenen. Kan men het onderscheid
daartussen wel ten volle maken? Pirsig deed het in Zen en de kunst van
het motoronderhoud, waarin hij John, de mannelijke wederhelft met
wie hij zijn reis maakt, voor speling in het stuur waarschuwt: 'Ik waarschuwde hem niet met zijn Engelse sleutel aan de stelmoeren te komen. Daarmee zou hij makkelijk het chroom beschadigen en op die
401

plaatsen konden kleine roestplekjes komen. Hij ging ermee akkoord
mijn set millimeter dopsleutels te gebruiken.'171 Pirsig is geïnteresseerd in wat de dingen betekenen, zodat hij met een stukje van een
bierblik een geïmproviseerde wig weet te maken die dienst doet om
de speling tussen de ring en de buis van het stuur op te heffen. John is
meer geïnteresseerd in wat de dingen zijn. Voor hem is een bierblik
geenszins geschikt om de speling in het stuur van zijn BMW-motor op
te heffen. Pirsig wilde zo aantonen, dat 'betekenis' boven 'essentie'
uitgaat, maar er zijn tal van situaties denkbaar waarin het omgekeerde
het geval is. Wie trouwens niet in techniek geïnteresseerd is, ziet niets
(noch wat iets is, noch wat het betekent). 'Filosofische mystiek,' zo
meende Pirsig, 'de opvatting dat waarheid ondefinieerbaar is en alleen
kan worden begrepen door niet-rationele middelen in te schakelen,
leeft onder de mensheid vanaf het begin van de geschiedenis.' 172 Dat
is de grondslag van Zenbeoefening en als zodanig zowel in het westerse als oosterse denken verankerd. Tal van grote geesten hebben
min of meer ruim baan gemaakt voor wat Pirsig 'filosofische mystiek'
beliefde te noemen, onder wie Goethe die sterk vertrouwde op zijn
instincten, intuïtie en 'somnambule zekerheid'.173 Wat Goethe in dit
opzicht tot een bijzonder man stempelde, is de manier waarop hij de
waarheid ondergeschikt aan 'Schickligkeit' maakte, dat wil zeggen de
welvoeglijkheid: 'De welvoeglijkheid spoort ertoe aan consideratie te
tonen, want men kan mensen met zogenaamde waarheden ook te na
komen, hen kwetsen, krenken, omlaaghalen. Bovendien moet men
ook zonder dat alles nog voorzichtig zijn, aangezien er hoe dan ook
alleen perspectivische waarheden bestaan.' 174 Goethe ontwikkelde aldus een 'ironische kijk op het leven in hogere zin' door rekening te houden met welvoeglijkheid en voorzichtigheid als gevolg van het perspectivische karakter van de waarheid.175
Wie zich anders dan Goethe al te zeer schikt naar de grillen van de
Kerk, het mystieke lichaam van de Heer, komt algauw in de problemen
van het soort waarover Marnix Gijsen in zijn Biecht van een heiden
schreef: 'Niettegenstaande een vroomheid die wellicht weinig orthodox was, had ik van meet af aan bezwaren tegen wat ik maar zal noemen de grenzeloze pretentie van een Kerk die zich voorstelde als de
enige depothouder van de waarheid op aarde en tegen het feit dat
men ons alle andersdenkenden voorstelde als mensen van kwade
trouw.'176 Geloofswaarheden hielden de openbaring van Jezus als Verlosser in. Bestond er dan vóór het gedenkwaardige jaar nul en buiten
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Israël voor niemand heil? Gijsen had nooit begrepen, 'hoe men miljoenen mensen, na Adam geboren, de verantwoordelijkheid van een
fout,-miljoenen jaren geleden begaan-, op de schouders leggen kon:
een dergelijk idee strijdt tegen het gevoel van rechtvaardigheid dat in
het hart van ieder mens leeft'. 177 Hoe kon de Rooms-Katholieke Kerk
alle mensen (behalve Maria) verantwoordelijk houden voor de erfzonde, terwijl zij ook met een vrije wil zijn geschapen die daarmee in
tegenspraak is? En wat is toch de zin van het lijden? Welk opperwezen
is in staat om kinderverlamming 'op te helderen', of de gruwelen van
de Tweede Wereldoorlog 'stilzwijgend te dulden'? 178 Vragen over de
seksuele moraal, de onverbreekbaarheid van het huwelijk en een
voortdurend op de loer liggende miskenning van wetenschappelijk onderzoek leverden niet een antwoord op, dat hem deed afzien van deze
conclusie: 'Ik ben van oordeel dat godsdiensten meer misère en malheur hebben verwekt dan goeds, omdat ze haast alle verzeilen in een
dogmatisme zonder genade, omdat zij door hun collisie met de wereldlijke machten aanleiding hebben gegeven tot oorlogen en vervolgingen en omdat zij ofwel als staatsreligie ofwel als handlangers van
de staatsraison verantwoordelijk zijn geweest voor eindeloze en idiote
wreedheden.'179
Gerard Walschap voelde eveneens de behoefte anderen te waarschuwen, het leven met een voortent vergelijkend, op grond waarvan
men haast zou denken, dat hij niet alleen de Kerk wilde verlaten. Het
leven was toch eigenlijk geen leven voor een mens, verzuchtte hij: 'Ik
zag hem geboren worden, zich voortplanten en teleurgesteld het leven
verlaten gelijk de voortent met verrassingen, zonder hen te waarschuwen die nog wilden binnengaan. Dat revolteerde mij.'180 In Salut en
Merci bleek hij over genoeg veerkracht te beschikken om te erkennen:
'De waarheid kan hard zijn, het bedrog zoet, maar laat de hardste
waarheid op den duur niet beter leven dan het zoetste bedrog?'181
Walschap was vroeger een jongen die aan de confituur zat en een
meisje 'met tressen' zoende in een portaal, welke pekelzonden onder
de noemer van 'asociale kwaadaardigheid' konden worden gebracht.182 Hij was als kind een 'wilde, systeemloze kop', voor wie de
wereld uit abnormale mensen bestond, 'kalveren met twee koppen,
dubbelvruchten, mannen die zich God de Zoon noemden en vrouwen
die een pop de borst gaven'.183 Later lukte het hem niet in verwondering óm te zien, want hij werd gekweld door wrok en was niet boos,
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maar woedend: 'Toen ik inzag dat wij, hoe arm ook aan waarheid, tenminste zeker weten, dat het christendom de waarheid niet bezit, werd
ik aangegrepen door een onvoorstelbare, onbedaarlijke, meer dan drie
jaar aan één stuk door briesende woede.' 184 Walschap was een ongeleid projectiel, wiens woede schril afstak tegen de gecultiveerde
'Schickligkeit' van Goethe en de diplomatieke onverschilligheid van Gijsen voor het kerkelijk gezag. Hij raakte meer van de wijs door een theologisch dan een filosofisch labyrint, sprak schamper over 'het verloren dolen op de eeuwige jachtvelden der metafysiek' en 'wilde niet in
een cirkel lopen gelijk die favoriete West-Europese waarheidszoekers
die om de vijf jaar antichambreren bij Jezus, Boeddha, Brahma, Mohammed, Marx en generaal Booth om, oud en kinds geworden, terug
te keren tot de ware schaapstal en niets anders bewezen te hebben
dan hun eigen onnozelheid'.185 Ogenschijnlijk wisselde Walschap zijn
oude geloofswaarheid voor een nieuwe in, maar zijn visie op God verried eerder cynisch ongeloof dan iets wat op religie leek: 'God ziet ons
zo graag lijden, dat wij Hem geen groter plezier kunnen doen dan met
onszelf vrijwillig te pijnigen. Steek voor Hem uw vinger tussen de deur,
leg hem tegen de gloeiende kachel, honger u uit, lijd dorst, laat u opeten door de vlooien gelijk de heilige Benoit Labre, slaap op de vloer,
loop op nagels, verlaat uw ouders,-juist zo hard als gij lijdt, juist zo
groot is Gods plezier.'186 De behoefte om valse profeten te ontmaskeren, ook buiten de hem vertrouwde kring van gelovigen, nam bij het
klimmen der jaren toe, maar hij vereffende rekeningen die niet bij hem
waren ingediend, op een allesbehalve proportionele wijze: 'Wie ik tot
de laatste man in de gasoven zal steken, zodra ik dictator zal zijn, dat
zijn de middelbare kunstparasieten, de ringbaarden en de veloeren
jassen. Zo lang zij zich groot in de kunst wanen met een café te openen
in een kelder of op een zolder, gaat het nog, maar wee als zij bespraakt
zijn en geletterd.'187 Belust op macht, voelde hij de behoefte zijn eigen
welbespraaktheid te onderdrukken, alsof hij zijn blinde woede ooit
meester zou kunnen worden: 'En toch is het kenteken der intellectualiteit mij een strop om de nek geworden. Mij besluipt de boze behoefte
om een stootkar door de hoofdstraat van de stad te duwen, rustend
op de tremen* een boterham te eten en de voorbijgangers kauwend
onverschillig aan te kijken.' 188 In Vaarwel dan uit 1940 had hij de toon
* Volgens WNT 'elk van de balken of latten die de zijsteunen van een constructie uitmaken'. 'Rustend' slaat op 'mij' terug.
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aangegeven voor Salut en Merci en Biecht van een heiden, in welk laatste boekje Marnix Gijsen letterlijk de terminologie van Walschaps eerste boekje overnam ten aanzien van de Rooms-Katholieke Kerk als
enige 'depothouder van de waarheid'. 189 De ontkerkelijking van het
Nederlandse taalgebied is door beide Vlamingen in gang gezet, wat
decennia later door schrijvers als Jan Wolkers en Maarten 't Hart speciaal voor het protestantse deel van de bevolking zou worden bewerkstelligd.
Omdat er in Johannes 14:6 staat, dat Jezus van Zichzelf zei: "Ik ben de
weg, de waarheid en het leven," voelen christenen de behoefte om
zich met Hem te vereenzelvigen, wat op min of meer rationele gronden kan geschieden, of te verenigen, waartoe zij alleen op een mystieke manier kunnen worden uitgenodigd. Reeds op vroege muurschilderingen werd de toenadering van God tot de mensen vooral benadrukt, toen het moederschap van de uitverkoren maagd Maria en het
kind op haar schoot werd uitvergroot, waardoor er in de Byzantijnse
voorstelling van zaken tot dan toe ongekende perspectivische verschuivingen plaatsvonden. Op meerdere kruisigingen van Jan van Eyck
lijkt Jeruzalem een welhaast geïdealiseerde stad in Toscane en lopen
mannen en vrouwen in middeleeuwse gewaden rond, alsof dat de gewoonste zaak ter wereld is. Pieter Breughel de Oude schilderde de Kin-

Pieter Breughel de Jonge, 'De volkstelling te Betlehem' (1605)
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dermoord te Betlehem, zoals zijn zoon de Volkstelling aldaar uitbeeldde. Beiden deden het voorkomen, alsof er middeleeuwse huizen
met trapgevels hadden gestaan en er omstreeks Kerstmis een dikke
laag sneeuw op de daken behoorde te liggen. Dit soort anachronismen
en geografische aanpassingen diende om de vereenzelviging van christenen in Vlaanderen met Jezus te ensceneren, zoals de mystieke éénwording met Hem mogelijk werd gemaakt door Zijn belofte van de wederkomst. Men kon zich zelfs onuitgenodigd met Hem verenigen, wanneer Hij tenminste niet al te lang op Zich zou laten wachten. Over dat
laatste aspect van de wederkomst schreef Maarten 't Hart in Het roer
kan nog zesmaal om een hartverscheurend commentaar en wel naar
aanleiding van Matteüs 24:34, waarin het einde der tijden wordt aangekondigd nog voordat dit geslacht voorbij zal gaan. Dat met 'dit geslacht' niet de mensheid werd bedoeld maar de tijdgenoten van Jezus,
weet 't Hart met tal van voorbeelden duidelijk te maken. Hoe konden
zij al 2000 jaar dood zijn zonder de wederkomst van Hem te hebben
meegemaakt?190 Hij zei vervolgens node zijn kerk en geloof vaarwel,
niet bestand tegen zoveel ongerijmdheden als hij was, waarna zijn behoefte om met God te verkeren ophield te bestaan. Slechts indirect en
nostalgisch, via de muziek van Bach, drong de mystieke beleving van
oude geloofswaarheden voortaan tot hem door.
De vereenzelviging en vereniging met God concentreerde zich in de
literatuur op de gefingeerde wederkomst van Jezus. Hij is immers de
verpersoonlijking van de waarheid, die mensen uitnodigt Hem te volgen. Hun initiatieven om zich met Hem te vereenzelvigen worden op
prijs gesteld, maar het initiatief om zich met Hem te verenigen dient
niet van hen uit te gaan. Mystieke eenwording met de Allerhoogste
houdt zo'n verheffing van de menselijke staat en stand in, dat men
noodgedwongen Hem het initiatief daartoe moet laten. Wie dat zelf
zou nemen, maakt zich op zijn minst aan heiligschennis schuldig. Hij
vergeet zichzelf en anticipeert ten onrechte op de geestelijke staat die
hem pas dankzij zijn vereniging met God deelachtig wordt. Wat hem
normaal niet toegestaan is, behoort echter in geval van de wederkomst van Jezus wel tot de mogelijkheden. Dan kan hij zoveel initiatieven nemen, als hij wil, zonder alleen al daardoor (ongeacht wat deze
inhouden) de grenzen van het betamelijke te hebben overschreden.
De vereniging met God wordt aldus teruggebracht tot de veilige grenzen der vereenzelviging, ontdaan van mystiek, wat het gemakkelijker
maakt met Hem in gesprek te komen. Men kan de menselijke kant van
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zo'n 'close encouter' ongestraft belichten, God de heftigste verwijten
maken en net als op de schilderijen van Jan van Eyck en Pieter Breughel
de Oude en Jonge de werkelijkheid naar zijn eigen hand zetten. Nu zou
men verwachten, dat het verlangen naar de 'unio mystica' zo groot is,
dat men dankzij de aanwezigheid van een levende God op aarde dankbaar gebruikmaakt van de mogelijkheid om naar Hem toe te snellen,
zich voor Zijn voeten te werpen en de zoom van Zijn kleed aan te raken,
maar zoiets gebeurt zelden. Men verenigt zich niet met Hem, men vereenzelvigt zich slechts met Hem, alsof het fictieve karakter van de wederkomst niet tot een vertekening van de hoogste werkelijkheid leiden
mag, of wijst Hem af.
Goethe loste het probleem van de vereenzelviging of niet toegestane
vereniging met de wedergekeerde Jezus op door Ahasverus de rol van
God te laten spelen:
Hij kwam in een aangrenzend rijk,
Daar hing hij in een kerk te kijk,
Maar vrijwel niemand zag of riep,
Dat er een god op aarde liep.191
De afwijzing waarvan hier sprake is, kon betrekkelijk veilig vorm worden gegeven, zonder Gods toorn te hoeven duchten, en zette de toon
voor andere dichters en (toneel)schrijvers. Het fictieve karakter van de
wederkomst (in dit geval van een eeuwig wandelende Jood die de
kruisdood van Jezus op Golgotha verkeerd had begrepen) en de afwijzing die geheel in de geest van de afgewezene een veroordeling van
het huidige geslacht inhield, dat niet meer in staat moest worden geacht op zijn dwalingen terug te komen, verhoogden het gevoel van veiligheid voor wie zich als een tweede Pontius Pilatus misdroeg. De
grootinquisiteur in het verhaal van Iwan Karamazov is zo iemand, die
zich in zijn eigen redeneringen verstrikt. Wanneer hij hoort, dat Jezus
door de straten van Sevilla loopt, zwijgend 'met een glimlach van eindeloos medelijden' om de lippen, een blinde ziende heeft gemaakt en
een dood meisje tot leven gewekt ("Talifa koemi!" klonk het opnieuw),
laat hij Hem bij zich brengen. 192 Tussen de grootinquisiteur en kardinaal van Sevilla, 'een rijzige, rechtop gaande grijsaard van bijna 90 jaar
met ingevallen gelaat en diep in hun kassen weggezonken ogen die
echter nog steeds vonken sproeien', en Jezus ontspint zich een venijnige monoloog, waarin de een in zijn beide hoedanigheden de ander
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het recht ontzegt nog één woord toe te voegen aan wat eerder uit Zijn
mond is opgetekend. 193 "Waarom komt U ons hinderen?" vraagt de
grootinquisiteur. "Ik zal U tot de brandstapel veroordelen en morgen
op een mutsaard doen sterven."194 In het zestiende-eeuwse Sevilla
stelde men Zijn aanwezigheid niet langer op prijs: "Alles is door U aan
de paus overgedragen, dus berust dat alles nu onder diens gezag. Kom
ons niet voor de voeten lopen, tenminste niet voor de voleinding der
tijden."195 De grootinquisiteur zwicht niet voor de woorden van Johannes 14:6, want Jezus moet vooral niet denken, dat alle mensen achter
Hem als de belichaming van de weg, de waarheid en het leven staan.
Integendeel, zij zullen uitroepen, "dat de waarheid niet in U is, want
het is onmogelijk hen in grotere verwarring en kwelling achter te laten
dan U deed. U heeft hen niets dan zorgen en onoplosbare problemen
nagelaten."196 Enerzijds is hij boos op Jezus die niet eens van het kruis
af wilde komen, te gemakkelijk als dat zou zijn om de mens door middel van een wonder aan Zich te onderwerpen. Anderzijds moet hij erkennen, dat de vrijheid van het geloof bij God hoger staat aangeschreven dan het geloof in wonderen. Maar als God ter wille van de vrijheid
van het geloof iets tegen wonderen had, waarom is Hij dan uit de doden opgestaan? Is de wederopstanding niet het grootste wonder dat
Hij ooit heeft verricht? Dostojewski's grootinquisiteur stelt zich op het
standpunt, dat wie heersen wil, de waarheid gebruikt om te liegen.
Zoals de Pravda allesbehalve de waarheid bevatte ten tijde van de Sovjet-Unie en slechts als communicatief machtsinstrument diende voor
de machthebbers van toen, draaide de grootinquisiteur alles om, wat
Peter Sloterdijk het commentaar ontlokte, dat bij hun aller terugkomst
Jezus inderdaad op de brandstapel terecht zou komen, Nietzsche jammerlijk in een gaskamer zou sterven en Marx wegrotten in een Siberisch werkkamp.197
Het verhaal van Iwan Karamazov, dat overigens niet slecht afloopt,
illustreert, hoe geruisloos een man van vrede als een verstoorder van
de openbare orde kan worden opgebracht: er kraait zelfs geen haan
naar! De moraal lijkt ondergeschikt aan de macht te zijn, maar voorbij
goed en kwaad heerst niet een 'stralend vitaal amoralisme', zoals
Nietzsche het deed voorkomen, 'maar een eindeloze schemering en
een fundamentele ambivalentie'. 198 Volgens Sloterdijk laat het verhaal
van Iwan Karamazov zien, hoe het kwaad verandert in het zogenaamde 'kwaad', zodra men het aanwendt ter wille van een goed doel,
en hoe het goede verandert in het zogenaamde 'goede', zodra het zich
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voordoet als iets ergerlijks of hinderlijks. De grootinquisiteur staat model voor postmoderne onverschilligheid op het gebied van de moraal:
'Zodra namelijk het metafysische onderscheid tussen goed en kwaad
wegvalt en al het bestaande in metafysische zin neutraal lijkt, begint
eigenlijk pas wat wij moderniteit noemen: dat is het tijdperk dat zich
geen transcendente moraal meer kan voorstellen en dat daarom niet
in staat is om zuiver onderscheid te maken tussen middelen en
doel.'199 Men kan het met deze analyse van Sloterdijk eens zijn, op één
niet onbelangrijke uitzondering na, en die betreft de zin van het lijden.
Daarover repte Sloterdijk in zijn Kritiek van de cynische rede met geen
woord, terwijl men toch moeilijk de stelling kan volhouden, dat goed
en kwaad er in moderne tijden niet meer toe doen, indien de onverschilligheid waarmee men zo'n stelling durft te poneren, haaks op het
al of niet ondervonden leed staat. Zelfs de vraag of het eigen leed een
groter of minder groot gewicht in de schaal legt dan het leed van een
ander, kan men niet onder het mom van postmoderne onverschilligheid wegwuiven. Wat is het eigen welbevinden waard, wanneer men
wordt geconfronteerd met het leed van een ander mens of dier? Bilderdijk loste het probleem van goed en kwaad op door de eeuwige
verdoemenis uiteindelijk in strijd met Gods goedheid te achten. Het
gekerm van de zielen in de hel zou in het kader van de mystieke éénwording met God verstommen en overgaan in een vreugdezang. 200
Maarten 't Hart loste hetzelfde probleem op door zich van God af te
wenden, toen hij in het evangelie van Matteüs las: 'Dan zullen er twee
op één veld zijn, één zal aangenomen worden en één zal worden achtergelaten.'201 Deze 'omineuze tekst' vergiftigde zijn jeugd: 'Het was of
anderen dat eeuwig wee nooit helemaal serieus namen. Altijd zag ik
het voor mij als een eeuwig Auschwitz, als Dachau zonder bevrijding,
als Bergen-Belsen voor altijd, als de eeuwige tichelwerken van Mauthausen, en ik vond dat onverdraaglijk, verschrikkelijk, verbijsterend.'202
De afwijzing van de wedergekomen Jezus kon vele vormen aannemen, naar men ziet, maar zij kon ook als sneeuw voor de zon verdwijnen. In Het kindeke Jezus in Vlaanderen schilderde Felix Timmermans
een hem vertrouwd landschap, met anachronismen en geografische
aanpassingen en al, waarover Jan van Eyck en de beide Breughels zich
nochtans diep zouden hebben geschaamd. De wederkomst blijkt een
hergeboorte van Jezus in Vlaanderen te zijn, waarbij geen enkele
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moeite werd gedaan om de ongerijmdheid van de meeste aanpassingen te verbloemen. Zo Vlaams is dit kindeke Jezus nu ook weer niet, of
Maria drukt haar neus in een bosje gele bloemen dat ze eigenhandig
in een Delfts blauw vaasje heeft gezet. 203 Een 'parochiepaap' doet haar
het voorstel non te worden, wat Maria zeker de moeite van het overwegen waard vindt.204 Ze pakt haar kerkboek van de schouw en gaat
naar het lof (let wel: haar kindeke moet nog geboren worden) om haar
situatie eens goed te overdenken.205 Intussen heerst koning Herodes
over Vlaanderen, waar de 'boerkes' roken als een wierookvat, pijpen
worden gestopt en pekelharingen gekocht. 206 De zon raakt er (om een
moedwillig oosters tintje aan het vlakke land te geven) als een sinaasappel 'de zoom der heuvels', waarnaar het onder het genot van een
kopje koffie goed staren is.207 Gent wordt het 'Jeruzalem van Vlaanderen' genoemd, maar Nazareth en Bethlehem worden verondersteld
gewoon in Vlaanderen te liggen.208 Wordt het kindeke eindelijk geboren, dan jubelt Maria het uit zonder zich van een incestueuze toespeling bewust te zijn of Jezus, haar bruidegom, een oedipuscomplex te
willen aanpraten: "Zie, Jozef, hier is de zee uit een druppelken regen
gekomen, de bruidegom uit zijne slaapkamer, de schone zang uit de
luit, de hele lente uit een handvol gronds! Och het dauwt zaligheden
om mij heen, mijn vingers lekken van genade!"209 Zoals Vestdijk eens
van Hubert Lampo opmerkte, naar men zich meent te herinneren, dat
hij te 'sappig' proza schreef, is dit inferieure proza van Felix Timmermans doorweekt met sinaasappelsap.
In een vergelijkbaar boerenmilieu speelt zich het drama Het woord
van Kaj Munk af, maar hier valt geen onvertogen woord. Johannes Borgen verwijt een predikant, dat hij zich als vertegenwoordiger van de
duivel op zijn ambt laat voorstaan. Er worden kennelijk protestantse
muggen gezift, wat irritatie zou kunnen wekken, ware het niet dat Johannes bij tijd en wijlen blijk van krankzinnigheid geeft. Zo iemand vergeeft men veel, zo niet alles, en hoeft men bovendien op voorhand
niet serieus te nemen. Verrassend is dat deze zoon van Morten Borgen
(één van de drie zonen) het aandurfde, geïnspireerd door een kind,
een dode ten leven te wekken. Toen was hij nog niet krankzinnig, maar
'normaal'. Johannes is een christen die zich zo hevig vereenzelvigde
met Christus, dat hij zich verbeeldde Hem te zijn. Noblesse oblige, ook
in een boerenmilieu, wat tot een wederopstanding uit de dood moet
leiden!210 Johannes' afwijzing van de dominee stempelt hem tot een
zielsverwant van de grootinquisiteur, die doortrapt genoeg is om zich
410

niet met Gods zoon te vereenzelvigen. Waarheid en leugen blijken zo
bezien de figuur van Jezus even hard te raken. Hoe kon Hij de waarheid
blijven claimen, indien de macht van zijn plaatsbekleder op aarde bij
Zijn wederkomst (in strijd met Zijn gegeven woord) niet bindend zou
blijken te zijn? Dat Hij op het einde der tijden het heft weer in handen
zou nemen, was begrijpelijk genoeg. Maar was dat ook in de zestiende
eeuw het geval, toen Hij terloops een bezoek aan Sevilla bracht? De
grootinquisiteur had gelijk, voor zover hij meende de belichaming van
de waarheid op een leugen te betrappen. Hij had ook gelijk, voor zover
hij als zijn mening te kennen gaf, dat er aan het lijden van de verloste
mensheid geen einde scheen te komen, wat niet weinig aan het karakter van de blijde boodschap afbreuk deed. Maar hij had ongelijk,
toen hij met zijn aan Lucifer herinnerende autodafe's hoogmoedig weigerde ruim baan voor zijn heer en meester te maken. Johannes had op
zijn beurt gelijk, voor zover hij zich liever door de onschuld van een
kind liet inspireren dan door een protestantse richtingenstrijd, maar
dat gelijk ontaardde in zijn ongelijk, toen hij een dominee iets kwalijk
nam wat hij vervolgens zelf deed: zich voor Jezus uitgeven. Gelijk en
ongelijk, waarheid en leugen, blijven mensen van elkaar en gelovigen
van God vervreemden. Men zou zich eens minder om zijn eigen gelijk
moeten bekommeren, want daar rust een doem op. Voelt men zich
toch geroepen om zijn mannetje te staan, dan zou men zijn eigen gelijk
niet eens moeten willen 'claimen' maar 'opbiechten' of 'bekennen'.
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8. Het verraad van Heidegger
Heidegger was misschien meer een denker voor wie het denken zelf
een voorwerp van zijn overpeinzingen was, dan een filosoof. Wat behoort een filosoof te doen (al zal hij nooit in zijn opzet slagen)? Hij behoort hardop na te denken over het bestaan, of dat nu hemzelf betreft
of zijn omgeving. Maar wat doet Heidegger? Hij stelt vragen als: wat is
denken? Of als hij in conclaaf met Nietzsche is geweest: wat is een
goed gesprek? Dat zijn vragen van ondergeschikt belang. In Sein und
Zeit stelt hij wel een belangrijke vraag: wat is 'zijn'? Maar het antwoord
dat hij daarop geeft, maakt weinig indruk en werkt zelfs op de lachspieren van zijn lezers, als hij het mysterieuze van het 'zijn' in verband
brengt met beroepsgeheimen of 'interesses'.
Het wezenlijke van het 'zijn' is niet iets dat men op het spoor kan komen door na te gaan, wat iemand interessant vindt, zeker niet als zo
iemand een veilige tussenpositie kiest tussen het 'zijn' en wat hij interessant vindt. Dan geeft Heidegger een ronduit ontwijkend antwoord
op de vraag wat 'zijn' inhoudt. Dat stoort minder dan zijn taalgebruik,
dat op menigeen een stilistisch slechte indruk maakt. Hoe heeft uitgerekend híj op gelijke voet met Nietzsche kunnen verkeren? Een goed
gesprek dient a priori aan zekere stijleisen te voldoen, wat hem blijkbaar is ontgaan. Typerend voor de inhoud van zijn filosofie én voor zijn
stijl is deze redenering: 'We zijn gewoonlijk slechts onszelf en wie we
zijn, doordat we wijzen naar wat zich onttrekt. Als de daarheen wijzende is de mens het wezen dat wijst…, aangetrokken door wat zich
onttrekt, in de beweging daarnaar toe, en derhalve wijzend naar de
onttrekking is de mens in eerste instantie mens.' 1 Die man was niet
goed wijs, denkt men onwillekeurig, terwijl er tussen zijn manier van
filosoferen en zijn bedenkelijke houding gedurende de Tweede Wereldoorlog reeds een parallel zichtbaar wordt, die berust op zijn omtrekkende bewegingen en zijn stelselmatig ontwijken van de werkelijke problematiek.
Heidegger koos ervoor zijn medemensen zoveel mogelijk te ontlopen.
Hij deed dat bijvoorbeeld door de mens 'een plaatsbekleder van het
niets' te noemen. Hij stelde de leegte als een groot goed voor, omdat
het de mens in staat stelt zich het bestaan te herinneren. Dat klinkt
minder gek dan men zou denken, want het niets is inderdaad niet
slechts een ontkenning van 'iets', maar een op zichzelf staand fenomeen, en elk menselijk leven ontstaat in een lege baarmoeder of, in
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geval van in-vitrofertilisatie, in een kunstmatige vervanging daarvan.
Toch zou men niet de leegte als uitgangspunt moeten kiezen om de
mens of het menselijk bestaan te karakteriseren, maar piekervaringen,
zoals bijvoorbeeld angst, die overigens op de leegte betrekking kunnen
hebben. Een woord als 'plaatsbekleder' dat zelfs binnen een Bijbelse
context een tamelijk neutrale of positieve klank heeft, zou men in verband met 'leegte' niet moeten willen gebruiken om een baarmoederlijke holte te personaliseren, te lokaliseren en aan te kleden. Wie daaraan toch woorden spendeert, bezigt loze woorden die aan voornoemde piekervaringen geen recht doen.
Heidegger verwarde 'uitgangspunt' met 'doel', toen hij het als de taak
van een filosoof beschouwde om mensen radicaal aan hun angst uit te
leveren. Wat is dat voor een publieke rol die hij wenste te spelen? De
filosoof als boeman, een Zwarte Piet zonder zelfreinigend vermogen,
is een karikatuur van Satan die er als geen ander in bedreven is om
mensen met zijn kennis te verleiden. Nee, angst is geen doel op zichzelf, maar een middel of uitgangspunt dat hen dwingt na te denken
over hun lot. Heeft Heidegger ter compensatie van deze verwarring
misschien iets diepzinnigs over het wezen van de door hem verabsoluteerde angst op te merken? Hij doet het voorkomen, alsof er tussen
angst en levensgevaar geen persoonlijke relatie bestaat. Angst is volgens hem iets wat een mens alles buiten zichzelf als een ding laat waarnemen, terwijl hij inwendig versteent. Angst is of gaat gepaard met
depersonalisatie. Zo gekarakteriseerd, is zo'n gevoel geen machtig affect dat iemands persoonlijkheid volledig in beslag kan nemen, en dat
nog wel zonder dat hij zijn bewustzijn verliest, maar een zakelijke beslommering of een onpersoonlijke dooddoener. Een steen is niet onder de indruk van een steen, laat staan dat hij daar bang voor is.
Was Heidegger consequent geweest, dan had de angst hem iets kunnen leren. In plaats van een roerloze onverschilligheid had het besef
zich van hem meester kunnen maken, dat angst een mens doet huiveren voor het kwaad dat hem geheel en al in zijn greep heeft. Behalve
een verlammende werking gaat er ook een signaal van totale weerzin
van uit. Dat signaal negeerde Heidegger nu juist, die met zijn filosofie
anderen graag de dampen aandeed, maar zelf voorbijzag aan wat hem
niet zinde. Alsof het een niet onvermakelijk trucje betrof, beval hij gelatenheid als een passende grondhouding aan om de realiteit van een
bloedige oorlog niet langer onder ogen te hoeven zien. Als filosoof
sloot hij dus liever zijn ogen voor de negatieve kanten van het 'Dasein'
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dan dat hij wilde proberen het een plaats te geven in een groter geheel. Gelatenheid in 1943 betekende niet alleen een filosofisch fiasco
van de eerste orde, maar ook in de door hem aanbevolen vorm iets
wat moeilijk te verdragen valt: morele onverschilligheid. Als rector
magnificus aan de universiteit van Freiburg had hij er tien jaar eerder
al blijk van gegeven. Toen de moeder van één van zijn studenten hem
liet weten, dat haar zoon gesneuveld was, reageerde Heidegger niet
door haar bij wijze van troost te suggereren, dat deze was gestorven
voor het Vaderland, als een slap aftreksel van een goede zaak, nee, hij
prees de 'houding' van iemand wie 'het mooiste lot ten deel valt'. 2 Wederom valt zijn totale desinteresse voor goed en kwaad op, terwijl zijn
presentatie van de dood op een slagveld minstens 'fragwürdig' is.
In de filosofie van Heidegger speelt de moraal geen rol van betekenis
en dient de vrijheid slechts om de mens (die zich daarin inmiddels
heeft 'vastgeleefd') van zijn vrijheid te bevrijden. Als zo'n mens een
ruiter is,-zit hij dan vaster dan ooit in het zadel (wat in Heideggers visie
verkeerd zou zijn), of is zijn paard op hol geslagen? De figuur van een
in vrijheid 'vastgeleefde' moralist lijkt minder onsympathiek dan een
amorele zelfbevrijder, die als gevolg van zijn eenmansactie niet meer
weet wat hij doet. Moest hij bekennen te hebben gedwaald, dan deed
hij dat op zo'n onpersoonlijke manier, dat hém niets viel aan te rekenen. Zo bekende hij op 8 april 1946: 'De weg van mijn denken liep door
veel dwalingen en afgronden, vergetelheid en verzuim en was tegelijkertijd ook een zoeken en bevrijden dat, hoe eigenlijker het in zijn eigenheid verkeert, des te minder mij of iemand anders toebehoort.' 3
Het geweten is altijd de stem van God, zegt Peter Sloterdijk ergens,
maar bij Heidegger is het leeg en doodstil: 'Het geweten spreekt alleen
in de modus van het zwijgen.'4 Daarmee in overeenstemming stelde
Sloterdijk vast: 'Hoe diep Heideggers systematisch amoralisme gaat,
blijkt uit de andere betekenis die hij aan het begrip 'geweten' geeft: hij
construeert, zowel voorzichtig als revolutionair, een 'gewetenloos' geweten.'5 Heidegger was zeker niet doof voor de roep van de dood en
het geweten, maar wilde die liever niet horen.
Darwins 'survival of the fittest' bevat een stelling die haaks op Heideggers gedachte over het 'zijn' als een 'ten dode zijn' staat. 6 In haar
Marburgse 'Dachstube' was het Hannah Arendt opgevallen, dat zijn filosofie in het teken van de dood stond. Zelf gaf ze er de voorkeur aan
haar filosofie op de 'nataliteit' van mensen te baseren: 'zijn' was voor
haar identiek aan 'geboren zijn'. 7 Heidegger verkondigde over het 'ten
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dode zijn' twee zotte stellingen, waaruit bleek dat hij tegen de werkelijkheid van de dood niet opgewassen was. Liever dekte hij die toe,
want wie er niet aan twijfelt dat hij doodgaat, is er volgens hem allerminst zeker van, dat het zogenaamd 'onvermijdelijke' zal gebeuren.8
En dat het overlijden 'als voorkomende gebeurtenis 'slechts' empirisch
zeker is, zegt niets over de zekerheid van de dood'. 9 Heidegger kon er
niet toe komen een definitie van de dood te geven; in plaats daarvan
vatte hij het 'ten dode zijn' aldus samen: 'Het vooruitlopen toont het
'er zijn' de verlorenheid in het 'men-zelf' en brengt het oog in oog met
de mogelijkheid om, primair onbeschermd door de bezorgende voorzorg, zichzelf te zijn, maar dan zichzelf in de hartstochtelijke, van alle
illusies van 'het men' bevrijde, factische, van zichzelf zekere en angstige vrijheid-ten-dode.'10 Wat daar afgezien van het eigenaardige taalgebruik staat, komt erop neer, dat een in het voren denkende mens
wordt geconfronteerd met het naakte bestaan, zo nauw verweven
met de beslommeringen van alledag en de zorg om andermans welzijn,
dat het hem moeilijk valt zichzelf te zijn en zijn gevoelens de vrije loop
te laten om zich te richten op zijn hoogst persoonlijke, feitelijke, van
zichzelf zekere (dus voor die mens onzekere?) vrijheid om dood te
gaan. Inhoudelijk valt op deze omschrijving ook het nodige af te dingen, want hoe vrij is iemand om dood te gaan? Maar zeker is, dat Heidegger grote moeite met het 'men' had, het alledaagse bestaan, waarover hij 'études in hogere banaliteit' schreef.11
Onder het vele dat hij wenste te negeren was het geworstel om een
huishouden te voeren zeker niet het minste. Wat een hokwaarts kerende hond aantreft, de dood in de pot, schrok Heidegger af. Die combinatie van zorg voor het levensonderhoud en de dood kon hij zo moeilijk verdragen, dat hij het leven reduceerde tot een geestelijk vertoeven in hogere sferen. In een feitelijk overzicht van andermans leven
was hij niet geïnteresseerd, waarop Cornelis Verhoeven wees, toen hij
over Heideggers verhouding tot Aristoteles opmerkte: 'Heidegger, die
een gloeiende bewondering voor Aristoteles heeft, vat diens hele biografie samen met de woorden, dat hij is geboren, heeft gewerkt en is
gestorven, een biografie die in al haar beknoptheid ook strikt overbodig is, omdat zij de biografie is van iedereen.' 12 Waarschijnlijk stoorde
hem het paradoxale karakter van de zorg voor huis en tuin (om van de
haard nog maar te zwijgen), en voor wie daarin woonden en opgroeiden, wat met processen gepaard pleegt te gaan die eindigen en een
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nieuw begin noodzakelijk maken. Het pseudokarakter van een afgeronde huishoudelijke taak,-een vaat die gedaan is, maar kop en schotels staan al klaar in de kast om hergebruikt te worden-, bracht hem
het vergeefse karakter van de eindigheid in herinnering en daaruit
putte hij allesbehalve hoop. Het leven werd er nog ellendiger van,
want het verstrengelde zich met de dood in plaats van daaruit nieuw
leven te ontwikkelen. Heidegger kon dood en eindigheid niet van elkaar scheiden, althans volgens Sartre, die hem daarover in zijn proeve
van een fenomenologische ontologie een verwijt maakte: 'Gewoonlijk
schijnt men te menen, dat de dood onze eindigheid constitueert en
aan ons onthult. Het gevolg van die vermenging is, dat de dood de gestalte aanneemt van een ontologische noodzakelijkheid en dat de eindigheid daarentegen aan de dood haar kenmerk van contingentie ontleent. In het bijzonder iemand als Heidegger schijnt zijn hele theorie
van het 'Sein zum Tode' te hebben opgebouwd op de strikte gelijkstelling van dood en eindigheid.'13 Door zijn leven op grote hoogte te leiden, desnoods in een berghut, zocht Heidegger de bevestiging van zijn
unieke bestaan, ontdaan van alle tijdelijkheid, maar even cynisch als
juist gaf Sartre er dit commentaar op: 'Het 'leven' van de onsterfelijke
moge dan onbepaald, dat wil zeggen onbegrensd zijn, het zal daarom
niet minder eindig zijn in z'n 'zelf', omdat het zich eenmalig maakt.' 14
Het is een ingewikkelde gedachtegang, zowel die van Heidegger als
van Sartre, corresponderend met een niet minder ingewikkelde visie
op de door hen ervaren werkelijkheid.
Zowel de eindigheid van het leven als het vermogen om zich in de
geest daaraan te onttrekken dichtte Heidegger zich toe. De zin van het
'zijn' en 'ten dode zijn' was gelegen in een averechts besef van tijd, dat
overeenkomst vertoonde met dat van Nietzsche. Maar er was ook een
verschil dat Safranski aldus onder woorden bracht: 'Nietzsche denkt
de tijd binnen de dynamiek van de wil tot macht en rondt die in de leer
van de eeuwige wederkeer af tot 'zijn'. Heidegger daarentegen probeert vast te houden aan de gedachte, dat de zin van het 'zijn' de tijd
is. Nietzsche maakt 'zijn' uit tijd, Heidegger tijd uit 'zijn'.'15 Behalve ingewikkeld is zo'n gedachtegang ook zwaar, want kennelijk was de normale opvatting van de tijd als een lineair en cyclisch proces onvoldoende om als een chronisch decor (zoals men ook wel eens spreekt
van een muzikaal behang) voor het bestaan te dienen. Er moesten zo
nodig een oorzaak en gevolg aan het scheppingsproces worden toegevoegd, wanneer twee grootmeesters onder de filosofen het bestaan in
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de tijd of de tijd in het bestaan vooropstelden. Nietzsche had voor de
bedenkers van zulke toevoegingen gewoonlijk geen goed woord over,
hij schold hen uit voor 'filisters'. Hij gebruikte dat scheldwoord, 'filister', om in zijn Unzeitgemässe Betrachtung David Strauss aan te vallen,
de schrijver van Das Leben Jesu en Der alte und der neue Glaube. Hij
gaf er deze definitie van: 'Een filister voelt zich verheven boven iets
waarvan hij nu juist doordrongen is.'16 Duitsers hebben volgens hem
een natuurlijke aanleg voor het 'filisterdom', ware virtuozen als zij zijn
om in tegenstellingen te denken. Wil iemand hen boven henzelf doen
uitstijgen, dan 'maken zij zich zo zwaar als lood, en als zulke loden gewichten hangen zij aan hun waarlijk groten om deze uit de ether tot
zich en tot hun armzalige behoeftigheid naar beneden te halen'. 17 Men
kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat zowel Safranski als Heidegger en Nietzsche 'filisters' zijn, omdat zij in tegenstellingen denken
(waarbij eerstgenoemde mogelijk vrijuit gaat, gedwongen als hij zich
nu eenmaal door zijn twee illustere voorbeelden voelde om met hen
mee te denken) en, zoals in geval van Heidegger, die tegenstellingen
op hun beurt tot innerlijke tegenstellingen herleiden, waardoor de eindigheid van het leven een tijdloos aspect krijgt en de oneindigheid nog
korter duurt dan het leven van een eendagsvlieg. Nietzsche wist zich
nooit te bevrijden van de God die hij dood had verklaard en Heidegger
nooit van zijn huishoudelijke beslommeringen, de sleur van het leven
en van zijn hevige doodsangst. Hun aller irritaties toonden de lichtgeraaktheid van een mens, wie het aan zelfgerustheid ontbreekt.
Heidegger was een rusteloze geest die steeds bezig was de aard van
zijn denken te ontdekken. Hij meende voldoende werk van Nietzsches
wil tot macht gemaakt te hebben om zijn eigen wil te mogen opvatten
als een wil om niet te willen (tot zulke apodictische uitspraken komt
een filister die in tegenstellingen blijft denken, terwijl hij de daarvoor
geschikte of vereiste denktrant allang waant te hebben overwonnen).
Toen hij later in het reine met zijn oorlogsverleden trachtte te komen,
begreep hij zich schuldig te hebben gemaakt aan heerszucht, de wil om
anderen te domineren, wat hij als een soort 'erfzonde' beschouwde. 18
Maar bij dat door hem gehanteerde begrip moeten drie kanttekeningen worden gemaakt, die het zondebesef tot vrijwel niets verminderen. Ten eerste had Heidegger ten tijde van zijn promotie al met het
christendom gebroken, ten tweede bleef hij het gedachtegoed van de
nazi's trouw tot aan zijn dood, evenals zijn vrouw, en ten derde impliceerde 'schuld' volgens hem geenszins berouw over een wandaad.
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Hannah Arendt, die veel gevoeliger voor ethische onverschilligheid
bleek dan de door haar ooit aanbeden Heidegger, vatte 'ethiek' evenmin als een leer in vraagstukken van goed en kwaad op, maar definieerde dat begrip als trouw aan wat waar is in een mens. 19 Het ging haar
niet om een morele beoordeling van iemands doen en laten, maar om
de waarheid of waarachtigheid waarmee hij in het leven stond. Aldus
gedefinieerd, is ethiek in staat om de daden van een jihadist te rechtvaardigen. Er is dus iets grondig mis met haar definitie, waarvan ze zich
niet bewust was. Haar moraalfilosofie richtte zich niet op het goede of
naar regels die het goede bepalen, noch op moeilijke dilemma's van
wat men eigenlijk zou moeten willen, of van wat men niet zou moeten
willen doen maar juist nalaten (zoals Heidegger de wil tot macht interpreteerde), evenmin op 'verdeeldheid in de wil in afwachting van Gods
genade' (zoals Augustinus zich ervan trachtte te verzekeren, dat hij
met geduld zijn geweten geen geweld zou aandoen), nee, zij richtte
zich op een door het denken geleid oordeel, dat een leidraad voor de
wereld zou kunnen zijn. 20 Onmiddellijk slikte ze dat woord 'oordeel'
weer in, want dat klonk te veel naar Kants definitie van een oordeel als
een gezag afdwingende mentale kwestie. Dat kon hij in zijn Kritik der
Urteilskraft wel zo geschreven en bedoeld hebben, maar dan was hij
zeker vergeten, dat er op het gebied van de ethiek geen wetten heersen. In werkelijkheid houdt een mens zich aan voorbeelden in plaats
van wetten, zo meende Arendt, zolang die althans in de dialectische
kraam van zijn denken te pas komen. Had Kant ook zelf niet toegegeven, dat voorbeelden 'de handkarren van het oordeel' zijn?21 Dat zo'n
oordeel wel degelijk om een nadere bepaling van goed en kwaad
vraagt, hoe die ook in het kader van de oordeelsvorming tot stand
komt, scheen haar evenals haar leermeester te ontgaan.
Volgens Hannah Arendt repte Heidegger in zijn Brief über den Humanismus uit 1949 van een ommekeer in zijn denken. Daarvóór was hij
als mens te subjectief bezig geweest met het onderzoeken van het
'zijn', maar nu was hem een licht opgegaan. De mens was 'een functie
van het zijn', waarvan hij door wereldse zaken werd afgeleid. 22 Dat kan
men zo interpreteren, alsof hij zijn nationaalsocialistische opstelling in
de jaren dertig van de vorige eeuw als een divertissement beschouwde, een onschuldige afleiding van wat hem werkelijk ter harte
ging: zijn filosofische denkbeelden. Dat het gedachtegoed der nazi's
vóór en na de Tweede Wereldoorlog daarin uitstekend paste, liet hij
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buiten beschouwing. Door in termen van 'functie van het zijn' te spreken, zoals hij deed, vereenzelvigde hij zich met een hem van buitenaf
opgedrongen handelwijze, waarvoor híj geenszins verantwoordelijk
was, evenmin als zijn landgenoten verantwoordelijk konden worden
gesteld voor wat de zin van het 'zijn', de tijd, hen allemaal had laten
doen. Het moge duidelijk zijn, dat hier van een heideggeriaanse omtrekkende beweging sprake was en niet van een schuldbekentenis,
waarvoor Arendt deze brief aanzag.
Als hij ooit tot een berouwvol inzicht over zijn doen en laten is gekomen, dan is dat in een andere brief, die van 5 december 1943, waarin
hij een stille kant van zichzelf toont en, zonder te lijden onder publicitair geweld, verwoordt waar het volgens hem in het leven op aankomt.
Eerlijk formuleert hij een waarheid die zo afwijkt van wat hij daarvoor
en daarna voor waar hield, dat men niet anders dan in termen van
'verraad' kan spreken over wat hem in die lange periodes bezielde. Dit
is wat hij toen schreef: 'In een tijd waarin alles op nut en succes, macht
en handel is gericht, is het goed dat we ons er elk uur van bewust zijn,
dat het 'leven' beter en zuiverder tot vervulling komt, als we acht slaan
op het eigen wezen van de dingen. Dit onopvallend hoeden van het
wezenlijke in stil gedenken, in het geleiden van het ons toevertrouwde, is de echo van de oorsprong waarin alles terugkeert. De willoosheid die overal heerst, is niet meer dan de tegenhanger van de
heerschappij van de wil, uit welks begeerte nooit zegen voortkomt.' 23
Ook hier vallen genoeg omtrekkende bewegingen te signaleren, zoals
het benadrukken van het wezen der dingen (als 'een functie van het
zijn'?) in plaats van het persoonlijk geweten, maar wat hij over de
heerschappij van de wil zegt, laat aan duidelijkheid niets te wensen
over. Heidegger verkeerde in 1943 in een moeilijke positie, want lang
niet alles wat hij had geschreven, mocht worden gepubliceerd. Zo liet
hij een half jaar eerder aan zijn vrouw weten: 'Ik denk er niet aan om
me ergens mee in te laten of door samenwerking het vrijgeven van de
verboden geschriften af te kopen.' 24 Hij kon zich beter koest houden,
wat de door hem tegelijkertijd gepredikte 'gelatenheid' in een opportunistisch daglicht stelt. Maar laat men hem één keer prijzen, alvorens
zijn verraad aan de kaak te stellen. Hij heeft tenminste de intentie gehad om een onopvallende hoeder van het wezenlijke te zijn, en dat
nog wel 'in stil gedenken'!
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In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog was Heidegger een rusteloze geest die zich, verre van gelaten, te weinig om vrouw en kinderen bekommerde. Hij liet zijn gedachten de vrije loop, alsof het lot
van het Avondland (dat allang in een Nachtland was veranderd) van
hem afhing. Hitlers grenzeloze zelfoverschatting was ook hém niet
vreemd. Dus droomde hij al jong over de rol die Alfred Rosenberg later
in het nationaalsocialisme zou spelen, die van een theoreticus van de
gelijknamige beweging, die zich allereerst als een geduchte antisemiet
liet kennen. Op 18 oktober 1916 schreef Heidegger reeds: 'De verjoodsing van onze cultuur en universiteiten neemt overal schrikbarende
vormen aan en ik ben van mening dat het Duitse ras veel innerlijke
kracht moet aanwenden om hogerop te komen.'25 In zijn boek over de
eeuw van Sartre hekelde Bernard-Henry Lévy het antisemitisme van
Heidegger, diens innerlijk gevoelde noodzaak om zich herhaaldelijk tegen de 'Verjudung' van 'het Duitse geestelijk leven' te weer te stellen,
evenals diens verbod van Joodse studentenverenigingen en uitzetting
van Joodse docenten uit hun ambt. 26 Lévy nam het hem bovendien
kwalijk, dat hij bij een herdruk van Sein und Zeit de opdracht aan zijn
Joodse leermeester Husserl schrapte en in de Einführung in die Metaphysik over de 'innerlijke waarheid en grootsheid' van de nationaalsocialistische beweging uitweidde. Ver na de Tweede Wereldoorlog zei
Heidegger in een Spiegel-interview, dat 'techniek' twee gezichten had,
een Amerikaans en Russisch gezicht, maar dat alleen het nationaalsocialisme de mens de gelegenheid had geboden om een bevredigende
relatie met 'techniek' op te bouwen. Over de holocaust weigerde hij
zich uit te laten, want de geallieerden hadden Oost-Duitsland met gelijke munt betaald.27 Wat men ook van het bombardement op Dresden
vinden mag,-het drong blijkbaar niet tot hem door, dat het systematisch uitmoorden van een ras of volk zich met geen enkel ander kwaad
liet vergelijken.
Bij de aanvaarding van zijn rectoraat op 27 mei 1933 hield Heidegger
een rede die in de kringen van Husserl als 'verraad' werd betiteld. 28 Zijn
pleidooi voor een nationaalsocialistische heropvoeding van hoogleraren en studenten werd als zodanig ervaren, omdat het aan de vrijheid
van onderzoek en onderwijs in het algemeen een einde maakte. Het
was voor hun gevoel gedaan met 'de faculteit van fatsoenlijke mensen'.29 Wat zij 'verraad' noemden, wijkt af van wat hier eerder zo is
betiteld: in zijn rectoraatsrede verkondigde Heidegger ideeën die niet
weinig van andermans ideeën afweken, terwijl in dit hoofdstuk de
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term 'verraad' allereerst wordt gebezigd voor afwijkingen van zijn eigen ideeën. Die rede werd niet zomaar gehouden,-er was een speciaal
protocol voor bedacht, waarin Heidegger had voorgeschreven, wanneer het Horst Wessel-lied gezongen en 'Sieg Heil' geroepen moest
worden. Middels een halfslachtige regieaanwijzing van zijn hand was
ook precies bepaald, wanneer alle aanwezigen hun rechterarm omhoog moesten heffen, niet om hun verbondenheid met de nationaalsocialistische partij uit te drukken, maar ter ere van de herrijzenis van
het vaderland.30 Dat laatste was een concessie om tegenstribbelende
hoogleraren naar de 'goede' kant over te halen, maar verried de intentie van een leider om zijn duistere bedoelingen te verheimelijken. Het
ontbrak hem kennelijk aan voldoende moed om de ceremonie van de
rectoraatsrede als een onverbloemd nationaalsocialistisch feest van
de eerste orde te vieren. Dezelfde halfslachtigheid, maar dan de andere kant op, had hem bevangen, toen hij weliswaar gehoorzaam de
opdracht aan Husserl uit Sein und Zeit schrapte, maar hem toch de verschuldigde dank en hulde in zijn noten bracht.31
Heidegger zag zichzelf aan het hoofd staan van marcherende grotbewoners die door de revolutie van hun 'valse vertroostingen en al te
gerieflijke zekerheden' waren verlost.32 Als 'Führer' van de Freiburgse
universiteit vaardigde hij zijn oekazes 'in een snerpende en bevelende
stijl' uit.33 Ook keurde hij het ontwerp voor een ereraad goed, waaruit
bleek dat hij bereid was geen halve maatregelen te nemen om zijn idealen nu en in de toekomst veilig te stellen: 'Wij willen ons corps van
minderwaardige elementen zuiveren en toekomstige ontaardingscampagnes bij voorbaat verhinderen.' 34 Met zulke formuleringen duidde
hij op Joden, wat zijn tijdgenoten maar al te goed begrepen, terwijl hij
het na de oorlog deed voorkomen, alsof hij in officiële en voor de
openbaarheid bestemde stukken nooit van antisemitisme blijk had gegeven. Hij zou een gematigde aanhanger van de NSDAP geweest zijn,
geen volbloed revolutionair, wat in strijd is met zijn gedragingen in
1933. Hij werd vrij snel als rector magnificus ontslagen, niet omdat hij
te slap was opgetreden, maar te drastisch de idealen van zijn partij najoeg. Hoe revolutionair hij was, gaf Safranski in zijn biografie over Heidegger te kennen door het gebruik van een woord als 'plotseling': 'Het
is vreemd, dat Heidegger, die tot dusverre toch steeds de geest van de
ware wetenschap en de filosofie wilde vrijwaren van alle nuttigheidsoverwegingen en van elke onmiddellijke gerichtheid op de praktijk, nu
plotseling pleit voor een instrumentalisering van de wetenschap voor
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nationale doeleinden.'35 Dit commentaar op de rectoraatsrede paste
in een reeks van negatieve commentaren, waarvan dat van de Neue
Zürcher Zeitung een samenvatting vormde. Volgens die krant sprak er
uit Heideggers rectoraatsrede, die met één woord 'onterend' voor de
filosofie werd geacht, een 'uitdrukking van een afgrondelijk, verwoestend nihilisme, dat ook al weinig verheffends krijgt door de adhesiebetuiging aan bloed en aarde van een volk'.36
Berucht is zijn vergeefse aangifte tegen Hermann Staudinger, hoogleraar in de scheikunde (en in 1953 winnaar van de Nobelprijs), die hij
niet in diens functie wilde handhaven. Nee, beweerde Safranski, het
woord 'aangifte' is misplaatst, want in zijn revolutionaire elan maakte
Heidegger tegenover Fehrle, de Badense adviseur van de minister van
onderwijs, slechts gewag van diens pacifistische instelling. Tegenover
de Gestapo somde hij nochtans de beschuldigingen tegen Staudinger
op: 'Deze werd ervan verdacht chemische productiemethodes aan het
vijandelijke buitenland te hebben verraden; hij had in de tijd dat het
vaderland in uiterste nood verkeerde het Zwitserse staatsburgerschap
aangevraagd, waarna hij zich tenslotte zonder Duitse goedkeuring had
laten naturaliseren; hij had publiekelijk verklaard, dat hij zijn vaderland
nooit met de wapenen of door andere dienstverrichtingen zou steunen.'37 Bovendien deed Staudinger zich voor als een voorstander van
de nationale herrijzenis, zelfs voor meer dan 100 %, wat hem in Heideggers ogen extra verdacht maakte. Eerst drong de Freiburgse 'Führer-Rector' op het ontslag van Staudinger aan en later, toen hij zijn zin
niet kreeg, op diens pensionering. Ook daarin werd hij gedwarsboomd
wegens de verdiensten van Staudinger voor het vaderland. Welnu,
men kan van alles op conto van Heideggers revolutionaire elan schuiven, zijn drang om opportunisten te ontmaskeren of zijn wereldvreemdheid, maar wie in die vooroorlogse jaren tot tweemaal toe
zware beschuldigingen tegen een landgenoot uitte, waaronder de laatste keer ten overstaan van de Gestapo, gaf zeker geen goede tip, integendeel, hij deed aangifte.
Minder omstreden als zodanig is de aangifte die Heidegger tegen zijn
buurman en goede vriend Eduard Baumgarten deed. Deze was een
neef van Max Weber, wat hem op zich al verdacht maakte, want daardoor was hij niet alleen in familiale zin, maar ook 'in de geest verwant
met de kring van liberaal-democratische intellectuelen rond Max
Weber'.38 Baumgarten ging ook heel vriendschappelijk met de Jood
Fränkel om, zoals Heidegger in een rapport aan collega's in Göttingen
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schreef, 'waardoor hij niet geschikt is om toe te treden tot de SA of het
docentencorps van de universiteit aldaar'. In dit zogenaamde 'Dr.
Baumgartenrapport' toonde Heidegger zich voorts verheugd over de
'verjaging' van de 'zo hoog opgehemelde universitaire vrijheid' en riep
hij tot een spoedige annexatie van Tsjechoslowaaks en Pools grondgebied op.39 Men kan uit dit rapport niet anders concluderen dan dat hij
een antisemiet en overtuigde nazi was. Maar Safranski was het daarmee niet eens. Hij wees erop, dat de aangifte een averechts gevolg had
gekregen, toen Baumgarten tot directeur van het filosofisch instituut
te Koningsberg werd benoemd. Het viel met Heideggers beschuldigingen of aantijgingen aan het adres van Baumgarten wel mee, al was Karl
Jaspers zich ook doodgeschrokken van het onverholen antisemitisme
dat uit voornoemd rapport sprak. Hij was te bang voor Heidegger geworden om hem er persoonlijk op aan te spreken: 'Pas toen eind 1945
de zuiveringscommissie aan Jaspers (op aanraden van de gedaagde)
een advies over Heidegger vroeg, maakte eerstgenoemde de zaak
Baumgarten bekend.'40 Waarom was hij volgens Safranski geen antisemiet? Op de eerste plaats had Heidegger nooit in het openbaar van
antisemitisme blijk gegeven, aldus Safranski, maar wat betekent 'in het
openbaar', als de inhoud van het Dr. Baumgartenrapport bij velen in
Göttingen en daarbuiten bekend was? Wat betekent 'in het openbaar',
als zijn handtekening onder het ontwerp van een erecode voor het
corps van de Freiburgse universiteit stond? Op de tweede plaats waren
Heideggers opvattingen van het nationaalsocialisme 'decisionistisch'
en niet sibbekundig van aard: 'Niet de afstamming, maar de besluitvaardigheid is voor hem maatgevend. In zijn terminologie betekent zoiets, dat de mens niet op zijn geworpenheid, maar op zijn ontwerp
moet worden beoordeeld.'41 Dat mag het geval geweest zijn, toch gaf
het rapport in kwestie van antisemitisme blijk, waaraan Heidegger zich
naar afstamming en besluitvaardigheid schuldig had gemaakt ten aanzien van 'de Jood Fränkel' om nog maar te zwijgen van zijn levensgevaarlijk geklik over Baumgarten.
Zoals Safranski de criteria van antisemitisme te eng nam, legden
Horkheimer en Adorno die in hun Dialectiek van de Verlichting te ruim
uit. Volgens hen was niet een antisemitisch partijprogramma in de politiek verdacht, maar de aan partijprogramma's ten grondslag liggende
mentaliteit als zodanig. Die was pas echt antisemitisch te noemen,
want daaruit sprak altijd (ongeacht de partij in kwestie) 'een woede
tegen de differentie', waarvan het onderliggende ressentiment een
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bedreiging voor anderen inhield.42 Joodse minderheden werden daarvan algauw de dupe, want zij boden zich als het ware aan om geslachtofferd te worden. Er zijn dus verschillende definities van 'antisemitisme' mogelijk, althans criteria op grond waarvan een racistische vooringenomenheid kan worden vastgesteld. Heidegger paste voornamelijk een passieve variant toe, dat wil zeggen verbrak contacten met zijn
Joodse vrienden en collega's, schoof Joodse promovendi naar een andere hoogleraar door en zag niet met lede ogen aan, hoe bijvoorbeeld
Hannah Arendt zich gedwongen voelde naar Amerika te vertrekken. In
een vroeg stadium verdacht ze hem van antisemitisme, wat hij had
ontkend, maar later handelde hij precies volgens haar in begin 1933
uitgesproken vermoedens. Toen in de zomer van dat jaar het huis van
de Joodse studentenvereniging te Freiburg met geweld werd bestormd, beschermde hij het gepeupel: 'Dat was hij aan de revolutie
verschuldigd, dacht hij.'43 Safranski dacht hier op zijn beurt duidelijk
het zijne van en kon dat blijven denken, want Heidegger bleef zich op
het standpunt stellen, dat Joden noch in Duitsland, noch in zijn directe
omgeving pasten, de goeden niet te na gesproken natuurlijk. Daarop
baseerde hij na de oorlog mede zijn verdediging, evenals de aangeklaagden in het proces van Neurenberg, toen hij zich voor de eerder
vermelde 'zuiveringscommissie' moest verantwoorden. Hij had in
moeilijke tijden toch maar een paar Joden geholpen, maar dat achter
die uitzondering op de regel antisemitisme school, leek hij niet te beseffen. Had hij in seksueel opzicht een knipperlichtrelatie met de studente Hannah Arendt gehad, later bleef dit karakter van hun relatie
gehandhaafd, zij het met lange tussenpozen van stilte, juist omdat hij
de kwestie van zijn al of niet vermeende antisemitisme zelf niet aan de
orde wilde stellen. Nooit was er tussen hen sprake van echte toenadering, ook op het einde van hun beider leven niet, toen Heideggers
vrouw haar concurrente van weleer met haar onverholen antisemitisme in een kwaad daglicht stelde.
Ten tijde van het proces tegen Eichmann hadden zij vrijuit met elkaar
van gedachten kunnen wisselen over het onderwerp dat hun al zolang
verdeeld had gehouden. Maar Heidegger ontliep Hannah Arendt, hoewel ze in 1961 speciaal voor hem naar Freiburg was afgereisd. Misschien boezemden haar filosofische reputatie en haar functie bij de
Organisatie voor Europese Joodse Culturele Wederopbouw hem ontzag in, of stond haar afkeer van de segregatie der zwarte bevolking in
Amerika hem niet aan. Hoe dat zij, Arendt stelde in het openbaar iets
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aan de orde, waarover Heidegger liever zweeg. In haar boek over het
proces tegen Eichmann, waarvan de ondertitel naar de banaliteit van
het kwaad verwijst, zag ze een tegenstelling tussen de 'mens rea' of
schuldige geest en de verpersoonlijking van de gewaande onschuld,
Eichmann, die geen kwaad in de banaliteit van het kwaad zag. 44 Het is
wederom een kwestie van definitie, of het antisemitisme van een figuur als Eichmann niet een pleidooi ten gunste van Heidegger inhield.
Wie ging er als geen ander gebukt onder de banaliteit van het leven en
beschouwde dat nu juist als een onuitroeibaar kwaad (voor zover hij
zich al van enig kwaad bewust was)? Vrijwaarde de waarheidszoeker
in Heidegger hem niet van het antisemitisme waaraan Eichmann zich
schuldig had gemaakt? Men kan ook van een oneigenlijke tegenstelling
spreken tussen het radicale en banale kwaad, alsof dat laatste minder
erg zou zijn. Golo Mann was het volstrekt niet met Arendts visie op
Eichmann eens: zelfs de banaalste variant van het kwaad maakt het
nimmer tot iets goeds.45
De relatieve onschuld van Eichmann kreeg vooral in Amerika veel
aandacht. In Nederland schreef Harry Mulisch in dezelfde geest als
Hannah Arendt over hem, verwijzend naar Der Sandmann van E.T.A.
Hoffmann. Eichmann was een automatische pop, zo meende Mulisch,
'de machine die voor alles deugdelijk is', een tweede Olympia, en Coppelius die haar samen met professor Spalanzani in elkaar had geknutseld, stond model voor Hitler, voor wie gold dat andermans geloof in
hem zijn macht uitmaakte. 46 Mulisch zou geen Mulisch zijn geweest,
als hij voor het machinale karakter van het kwaad niet ook verwees
naar de Golem uit Psalm 139 en naar de 'homunculus' uit het tweede
deel van Goethes Faust.47 De amoraliteit van een 'naderende machine'
had Nietzsche ertoe verleid over het nihilisme te schrijven, zo memoreerde Mulisch, dat in velerlei gedaanten de toekomst had. 48 Zoals hijzelf op zoek naar Der Sandmann was gegaan, zouden reporters na hem
op zoek naar een modernere variant van dezelfde figuur gaan, een cyborg, die nog beter dan Olympia een voorafspiegeling van een amorele
nihilist vormde: 'Het is niet uitgesloten, dat over 100 jaar een reporter
de sciencefictionliteratuur van onze dagen om eenzelfde reden zal navlooien, als waarom ik het met de literatuur van de vorige eeuw heb
gedaan.'49 Zelf bestond Eichmann het zich op Kant te beroepen, want
wegens zijn eed voelde hij zich verplicht 'die kantische Forderung' tot
zijn eigen norm te verheffen. Er reden dus uit naam van de categori-
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sche imperatief van Kant dodentreinen naar Polen? 50 Dat vroeg Mulisch zich verbijsterd af, die op het gezegde van Eichmann dat een eed
een eed is, reageerde met de stelling dat Aristoteles op dit axioma zijn
logica had kunnen bouwen.51 In zijn visie verpersoonlijkte de voormalige SS-Obersturmbannführer het meer machinale dan banale kwaad,
waardoor hij anders dan in de visie van Arendt een bijna letterlijk te
nemen 'onmenselijke' schurk was, wiens amoraliteit en gebrek aan
mededogen in de verte (en natuurlijk qua gradatie onvergelijkbaar)
aan de amoraliteit van Heidegger deed denken.
De manier waarop Eichmann en Heidegger zich na de oorlog verdedigden, vertoonde enige overeenkomst: de tijdgeest had hun handelen bepaald, zijzelf waren niet meer of minder verantwoordelijk voor
hun daden dan hun landgenoten. De luxe van een eigen geweten had
moeten wijken voor vaderlandse plichten en trouw aan het wettige
gezag. Deze morele uitwijkmanoeuvre is vaak van commentaar voorzien, dat er uiteindelijk op neerkomt, dat geen mens zijn morele verantwoordelijkheid kan ontlopen, ook niet als hij een meeloper is. Als
alle anderen in een sloot springen, hoeft de enig overgeblevene hun
verkeerde voorbeeld niet na te volgen. Verzachtende omstandigheden
dienen daarbij te allen tijde in ogenschouw te worden genomen, opdat
het gebrek aan mededogen van een onverantwoordelijk handelend
mens niet kan worden verweten aan wie zijn gedrag beoordeelt (ook
als hij dat zelf zou zijn). Het grote verschil in hun beider zelfverdediging
was gelegen in de mate waarin zij Joden verantwoordelijk stelden voor
hun eigen ondergang. Dat thema was voor Heidegger taboe, al vond
hij ook, dat zij zich te behaaglijk in de Duitse cultuur hadden genesteld
en dat een antisemitische reactie daarop niet kon uitblijven. Men moet
daarover niet te licht denken, want anno 2016 betekent zo'n standpunt, dat een volledig geïntegreerde allochtoon een afstraffing verdient voor zijn aanpassingsvermogen. Maar nog bedenkelijker was het
idee dat Joden medeplichtig waren geweest aan de criminele praktijken die tot hun ondergang hadden geleid. Hannah Arendt berichtte
daarover in haar boek Eichmann in Jerusalem: 'Zowel in Amsterdam als
in Warschau, zowel in Berlijn als in Boedapest was het Joodse functionarissen wel toevertrouwd lijsten samen te stellen van personen en
hun bezittingen, geld te bemachtigen van de te deporteren mensen
om de kosten te dekken voor hun deportatie en uitroeiing, op de
hoogte te blijven van de ontruimde appartementen, politiemensen te
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leveren die hielpen de Joden gevangen te nemen en op de trein te zetten, tot ze, als een laatste gebaar, de bezittingen van de Joodse gemeenschap in goede orde overhandigden voor de definitieve confiscatie.'52 Zaten zulke functionarissen niet in hetzelfde schuitje als Eichmann? Deden allen niet onder bizarre en mensonterende omstandigheden dezelfde plicht? Ervoeren zij niet dezelfde hoge druk? De gelijkstelling in deze vragen choqueerde met name haar Amerikaanse lezers.
Het geeft alleen al in taalkundig opzicht te denken, dat het woord
'plicht' gewoonlijk een gunstige betekenis heeft, maar in 'medeplichtig' niet. Welke betekenis van toepassing is, hangt van de intentie der
taalgebruiker af. Wie zich met het kwaad vereenzelvigde, zoals Eichmann, stond lijnrecht tegenover de Joden die dat niet deden. Dit wezenlijke verschil had door de vragen van Hannah Arendt niet mogen
worden weggepoetst. Bovendien waren de keuzemogelijkheden om
iets wel of niet te doen voor Eichmann groter dan voor de door hem
vervolgde Joden. Uit zijn gesprekken met kolonel Sassen bleek, dat hij
geenszins een meeloper was die zijn ziel in lijdzaamheid bezat, maar
een overtuigde nazi wiens vurig geloof in Hitler bij wijze van spreken
de gasovens in Auschwitz voorverwarmde. Hannah Arendt scheen tot
woede van haar Amerikaanse lezers dit verschil in intentie niet goed
te beseffen, alsof ze net als haar leermeester Heidegger weliswaar slim
in filosofische kwesties was, maar zwakbegaafd op moreel gebied. Had
ze slechts op de gedeeltelijke gelijkstelling van een beul en zijn slachtoffers gewezen, dan waren haar grote moeilijkheden bespaard gebleven. Nu nam men het haar na het voorafgaande extra kwalijk, dat ze
rabbi Leo Baeck, de leider van de Berlijnse Joden en het hoofd van de
'Reichsvereinigung der Juden', in een kwaad daglicht had gesteld. In
Theresienstadt kwam Baeck erachter, dat Auschwitz een vernietigingskamp was. Hij nam de zware beslissing om er, uit menslievende overwegingen, niets aan zijn medegevangenen over te zeggen. Was dat
fout of niet? Er meldden zich vrijwilligers voor Auschwitz aan die, door
anderen opmerkzaam op de waarheid gemaakt, zich door Baeck lieten
bepraten. Zij gingen een wisse dood tegemoet, omdat hun rabbi de
waarheid niet wilde vertellen. Arendt vond, dat hij dat wel had moeten
doen. Ze noemde hem de 'Führer van de Berlijnse Joden', wat haar ten
zeerste kwalijk werd genomen: haar ironie lokte volgens haar biografe
eerder een openlijke veroordeling uit dan een discussie.53
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Is hiermee Heideggers passieve antisemitisme genoeg belicht,-zijn
'verraad' aan de wetenschap in het bijzonder en zijn amorele gezindheid in het algemeen-, dan kan er nu aandacht aan zijn rol in de oorlog
worden besteed. Oorlogen hielden volgens Hegel 'das frische Leben'
in stand, wat even onschuldig en aantrekkelijk klinkt als reclame voor
de een of andere dorstlesser. 54 Ook de beroemde uitspraak van Carl
von Clausewitz dat oorlog een voortzetting van de politiek is, maar met
andere middelen, klinkt zonder nadere invulling van die middelen niet
erg onheilspellend. Heidegger besefte daarentegen, dat er een verwoestend verband tussen de revolutionaire ideeën van de NSDAP en
'oorlog' bestond: na de innerlijke oorlog als gevolg waarvan men zich
aan het nationaalsocialistische gedachtegoed overgaf, volgde een binnenlandse oorlog ter uitschakeling van politieke tegenstanders, die op
zijn beurt door een buitenlandse oorlog werd gevolgd. Toen Jean Paul
de betekenis van Napoleon en de door hem gevoerde oorlogen begreep, repte hij van een geestelijke en grotere revolutie dan de politieke, die net zo moorddadig als deze het hart van de wereld treft.55
Om zijn studenten van die waarheid te doordringen organiseerde Heidegger kampen in Todtnauberg, waar zijn berghut stond. Hij wenste
een metafysische ommekeer in hun denken teweeg te brengen, waarvoor alleen een explosie van energie garant kon staan, die door de instandhouding der sterksten en vernietiging der zwaksten de toekomstige mens gestalte zou geven. Zonder ten gronde te gaan aan onoverzienbaar en onvergelijkelijk leed dat hij liever niet zelf wilde dragen,
zou de toekomstige mens zich als een presocratische heros manifesteren.56 Zo'n geparafraseerde uitspraak van Nietzsche maakte Heidegger
zich onbewust van het feit eigen, dat Himmler er zo'n tien jaar later
zijn manschappen in de vernietigingskampen een hart mee onder de
koppelriem wilde steken.
Lévy presenteerde hem in zijn boek over de eeuw van Sartre als een
nazi 'van de meest radicale soort'. 57 Heidegger verbond zijn lot volgens
hem met de 'Röhm-beweging' en hij nam afstand van het nazisme, omdat het hem niet radicaal genoeg was: 'Het feit dat hij afstand neemt,
weerhoudt hem er in het geheel niet van lezingen te blijven geven aan
de zijde van Göring, Göbbels, Rosenberg of Rudolf Hess, op de Deutsche Hochschule für Politik van Berlijn, het belangrijkste opleidingsinstituut van het regime. Het weerhoudt hem er niet van betrekkingen
te onderhouden, of te blijven onderhouden, met de oorlogsmisdadigers Hans Frank of Eugen Fischer, directeur van het beruchte Instituut
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voor antropologie en rassenhygiëne in Berlijn, verantwoordelijk voor
de ergste 'medische' experimenten van de SS, wiens assistent Josef
Mengele was, en met wie hij tot eind jaren vijftig contact blijft houden.'58 Lévy had beter over de 'latere' oorlogsmisdadigers van die
naam kunnen spreken, maar hij doorgrondde Heidegger beter dan menig andere filosoof, Hannah Arendt incluis. Onder Heidegger-adepten
is ten onrechte het beeld ontstaan, dat zijn vrouw zijn kwade genius
was. Ze schreef in de dertiger jaren van de vorige eeuw een brochure
over de Duitse vrouw, wier nationaalsocialistische ideaalbeeld ze levenslang bleef koesteren. Volgens haar kleindochter Gertrud behield
Elfride Heidegger een nationalistische (ze zegt niet: nationaalsocialistische) en antisemitische instelling tot haar dood in 1992.59 Maar Heidegger was geen haar beter dan zijn vrouw, al begreep hij na in 1949
vier lezingen in Bremen te hebben gegeven, dat hij toch nog voorzichtiger moest zijn dan hij al was, wanneer hij op de Tweede Wereldoorlog terugblikte.
In het Spiegel-interview uit 1966 weigerde hij een woord over de holocaust te zeggen, waarover hij zich in 1949 in de vorm van een ongepaste vergelijking wel durfde uit te laten. 'De productie van lijken in
gaskamers en vernietigingskampen' was volgens hem in wezen hetzelfde als 'een land aan hongersnood prijsgeven, de productie van waterstofbommen of van de gemotoriseerde voedingsindustrie'.60 Door
het onvergelijkbare, dat wil zeggen de bewust nagestreefde uitroeiing
van een heel volk, te vergelijken met een catastrofe die zich tegen wil
en dank voltrok en door vervolgens een desastreuze techniek op één
lijn te stellen met de reddingsactie van Berlijn, gaf hij weer eens te
kennen geen gevoel voor moraal te hebben. In zijn colleges over Nietzsche roemde hij de afsprong van Duitse parachutisten boven Scandinavië als een 'metafysisch proces', alsof de metafysische ommekeer
van weleer alsnog met geweld kon worden afgedwongen. De overwinning van Duitsland op Frankrijk had de geboorte van de toekomstige
mens dichterbij gebracht, dankzij de 'onvoorwaardelijke machinale
economie'.61 Het scheelde niet veel, of Lévy beschouwde Heidegger als
'een theoreticus, avant la lettre, van de lijn van de Rode Garde, de
Rode Khmer en dus van de Cambodjaanse tragedie'. 62 Overdreven?
Misschien wel, maar Heidegger drukte zich in 1942 niet minder overdreven uit: 'We weten nu, dat de Angelsaksische wereld van het amerikanisme vastbesloten is Europa, en dat wil zeggen de Heimat, en dat
wil zeggen de aanvang van het Avondland, te vernietigen.' 63
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Zonder een verontschuldiging aan te bieden voor zijn optreden als
overtuigde nazi, erkende hij wel, dat wie groots denkt, groots moet
dwalen.64 In zo'n akte van nederigheid ligt impliciet de erkenning verborgen, dat hij een groot man zou zijn. Was hij dat? Was hij de rusteloze waarheidszoeker voor wie hij zich meer dan eens uitgaf? Op zich
is er niets mis met een bekentenis; de erkenning fout te hebben gehandeld kan, afhankelijk van de ernst daarvan, gewoonlijk op meer of
minder vergevingsgezindheid rekenen. Aldus rechtgezette dwalingen
voeren naar de waarheid die, mits niet opnieuw weersproken, haar
karakter van 'omnitemporaliteit' volgens Husserl behoudt. 65 Lévy
dacht er net iets anders over, maar ook híj erkende, dat een 'geworden' waarheid langs alleszins passabele dwaalwegen in het zicht
van iedereen kan komen die naar haar op zoek is: 'Ik gok over het algemeen op een waarheid die nooit vaststaat en, aan een openbaar of
privé-debat onderworpen, niet eerder wordt erkend, voordat zij lang
en breed besproken is, en daardoor aan een logica gehoorzaamt die in
wezen niet verschilt van de geleidelijk aangescherpte logica die in de
wetenschap opgeld doet.' 66 Welke waarheden ervoor in aanmerking
komen om Martin Heidegger als filosoof een groot man te noemen, is
eerder reeds uiteengezet.* Hier wordt volstaan met een persoonlijker
noot, bestaande uit de kwalificatie van de grote man als een 'notoire
leugenaar', klinkend uit de mond van Hannah Arendt, en een brief van
Hermann Heidegger die in 2005 bekendmaakte, dat zijn vader niet
Martin Heidegger was, maar zijn peetoom dokter Friedel Caesar.67 Dat
Elfrides 'zieltje' zich herhaaldelijk voor zijn buitenechtelijke escapades
moest verontschuldigen, was allang bekend. Maar dat de reine ziel van
Elfride zelf ook vlekken vertoonde, wat hij bij leven en welzijn sterk in
haar zou hebben afgekeurd,-evenals zij dat hem placht te verwijten-,
was iets nieuws. Als minnaar van de waarheid verzweeg Heidegger het
bestaan van minnaressen, totdat zijn vrouw weer een nieuwe ontdekking deed, wat haar morele superioriteit in zijn ogen danig opvijzelde.
Als minnares van dokter Friedel Caesar deed ze er beter het zwijgen
toe dan haar man. Beiden hadden waarheid en eerlijkheid hoog in hun
nationaalsocialistische vaandels staan, maar hun echt was onecht. Op
zichzelf is de invulling die men aan zijn huwelijk geeft, niet bijster interessant, want iedereen heeft het recht dat op zijn eigen manier te
doen. Schijnheiligheid en vermeende superioriteit op moreel gebied
* Zie blz.225 en 364.
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doen echter afbreuk aan dat recht. Wat was er van de onopvallende
hoeder van het wezenlijke, en dat nog wel 'in stil herdenken' overgebleven?
Zijn denkbeelden en persoonlijk leven waren in tegenspraak met het
beeld dat hij van zichzelf koesterde. Een paar dagen voor het einde van
de Tweede Wereldoorlog moest hij denken aan het gezegde van Grillparzer, dat de nieuwe tijd niet veel goeds beloofde. Van humaniteit
schakelen de meeste mensen immers moeiteloos via nationaliteit naar
bestialiteit over. 68 Dit moment van inkeer gebruikte Heidegger niet om
tot een herwaardering van het begrip 'nationaliteit' te komen. Net als
nu het geval is, werd dat begrip nogal eens verward met patriottisme.
Dat men de 'heimat' op het ziekelijke af koestert, is tot daaraan toe:
lederen hozen, jagershoedjes en met dronken herders dan wel al te
dikke monniken opgesierde bierpullen versterken uiteindelijk het
saamhorigheidsgevoel, dat dankzij een bemoedigend knikje van de
meer uitnodigend dan uitdagend in dirndls gehulde serveersters het
uitgaande publiek tot nog meer bestellingen aanzet. Folkloristische
strapatsen in de vorm van wandschilderingen en met waldhoorns uitgeruste fanfares verhogen de feestvreugde, waarvoor men een moord
zou doen of elkaar eens stevig op de dijen kletsen. Op die 'moord' na
ziet men een massaal, maar in wezen onschuldig tafereel voor zich.
Patriottisme is de viering van gedeelde tradities, nationalisme zet
daarentegen tot verdeeldheid aan. Nationalisten zijn geen feestvierders, maar verongelijkte en vooral rancuneus ingestelde 'populisten'
die zich vreemdeling in eigen land wanen Zij laten zich geen pullen
bier brengen, maar willen zelf hun gelijk halen. Zij bedreigen de eenheid in Europa en stellen zich het liefst gewapenderhand tegen hun
vijanden te weer. Hun gevoel van onvrede pleegt groter te zijn dan wat
zij als reële bezwaren tegen anderen zouden kunnen aanvoeren, al
voelen zij zich soms niet ten onrechte buiten spel gezet. Nationalistisch
handelen dat gepaard gaat met een gebrek aan of openlijk beleden
afkeer van democratie in het eigen land of ver daarbuiten, zal ontsporen. Wat dat betreft kunnen de Europese Raad en de Europese Commissie onder leiding van de regenteske Juncker een voorbeeld nemen
aan de meer democratische Raad van Europa.
Heidegger ontspoorde zonder tot bezinning te komen. Anders dan
patriottisme, dat zich beperkt tot liefde voor het vaderland, berust nationalisme vaak op een hekel aan het buitenland. In het ene geval dient
traditie de eendracht, in het andere zorgt zij voor tweedracht. Min of
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meer historische feiten over de Batavieren rechtvaardigden de opstand tegen Spanje en de instelling van een zogenaamd 'onafhankelijke' Bataafse Republiek in 1795. De opstand van Claudius Civilis tegen
de Romeinen bleek eeuwen later in de praktijk te appelleren aan gevoelens van nationale eenheid, vrijheid en zelfstandigheid van een volk
dat allang niet meer bestond,-dat was ten tijde van de Tachtigjarige
Oorlog-, en nog weer later aan de maskering van zulke gevoelens, toen
Franse troepen Europa onveilig maakten. Nationalisme wordt volgens
Hobsbawm gevormd door een verzonnen traditie, volgens welke een
geknechte natie zich als een hechte samenleving presenteert, hoewel
zij dat niet is. 69 De term werd in 1774 door Herder bedacht, die in taal,
traditie (hier ligt een verband met patriottisme), klimaat en geschiedenis sporen van nationalisme ontdekte. Hatelijk en niet vaderlandslievend was zijn opmerking, dat alles wat Frans was, inclusief de taal, hem
het slijm in herinnering bracht, dat de Seine uitspuugt. 70 Tegenover het
gesloten nationalisme in Europa staat de open variant in Amerika,
waarbij geloof, geboorteplaats en afkomst minder van belang zijn dan
patriottisme. Daar vindt dus een toenadering tussen twee denkwijzen
over een en hetzelfde land plaats, dat uitmondt in trots. In Amerika is
de trots op het eigen land vanzelfsprekend een deugd, nationalistisch
én patriottisch van aard, terwijl in Europa daarachter een groot vraagteken wordt gezet. Schopenhauer achtte nationale trots zelfs de laagste variant van trots, 'want iedere armzalige sukkel zonder enige kwaliteit klampt zich vast aan de laatste strohalm: dat wat hij deelt met
miljoenen'.71 In zo'n beschouwing ligt de verongelijkte en rancuneuze
instelling van een heel volk reeds te wachten, totdat zij door een demagoog wordt gewekt. Welnu, Heidegger was meer dan een nationalist, hij was een nationaalsocialist. Hij ontspoorde, zoals gezegd, en
kwam in nog geen tien jaar na de oorlog tot bezinning, ten teken waarvan hij in 1955 een college over het nationaalsocialisme uitgaf, dat hij
twintig jaar eerder had gehouden. IJdel en mededeelzaam als hij van
nature was, legde hij uit, waarom hij dat deed: hij voelde zich nog
steeds verbonden 'mit der inneren Wahrheit und Grösse' van deze beweging.72 Sommigen leren het nooit! Zij verstaan onder 'het' niet iets
anders dan hun omgeving, maar zijn zich van een andere 'Wahrheit
und Grösse' niet eens bewust.
Safranski merkte in zijn biografie over Heidegger op, dat deze gevoelig was voor metafysische gewaarwordingen van onderen, bloed en
bodem, bij een ontbrekende metafysica van boven.73 Beschaving
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achtte de aan Meβkirch verknochte kosterszoon 'volstrekt onbelangrijk'. Dat Hitler daarover niet beschikte deerde hem niet, integendeel,
in 1933 zei hij tegen Jaspers: "Kijk alleen maar eens naar zijn prachtige
handen."74 Diezelfde Jaspers werd gedwongen om uit het bestuur van
zijn Heidelbergse universiteit te treden en kreeg van de nazi's een doceer- en publicatieverbod in 1938. Op 14 april 1945 zouden hij en zijn
Joodse vrouw worden gedeporteerd, wat op het allerlaatste ogenblik
niet doorging, toen de Amerikanen Heidelberg bezetten. 75 De ironie
van het lot wilde, dat Jaspers na de oorlog een niet onbelangrijke stem
kreeg in de 'zuiveringscommissie' waarvoor zijn 'vriend' moest verschijnen. Totaal vervreemd van de werkelijkheid vroeg Heidegger hem
ten gunste van hem te getuigen, welk verzoek niet werd afgewezen,
maar anders uitpakte dan hij had verwacht. Toen werd hém het leven
aan de universiteit van Freiburg onmogelijk gemaakt.
Raadselachtig en veel minder doorzichtig dan Heideggers relatie met
Jaspers was het tot hun dood toe volgehouden contact tussen Hannah
Arendt en haar leermeester. Passend in een filosofisch labyrint huldigde de een de stelling, dat het 'zijn' moest worden uitgelegd als een
soort heimatachtige sterfhuisconstructie, een 'ten dode zijn', terwijl de
ander er geenszins in termen van een rustiek doemscenario juist een
'geboren zijn' in ontwaarde. Men zou de stelling kunnen verdedigen,
dat filosofen des te onbelangrijker zijn, naarmate hun axioma's strijdig
met elkaar zijn. Heidegger noch Arendt waren zo bezien grote filosofen, al weerlegden zij op een vernuftige manier kernpunten in elkaars
filosofie. Horkheimer en Adorno maakten in hun Dialectiek van de Verlichting tenminste nog een zinnige opmerking over het fascisme, die
het begrijpelijk maakt, waarom Heidegger ermee dweepte: 'In het fascisme is toch al het geweten geliquideerd, omdat daarin de door burgerlijke civilisatie moeizaam gekweekte verantwoordelijkheid voor
vrouw en kind weer verdwijnt achter de permanente oriëntatie van
ieder afzonderlijk op wat het reglement voorschrijft.'76 Maar wat deed
Hannah Arendt in haar veelgeprezen boek The Origins of Totalitarianism? Zij merkte het al te voor de hand liggende op en pronkte met
een ontdekking van niets: 'Zowel de geschiedenis van de nazi's als die
van de sovjets levert het bewijs, dat er geen totalitaire regering kan
bestaan zonder terreur en dat terreur niet effectief kan zijn zonder
concentratiekampen.'77 Ja, en wat die geschiedenis nog meer leert, is,
dat in Duitsland en de Sovjet-Unie de burgerlijke vrijheden werden afgeschaft!78 'Het is niet wáár, Hannah,' denkt men als lezer (niet verrast,
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maar licht gegeneerd). Daartegenover stond haar aanvechtbare, zij het
tenminste originele gedachte over het totalitarisme: 'Totalitarisme,
een nouveauté onder de regeringsvormen, is niet, zoals tirannie, de
atrofie van de politiek, het is de radicale eliminatie van de politiek veroorzaakt door het eerst methodisch verontmenselijken van een geselecteerde groep en uiteindelijk van iedere groep, door mensen als
menselijke wezens overbodig te maken.' 79 Hier speelde ze haar grote
troefkaart uit: totalitarisme streeft niet naar absolute heerschappij
over mensen, maar naar een systeem waarin de mens overbodig is.80
O ja, is dat zo? Had Hitler geen brede volksmassa's nodig om naar zijn
toespraken te luisteren? Had hij ter verwezenlijking van meer 'Lebensraum' voor het Duitse volk geen legers nodig? Hitlers destructie van
menselijke verbanden, zijn terreur en vernietigingswapens vormden
geen doel op zichzelf, maar dienden om ontzag voor hem af te dwingen. Onder de koepel van de geplande volkshal in Germania, het
nieuwe Berlijn, moesten 180.000 mensen hem kunnen toejuichen. Totalitarisme verraadt een streven naar absolute macht over zoveel mogelijk mensen, wier overbodigheid zich in de nazitijd tot Joden beperkte. Eugenetica en het idee van de 'Übermensch' verrieden de behoefte van een totalitair regime aan 'goede' mensen, niet aan overbodige 'Untermenschen'.
Zoals 'Die Welt von Gestern' als een elitaire wereld werd beschouwd
en Wenen als 'de hoofdstad van het ethisch vacuüm', wenste Hannah
Arendt Weimar te beschouwen.81 Men zou haast denken, dat ze veel
gevoeliger voor de moraal was dan haar grote vriend en leermeester,
maar dat bleek toch niet zo te zijn. Doordat ze het 'zijn' van het zijnde,
een typisch heideggeriaanse formulering voor het 'zijn' van iets wat is,
wilde onderscheiden van het 'zijn' tout court, ontstond een dubbel bestaan dat net zo tautologisch als 'fiets' en 'rijwiel' is, of het bestaan van
het bestaan isoleert om vervolgens beter naar de zin ervan te kunnen
vragen. In beide gevallen is de formulering nodeloos omslachtig, waardoor misverstanden op de loer liggen. Zo gaat ze ervan uit, dat het
menselijk gedrag in het verlengde van het zijnde ligt, waarop de moraal van toepassing is. Het menselijk handelen heeft volgens haar te
maken met het 'zijn' van het zijnde, waarop de moraal nu juist niet van
toepassing is. Die complexe gedachtegang verwoordde ze in De menselijke conditie als volgt: 'Anders dan het menselijk gedrag dat de Grieken, evenals alle beschaafde volkeren, beoordeelden volgens morele
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maatstaven,-waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met motieven en bedoelingen en anderzijds met doeleinden en consequenties-,
kan het handelen slechts worden beoordeeld volgens het criterium
van grootheid, omdat het de beperkingen van het algemeen aanvaarde doorbreekt en het domein betreedt van het buitengewone,
waar de maatstaven voor het gewone dagelijks leven niet langer gelden, omdat alles wat is, zowel uniek als sui generis is.'82 Wie de moraal
reserveert voor gedragingen en handelingen daarvan vrijwaart, doet
net alsof alles wat met grootheid te maken heeft, zich terecht aan de
moraal onttrekt. Dat is een verkeerde redenering, omdat de grootheid
van bijvoorbeeld keizer Napoleon en Lord Byron wel degelijk een discussie over de moraal van hun doen en laten toestaat. Haar redenering
is sowieso onjuist, omdat ze de grootheid van een handeling aanvoert
om een uitzondering op de regel te maken en vervolgens bijna alles
voor groot wenst te houden wat het niet is. Hannah Arendt was dus
geen grote filosoof, tenzij ze volgens haar eigen criteria van wat groot
is, zou moeten worden beoordeeld.
Tot in hun manier van redeneren ontweken Heidegger en Hannah
Arendt de moraal. Zou hun amorele gezindheid het raadsel van hun
vriendschap kunnen verklaren? Het gemak waarmee de een met zijn
voorkeur voor de presocratici weigerde de stille hoeder van het wezenlijke te zijn, al had hij zich dat nog zo vast voorgenomen, en de ander zich door louter vernuft liet inpalmen, hield een verraad van hun
zogenaamd 'humanistische' visie op het leven in. Als filosofen deden
zij zichzelf en het leven tekort, gedreven als zij werden door een gevoel
van opportunistische saamhorigheid. Hannah Arendt dwong ontzag en
respect af in een andere hoedanigheid dan die van filosoof. Ze redigeerde de dagboeken van Kafka, door het broddelwerk van Max Brod
te controleren aan de hand van de originele manuscripten, en redde
1.500.000 banden Hebraïca en Judaïca, duizenden ceremoniële voorwerpen en meer dan 1000 wetsrollen uit de door Rosenberg geplunderde Joodse archieven.83 Als directeur van de Organisatie voor Europese Joodse Culturele Wederopbouw heeft ze tussen 1948 en 1952
meer gepresteerd dan daarvóór en daarna. Dat deed ze door de rover
van Joodse kostbaarheden op haar beurt postuum te beroven, Alfred
Rosenberg, die Heidegger eens als theoreticus van het nationaalsocialisme had gewenst voorbij te streven. Günter Grass, liever in gesprek
met een welopgevoed huisdier dan met een beschaafd mens, zei het
al: "Luister eens goed, hond, Meβkirch ligt vlak bij Braunau am Inn."84
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Wat een ellende zou de mensheid bespaard zijn gebleven, als daar niet
de zoon van een bijen houdende douanier met losse handen was geboren!
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9. Existentie of essentie?
In de naoorlogse periode van de wederopbouw hadden mensen onder
meer behoefte aan woningen. Er moest snel en niet al te degelijk in
hun behoefte worden voorzien, wat de kwaliteit van de huizen nauwelijks ten goede kwam. Men had de tijd niet om lang na te denken over
stedenbouwkundige ontwikkelingen in het algemeen en de functionaliteit van huizen in het bijzonder. Het concept van de 'doorzonwoning'
kreeg het predicaat geschikt te zijn voor de meeste mensen en anders
was de 'eengezinswoning' dat wel. Een dak boven het hoofd werd toen
van meer belang geacht dan een fraaie architectuur of een aan individuele wensen aangepaste indeling van het huis. Massaal en tweederangs, zoals de naoorlogse woningbouw, was ook de filosofie die toen
in de mode kwam. Sartre verwoordde de kern ervan met zijn stelling,
dat existentie vóór essentie ging.1 Dacht Heidegger tenminste nog na
over het 'zijn', waarin allerlei gemoedstoestanden waren inbegrepen,Sartre dacht na over het bestaan, de menselijke existentie, waarin het
handelen centraal staat. Het 'zijn' werd gereduceerd tot een afgeleide
van het 'zijn', iets secundairs of tweederangs, of zoals Sartre het formuleerde: 'Het existentialisme zegt de mens, dat er alleen in het handelen hoop bestaat en dat de daad het enige is wat de mens in staat
stelt te leven.'2 Het enige? Biedt een perspectief soms niet meer hoop
dan een daad? Filosofen leren anderen alleen, wat in hun kraam te pas
komt, zonder zich over hun kortzichtigheid te schamen.
Sartre had de dadendrang van een existentialist nodig ter fundering
van zijn eigen engagement. Met een typisch heideggeriaanse term beweerde hij, dat de mens 'verlaten' was 'zonder verontschuldiging'. Hij
bedoelde, dat God de mens aan zijn eigen lot had overgelaten: 'Dat
bedoel ik, als ik zeg, dat de mens tot vrijheid is veroordeeld.' 3 Door
wie? Door dezelfde God die hem reeds had verlaten? In de reeks te
kort op elkaar volgende gedachten ruimde Sartre plaats voor een
nieuwe stelling in, namelijk dat wat de mens dankzij zijn dadendrang
verwezenlijkt, zijn 'transcendentie' is, niet opgevat als een metafysisch
begrip dat naar gene zijde verwijst, maar als het hart van de onrust dat
hem voortdrijft.4 Een existentialist verwezenlijkt dus zichzelf, of ontdekt met hulp van boven nieuwe dimensies. Er zijn nu eenmaal, naar
Sartre toegaf, christelijke existentialisten, zoals Jaspers en Marcel,
naast atheïstische, zoals Heidegger en hijzelf. 5 Dat laatste verklaarde
hij niet helemaal van harte in Over het existentialisme, dat hij als een
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humanisme wenste op te vatten, 'een leer die de mens het leven mogelijk maakt en die anderzijds verklaart, dat in alle waarheid en alle
handelen een menselijk milieu en een menselijke subjectiviteit zijn
voorondersteld'.6 Zo'n vooronderstelling schiep op haar beurt voldoende ruimte om de negatieve kanten van het bestaan te kunnen belichten, zodat alles wat onder de noemer van het humanisme werd gepresenteerd, weliswaar nobel en vol goede bedoelingen leek, maar in
werkelijkheid helse personages ten tonele voerde om te bewijzen, hoe
slecht de mens is en hoe terecht de walging van het leven als hoogste
wijsheid wordt gevierd.
De geketende mens uit fragment 434 van Pascals Pensées stond model voor het bestaan, zoals existentialisten zich dat voorstelden. In zijn
briefwisseling met Lévy verwees Houellebecq ernaar: 'Stel u een aantal
geboeide mensen voor, allemaal ter dood veroordeeld, van wie er elke
dag enkelen worden gewurgd in het bijzijn van de anderen, zodat de
overblijvenden hun eigen lot in dat van hun soortgenoten zien en met
smart en zonder hoop op hun beurt wachten. Dat is het beeld van het
menselijk lot.'7 De grotbewoner van Plato, maar dan in een nieuwere
en verschrikkelijkere gedaante, volkomen van de buitenwereld afgesloten, verpersoonlijkte de existentialist. Zijn bestaan speelde zich in
het duister af en alles wat tot dusver met de hoogtepunten uit de menselijke beschaving werd geassocieerd, bleef door hem ongelezen, ongehoord en ongezien. Zo'n eenzijdige kijk op het bestaan deed vermoeden, dat Descartes indertijd had gezegd: 'Cogito, ergo existo!' Dan
zou hij het verband tussen 'denken' en 'zijn' hebben ontkend en gereduceerd tot een variant van het 'zijn', dat met een verre van zorgeloos
'bestaan' samenhangt.
Men kan bij het beeld van de geketende mens ook denken aan Prometheus, die in de vorm van vuur de mens nieuw leven schonk. Híj
moest er zwaar voor boeten, maar werd overeenkomstig de minder
pessimistische visie van Camus in L'été iedereen ten voorbeeld gesteld: 'De geketende held behoudt te midden van goddelijke donder
en bliksem zijn onwankelbare geloof in de mens. Op die manier is hij
harder dan zijn rots en geduldiger dan zijn adelaar. Meer nog dan de
opstand tegen de goden is voor ons zijn hardnekkigheid van betekenis
en de bewonderenswaardige wil om niets af te scheiden of uit te sluiten, die het bedroefde hart van de mens altijd heeft verzoend en zal
verzoenen met de lente van de wereld.' 8 Hetzelfde geldt voor de visie
van christelijke existentialisten op het bestaan, waarin het zondebesef
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niet zo hevig zijn kon, of er was verlossing mogelijk. Jean Wahl en Gabriel Marcel zijn de exponenten van deze stroming binnen het existentialisme, door eerstgenoemde al rond 1920 als volgt getypeerd: 'Existeren betekent kiezen, hartstochtelijk zijn, worden, 'verenkeld' en subjectief zijn, oneindig om zichzelf bezorgd zijn en weten dat men een
zondaar is en voor God staat.'9 Zoals de atheïstische variant van het
existentialisme de totale werkelijkheid ontkende en van essentie terugbracht tot existentie, negeerde Wahl, dat in het berouw van de zondaar ruimte voor vergeving moest worden gemaakt. Het accent lag in
elk geval op de verkeerde handelingen van een christen, waarvoor
hem later (want de timing van de Heer was nu eenmaal anders dan die
van een christelijke existentialist) de rekening zou worden gepresenteerd. Was die hoog, dan zette hij zijn ellendig bestaan in de eeuwigheid voort. Was die laag, dan waren zijn pekelzonden hem vergeven
en moest hij zijn slechts tijdelijke straf ondergaan.
Behalve door een ongekende dadendrang waartoe men een geketende mens niet licht in staat acht, een eenzijdige kijk op de negatieve
kanten van het bestaan, waarin engagement en walging om voorrang
strijden, werd het existentialisme ook gekenmerkt door 'contingentie'.
Dat laatste begrip betekent toeval, het tegenovergestelde van noodzaak, en speelt in vrijwel alle filosofische stromingen een rol. In het
existentialisme, dat zonder systeem aan het bestaan refereert, speelt
het toeval zelfs een bijzonder grote rol. Wanneer de voorgeschiedenis
van iets niet valt te reconstrueren, kan men van toeval spreken zonder
dat daarmee iets definitiefs over het bestaan ervan is gezegd. Door
toeval te definiëren als het zichtbare gevolg van een onzichtbare oorzaak stelt men paal en perk aan het herleidbare karakter ervan en laat
men tevens in het midden of een nadere bestudering van oorzaken en
gevolgen alsnog tot een logisch resultaat zou kunnen leiden, dat van
toeval noodzaak maakt. Met zijn niet onsympathieke afkeer van systemen beschouwde Sartre het toeval als inherent aan het bestaan,
maar het is net alsof hij in dit opzicht geen maat kon houden. Indien er
over de menselijke existentie niet in termen van een 'systeem' kan
worden gedacht, zou men er geen nieuwe filosofie aan moeten wijden,
tenzij men onder filosofie een antifilosofie zou willen verstaan. Sartre
gebruikte daarvoor drie termen door elkaar: 'contingentie', en 'feitelijkheid' of 'facticiteit'. 10 Met die laatste twee termen duidde hij vooral
op de negatieve kant van het bestaan: het gezeur en geklets van alle
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dag, het op zo'n manier 'geworpen' zijn in de wereld, dat het ego opgaat in het 'men' (zoals Heidegger zou zeggen, waardoor er vergetelheid van het 'zijn' ontstaat).11 Gun het veronderstelde toeval zijn rol,
zou men daartegenin willen brengen, maar overdrijf niet. Stel feiten
(van welk kaliber dan ook) niet op één lijn met het toeval!
Wie het voorafgaande goed tot zich laat doordringen, komt voortdurend in de knoei te zitten met een paradox en echte tegenstellingen,
wanneer het om de definitie van 'existentialisme' gaat: allereerst
wordt het 'zijn' teruggebracht tot een negatief bewustzijn van het bestaan, wat men als een vorm van dubbel ongeoorloofd reductionisme
zou kunnen betrachten, vervolgens wordt dat bewustzijn naar de achtergrond verdrongen door nadruk op het handelen te leggen, en tenslotte wordt, bij ontstentenis van een 'systeem', wat er overblijft van
het leven tot feitelijkheid verklaart, dat wil zeggen tot toeval. De paradox zit hem in het reductionisme aan de ene kant en het tegenovergestelde daarvan, holisme, aan de andere kant. Was die paradox op een
en hetzelfde van toepassing geweest, dan had men van een tegenstelling moeten spreken. Nu beperken de tegenstellingen zich tot een paar
met elkaar strijdige opvattingen over zowel het bestaan als 'contingentie'. De ergernissen daarover zijn al oud, als men beseft, dat Kierkegaard het 'systeem' van Hegel maar niets vond. Er kon immers geen
systeem van de existentie bestaan.12 Het deed er volgens hem niet toe,
of men trouwde of niet, want in beide gevallen zou men ongelukkig
zijn. Welk systeem zou man en vrouw ooit voor hun treurig lot kunnen
behoeden? Subtieler redenerend (maar niet minder aanvechtbaar)
stelde Kierkegaard vast, dat men niet koos voor iets goeds of niet, of
voor iets kwaads of niet, maar dat men iets wilde. Of men voor het een
koos of het ander, deed er volgens hem wederom niet toe, want geen
systeem van goed en kwaad beïnvloedde de gemaakte keuze. Pas achteraf vroeg men zich af, of men ergens goed of kwaad aan had gedaan.13 Ook hier treft het reductionisme in de visie op het bestaan,
waarin tegenstellingen worden verdoezeld door de a-prioristische
overtuiging dat het leven treurig voor man en vrouw verloopt, en door
de opdringerigheid van de wil die pas a posteriori aan het geweten appelleert. De overeenkomsten in zienswijze tussen Sartre en Kierkegaard zijn opvallend, maar daarom nog niet minder onjuist. Er was iets
grondig mis met hun dosering van mankerende systemen en het zogenaamd 'bestaande' toeval.
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Sartre was geen filosoof volgens zijn eigen definitie van filosofie, want
daaronder verstond hij in zijn Critique de la raison dialectique 'de totalisatie van het hedendaagse weten. Zij bewerkstelligt de unificatie van
alle soorten kennis door zich te richten op bepaalde sturende schema's
die de houdingen en technieken van de stijgende klasse ten aanzien
van haar tijd en de wereld vertalen'. 14 De verenging van deze opvatting
van filosofie tot existentialisme was daarmee in tegenspraak, terwijl in
termen van 'sturende schema's' geheel willekeurig iets van een systeem werd ingebracht wat zijn afkeer van de bourgeoisie een politieke
dimensie gaf. In dat kader verheerlijkte hij de verovering van de Bastille, het ontstaan van een 'versmeltende' groep overeenkomstig één
van de drie aanbevelingen van de leus der Franse Revolutie, 'fraternité', en hief hij een lofzang op de broederschap aan en wel op de broederschap van voorstanders van moord- en lynchpartijen, zoals die zich
tijdens de Septembermoorden van 1792 hadden voorgedaan, wat uitmondde in een lofzang op het lynchen zelf.15 Zijn critici namen zijn gebrek aan moreel besef voor lief, dat hij met Heidegger gemeen leek te
hebben, door hem te beschouwen als een slachtoffer van de Duitsers
die hem tijdens de oorlog hadden geïnterneerd. Zij vergoelijkten zijn
aanvechtbare standpunten waartegenover tenminste zijn opwaardering van de broederschap stond. Zo niet Bernard-Henry Lévy die hem
achteraf al in een vroeg stadium over de schreef zag gaan en hem
daarom betitelde als 'de politieke bidmolen die oneindig zijn orakelspreuken en devoties uitkraamt.' 16 In zijn boek over de eeuw van
Sartre prees hij hem als de man van het 'gouden' woord, wat nog tot
daaraantoe is, als de personificatie van vrijheid en waarheid, wat apert
onjuist is, en als de man met een wereldwijde morele autoriteit, wat
haaks op zijn negatief commentaar op Critique de la raison dialectique
stond, maar wel klopte met de reputatie die de blinde filosoof ten onrechte genoot.17 De ontwikkeling die Sartre doormaakte van een excentrieke filosofiedocent, sinds Le mur en La nausée gespecialiseerd
'in een diepgravende studie naar de slipjes van zijn leerlingen' tot een
alom gerespecteerde filosoof, moet groter geweest zijn dan met de
feiten in overeenstemming valt te brengen.18 Maar laat men geheel en
al in zijn geest aannemen, dat hier de 'facticiteit' haar heilzame werking heeft vertoond.
Zijn antidemocratische opstelling en verwachting dat Europa schipbreuk zou lijden niet door te weinig maar door te veel 'democratie',
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stonden ook al haaks op zijn reputatie.19 Eigenlijk was hij een ontologische activist van lik-me-colbertje, die zich op de verkeerde plaatsen
en op de verkeerde tijden (om nog een paar kledingstukken te verwisselen) in de luren liet leggen, waarvan hier alvast een drievoudig voorbeeld volgt: hij dweepte in gezelschap van zijn gewoonlijk weinig
dweepzieke Castor met Fidel Castro tijdens een bezoek dat hij aan
Cuba bracht (1960), toen het communistische regime aldaar reeds de
bevolking onderdrukte, concentratiekampen had opgericht en zich
middels schervengerichten schuldig maakte aan massale executies, hij
sympathiseerde openlijk met de PLO, toen leden van de Palestijnse
Terreurbeweging Zwarte September een bloedige aanslag pleegden
tijdens de Olympische Zomerspelen in München (1972), hij verbroederde zich met leden van de Rote Armee Fraktion die verantwoordelijk
waren voor 34 moorden, nog afgezien van talloze bankovervallen en
bomaanslagen, en bezocht Andreas Baader in diens zwaar bewaakte
gevangenis te Stuttgart (1974), welk bezoek overigens niet tot wederzijds genoegen verliep.20 Gelet op zijn lofzang op het lynchen en zijn
goedkeuring van de Septembermoorden, kan men een patroon in het
politieke denken van Sartre ontdekken, dat de tand des tijds heeft
doorstaan.
Hoe kon hij als filosoof en existentialist een vooraanstaande plaats in
de wereld blijven innemen zonder zijn reputatie door publieke optredens te schaden? Zijn gezag bleef onaangetast, omdat velen zijn politieke voorkeur deelden. Hij was een type filosoof voor wie het 'zijn'
identiek aan handelen was, dus niet iets vrijblijvends maar een waarde
vertegenwoordigend die tot keuzes dwingt. Als gevolg daarvan versperde de wil tot macht hem weliswaar de weg naar het 'zijn', maar
dat deerde hem geenszins: 'Alleen al doordat het 'zijn' als een waarde
wordt beoordeeld, is het genivelleerd tot een door de wil tot macht
zelf gestelde voorwaarde en daarmee is de weg naar de ervaring van
het 'zijn' zelf weggevaagd.'21 Sartre beschouwde liever de politieke
arena als zijn speelveld dan dat hij zich in het 'zijn' van het 'zijn' verdiepte. Zo'n relatief oppervlakkige houding van een filosoof sprak
meer mensen aan dan heideggeriaanse vertogen over het 'zijn' van het
zijnde in het 'zijn'. Maar aangezien de meeste mensen geen filosoof
zijn, is dit argument niet erg steekhoudend. Sloterdijk wees op een ander argument, dat onder de noemer van Kierkegaards Enten-Eller bedoelde de onverschilligheid van het grote publiek te peilen. Politiek
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veel minder eensgezind met Sartre dan men zou denken, was er in landen als Duitsland en Frankrijk een linkse aanhang ontstaan die in haar
lot berustte. Wat zou men moeten doen? Uit politieke partijen stappen of meelopen? Het land ontvluchten of standhouden? Wie er als
burger de brui aan gaf, had volgens Sloterdijk gelijk, 'omdat hij niet bij
vol bewustzijn verstrikt wilde raken in de ondraaglijke cynismen van
een maatschappij die geen onderscheid meer kon maken tussen produceren en vernietigen'. Wie zich als een politieke meeloper ontpopte
en als zodanig niet eens probeerde alle kernraketten uit Europa te verbannen, had gelijk, 'omdat het individu zich ook op korte termijn
mocht oriënteren op zelfbehoud'.22 In beide gevallen, of men vluchtte
of niet, had men het gelijk aan zijn kant. Niet de immigratie was een
probleem in de eeuw van Sartre, maar emigratie. Sloterdijk verwoordde dat probleem aldus: 'Men zou emigratie misschien wat minder serieus kunnen nemen, als het echt alleen een marginaal verschijnsel was. Maar zo'n onschuldige visie wordt nergens door gerechtvaardigd. Wat tegenwoordig in de marge gebeurt, is afkomstig uit het centrum. Emigratie is een massapsychologische toestand geworden. Hele
bevolkingsgroepen leven al lang inwendig elders, als het maar niet in
Duitsland is.' Vervolgens legde hij uit, waarom men uit het eigen land
wilde ontsnappen, en welke rol de vrijetijdsbesteding daarbij speelde:
'Hele bevolkingsgroepen voelden zich niet gebonden aan wat men de
maatschappelijke basiswaarden noemt. Men hoorde het woord 'basiswaarden' en zag onwillekeurig de paddenstoelenwolk oprijzen. Men
hoorde, hoe de verantwoordelijken bezweren, dat zij bereid zijn tot
een gesprek en voelde, als men hen aankeek, het ijs van de eindtijd in
hun ogen. Het gros van de maatschappij had sinds lang gekozen voor
emigratie naar de vrije tijd, en het woord 'leven' kreeg voor hen een
frisse tint door herinneringen aan bepaalde momenten in geslaagde
vakanties, toen de horizon openging…'23 Als deze argumentatie voor
Duitsland en Frankrijk geldt, zou de populariteit van Sartre voor een
groot deel aan 'innerlijke emigratie' zijn toe te schrijven. Door een
steeds grotere zwijgende meerderheid van inactieven kregen de actieven een zwaardere stem in het kapittel van de linkse politiek, waarvan
Sartre zou hebben geprofiteerd.
Maar met de kernraketten verliet men het gebied van de praktische
rede, zo waarschuwde Sloterdijk, 'waar men doeleinden met gepaste
middelen nastreeft. De bom is al lang geen middel tot een doel meer,
want hij is het onmatige middel dat elk mogelijk doel te boven gaat.' 24
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Zo werd de Vietnamese oorlog met ongepaste middelen gevoerd, die
het doel onmogelijk konden heiligen. Het morele deficiet van Amerika
bracht het besef met zich mee, dat men liever in het 'niet' wilde leven
dan in het 'zijn'. Lucien Fleurien in L'enfance d'un chef voelde, wat dat
betreft, de tijdgeest haarfijn aan: hij meende zeker te weten, dat hij
niet bestond. Zelfmoord zou de ultieme bevestiging van zijn zienswijze
vormen, in afwachting waarvan hij besloot een verhandeling over het
niets te schrijven. 25 Er maakte zich een dodelijk soort verveling van
hem meester, veel ouder dan de tijdgeest zou doen veronderstellen.
Kierkegaard schreef daar al over, toen hij twee soorten verveling vergeleek met de stille en razende kolder van een paard.26 Verveling staat
volgens hem tegenover amusement, zoals lediggang tegenover arbeid.
Zij kan 'de vrucht van een verkeerd begrepen verstrooiing' zijn, als men
gedwongen wordt zich voor iets te interesseren wat men niet de
moeite waard vindt. Dit is de stille variant, maar daarnaast bestaat ook
een razende variant die Kierkegaard omschreef met 'demonisch pantheïsme', een woedende en tegelijk totale onverschilligheid voor alles
wat het leven te bieden heeft. 27 Is de stille variant niet afhankelijk van
wat men krijgt voorgeschoteld, maar dringt zij zelfstandig tot in het
diepst van iemands ziel door, dan is er niets anders dan een gevoel van
totale leegte overgebleven. Het nihilisme in zijn ergste vorm lijkt dan
een zwart gat waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Voor een fictieve
figuur als Lucien Fleurier was de situatie uitzichtloos, evenals voor een
historische figuur als Victor Klemperer die er in zijn herinneringen bij
stilstond: 'Wat me zo pijnigde, was enkel het gevoel van totale leegte,
van de nietigheid van mijn eigen vegeteren en van alles wat er om me
heen gebeurde. Het is een algemeen erkende esthetische wet, dat ongeluk en lijden beter geschikt zijn om uitgebeeld te worden dan geluk.
Ik bestrijd dat: er is geen groter lijden dan de innerlijke troosteloosheid, de inhoudsloosheid van de eindeloze dagen waar een onafzienbare rij even eindeloze dagen op zal volgen, de bewuste non-existentie
bij leven en welzijn. Hoe moet men het niets uitbeelden?' 28 Sartre
heeft geprobeerd dat te doen in een novelle als L'enfance d'un chef en
in een toneelstuk als Huis clos, dat zijn volgelingen de ogen wil openen
voor een soort nihilistische hel.
Leest men Sartres proefschrift erop na, dan krijgt 'nihilisme' nog een
andere betekenis dan men van of voorbij een negatieve opvatting van
het bestaan zou verwachten. Alvorens op twee aspecten van het existentialisme nader wordt ingegaan, te weten de walging van het leven
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en de politiek, dient men zijn ongebruikelijke opvatting van het nihilisme te begrijpen. Sartre meende aanvankelijk met de fenomenologie
van Husserl iets op het spoor te zijn gekomen, dat hem in staat zou
stellen achter de buitenkant van het ding op zichzelf te kijken. Lyrisch
was hij over die ontdekking, even uitbundig kwam hij er later op terug.
In Les mots betitelde hij zijn ontdekking van weleer als waanzin: 'Sinds
bijna tien jaar ben ik een man die ontwaakt, genezen van een lange,
bittere en zoete waanzin, en die daar nog versteld van staat en die niet
zonder te lachen aan zijn vroegere vergissingen terug kan denken en
die niet meer weet, wat hij met zijn leven moet doen.' 29 Hij was klaar
met de filosofie, alles wat gezegd moest worden, was gezegd. Aan welk
inzicht dankte dit dubbele aplomb zijn oorsprong? In het eerste hoofdstuk van zijn proefschrift benadrukte Sartre reeds, 'dat het dualisme
van het 'zijn' en het schijnen geen aanspraak meer kon maken op een
plaats in de filosofie'.30 Het ding op zichzelf waarvan men de vorm in
tegenstelling met het wezen waarnam, had zijn langste tijd gehad. Het
was een valstrik genoemd door Berkeley, een 'onbereikbare afgrond'
volgens Kant en een 'uitvloeisel van de duur of een pure virtualiteit'
volgens Bergson, maar het was…niets! 31 Zou Sartre gelijk hebben, dan
kon men onder 'nihilisme' net zo goed alles als niets verstaan.
Volgens hem verwees de buitenkant van een ding op zichzelf naar een
reeks andere verschijnselen en niet naar een verborgen werkelijkheid
daarachter, 'die het hele 'zijn' van het bestaande voor zichzelf heeft
opgezogen. En van zijn kant is het verschijnsel niet een inconsistente
manifestatie van dat zijn.' 32 In het ding op zichzelf lag dus geen tegenstelling tussen schijn en wezen besloten, de schijn was het wezen.
Sartres oplossing van dit oude probleem, vrijwel identiek aan Bergsons
'pure virtualiteit', betekende niet alleen dat schijn een dwaling inhield
of iets onechts verbeeldde, maar ook dat het 'zijn' van nature inconsistent was. Was het ding op zichzelf een probleem voor wat betreft
de binnenkant geweest,-Sartre maakte er voor de binnen- en buitenkant een probleem van: 'Het 'zijn' zelf was gekunsteld, het was zélf
valse schijn, en de grootste moeilijkheid waarop men stuitte, was dit
verschijnsel van genoeg cohesie en levenskracht te voorzien om te
voorkomen, dat het uit zichzelf werd opgeslokt door de wereld der
verschijningen'.'33 Liet men schijn en wezen in elkaar opgaan, dan zou
men het fenomenale 'zijn' van het ding op zichzelf niet hoeven te
scheiden van het 'zijn', noch de vrees hoeven te koesteren, dat de
vorm van het ding op zichzelf overgaat in de inhoud. Die twee waren
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immers identiek! De vrees van Sartre voor een ongeoorloofde vermenging van schijn en wezen, binnen- en buitenkant van het ding op zichzelf en vorm en inhoud wees erop, dat zijn oplossing van dit probleem
niet deugde. Maar zonder zich bij een reeds voorvoelde nederlaag
neer te leggen hield hij vol, dat het 'zijn' achter de verschijning in filosofisch opzicht had afgedaan, want de essentie van een verschijning is,
dat schijnen niet tegenover het 'zijn' staat, 'maar er integendeel de
maat van is'.34 De taalgebruiker weet wel beter: er bestaat een wezenlijk onderscheid tussen schijn en wezen. Er is maar één voorbeeld te
bedenken, waarin het 'zijn' overgaat in de verschijning en er één geheel mee vormt. Dat is wanneer men van een vrouw opmerkt, dat zij
een knappe verschijning is.
Alsof het om een golf en deeltje in de kwantummechanica gaat, verklaarde Sartre, dat het object tegelijk in de verschijningsvorm zichtbaar
werd en zich daarbuiten bevond, waarna hij besefte met zijn filosofische escapade niets te zijn opgeschoten: de tegenstelling tussen schijn
en wezen had helemaal geen nieuwe dimensie gekregen. Zijn theorie
voegde evenmin iets nieuws aan de bestaande theorieën toe: 'Die
nieuwe tegenstelling, het eindige en het oneindige of beter gezegd het
oneindige in het eindige, vervangt het dualisme van zijn en verschijnen: wat verschijnt, is namelijk slechts één aspect van het object en
het object is geheel en al in dat aspect en er geheel en al buiten. Geheel en al erin, in die zin dat het zich manifesteert in dat aspect: het
wijst zichzelf aan als de structuur van de verschijning, die tegelijkertijd
de ratio van de reeks is. Geheel en al erbuiten, want de reeks zelf zal
en kan nooit verschijnen. Zo staat de buitenkant opnieuw tegenover
de binnenkant en het zijn-dat-niet-verschijnt tegenover de verschijning.'35 Juist, en wat valt daaruit te concluderen? Niets over de houdbaarheid van zijn nieuwe theorie, want daarover hield Sartre zijn
mond, maar Lévy stelde vast (zonder daaruit eveneens een conclusie
te trekken), dat bij Kant en Husserl het bewustzijn en bij Sartre een
ding transcendent was. Een roos mag dan wel een roos zijn, en een
roos zelfs een roos, maar Sartre dacht er duidelijk anders over. 'Het
ding is voor hem deze absolute andersoortigheid,' zo stelde Lévy vervolgens vast, 'dit vermogen om zich in oneindig veel verschijningsvormen voor te doen, deze manier om zich tegenover het bewustzijn op
te stellen in een onuitputtelijk spel van kracht en tegenkracht.'36 Dat
een en hetzelfde ding altijd zichzelf is, wordt zo gelijk aan dat een en
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hetzelfde ding nooit zichzelf is. Wat is dat voor een postmoderne theorie avant la lettre?
Natuurlijk heeft het ene ding met het andere gemeen, dat het een
ding is. Desnoods kan men het verschil tussen mensen en dingen al te
chic verpakken in woorden en in dit verband spreken van de 'absolute
discordantie tussen hun tijd en die van de mens', maar Sartre doelde
op iets anders.37 Via Husserls methode van de fenomenologische reductie wilde hij zijn aandacht niet op het waargenomene richten, maar
op het proces van waarneming. Een waargenomen boom is anders dan
een boom die men zich herinnert, zo merkte Safranski op, de fenomenologische reductie laat de vraag naar de boom in werkelijkheid onbeantwoord en let alleen op de verschillende manieren waarop een
boom zich in het bewustzijn voordoet. 38 Sartre meende het sinds Plato
heersende taboe over de kenbaarheid van het ding op zichzelf,-nieuw
leven ingeblazen door Kant-, te hebben doorbroken, want voor hem
waren al die bomen in ietwat impressionistische termen 'één pot nat'.
Wat een verbeelding moet men hebben om in termen van alles én
niets over het niets uit te weiden, en omgekeerd, en wat een ontbrekende realiteitszin maskeren de daaraan bestede woorden! Ook
Sartres opvatting van het nihilisme bezorgde de filosofie een slechte
naam, waarvoor het merendeel van zijn overblufte lezers, toehoorders
en critici medeverantwoordelijk zijn. Zij zijn als de dwaalgasten in een
filosofisch labyrint, die in het midden bij de wonderbaarlijke fontein of
imposante boom der kennis (van goed en kwaad) zijn blijven steken,
vol misplaatste bewondering, en de weg naar de uitgang nooit zullen
vinden. Een narrenschip had op die plek niet volgeladener kunnen zijn!
Geen wonder dat Vestdijk het woord 'existentie' met de nodige ironie
gebruikte, zo niet minachting voor 'existentialisten', ter typering van
mensen in een bar waar de ik-figuur uit De dokter en het lichte meisje,
dokter Paul Schildkamp, zich samen met zijn geliefde Cor ontspande
en om zich heen keek. Een trompettist die niet onderdeed voor Louis
Armstrong, blies tal van kennissen 'zijn knetterende adem in het gezicht'.39 Of misschien tartte hij God wel, 'dwars door de zoldering,
dwars door een gemengd vagevuur van dieven, helers, marktkooplui,
die de etages van het perceel bewoonden'. Een omzichtig in goud gehulde neger, danste met een zakdoekje in de hand, ging daarna zitten
en maakte op de ik-figuur een ongunstige indruk. Daarna nam hij waar,
hoe er een ruzie dreigde 'tussen deze rijkaard (misschien een pooier,
ik heb al deze existenties niet kunnen volgen), die twee tafeltjes van
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mij af in arrogante houding zat rond te kijken en een der achtergebleven jongste bedienden, die buitengewoon goed danste'.40 Nu mag de
sfeer van het in Nederland beleefde en beleden existentialisme gedurende de jaren vijftig van de vorige eeuw zich verhouden tot die in
Frankrijk als een Amsterdamse kroeg tot een café in Montmartre, of
als een aldaar gezongen lied van tante Leen tot een chanson van Juliette Gréco, toch had Vestdijk voor Sartre bewondering, meer voor de
schrijver weliswaar dan voor de filosoof, maar in beiden werd hij getroffen door hun 'ambivalentie ten opzichte van het vrouwelijke'. 41 Zowel in La nausée als in L'être et le néant las hij autobiografische passages met het grootste genoegen, waaruit men zou kunnen afleiden, dat
de leer van het existentialisme hem slechts matig boeide. Volgens zijn
ene biograaf, Wim Hazeu, heeft 'Sartres angst voor het vrouwelijke,
door hem omgezet in de walging die zijn held Roquentin in La nausée
ondervindt, ook een zekere aantrekkingskracht' op Vestdijk uitgeoefend.42 Volgens zijn andere biograaf, Hans Visser, irriteerden Sartres
filosofische denkbeelden Vestdijk zodanig, 'dat hij er zich niet al te veel
mee wilde bezighouden, omdat deze anders wel eens zijn literaire
werk in gevaar konden brengen'. 43
Wat ook de oorzaak van de walging van het leven is, het gevolg is
meestal tweeledig. Zo zijn provocaties van de publieke opinie en demonstraties van suïcidaal gedrag, dat Lucien Fleurier bijvoorbeeld vertoonde, er de bekendste uitingsvormen van. De zelfmoord van Courtial
des Pereires in Mort à crédit en de voorstellingswijze van God als een
wellustig knorrend varken in Voyage au bout de la nuit, die op zijn rug
klaarligt om gestreeld te worden, doen veronderstellen, dat Céline een
grote invloed op Sartre heeft uitgeoefend. 44 Het 'ezelproces' van Gerard Reve is de Nederlandse variant van een provocatie van de publieke opinie, als gevolg van de walging van het leven. Net als Céline
was Sartre tegen de Franse esprit gekant, die veel te lichtzinnig over
de negatieve kanten van het bestaan heen walste. 45 Wanneer Sartre
de walging van het leven uitbeeldde, hoorde men volgens Lévy een
echo van het gekots van Bardamu en van het schip vol kotsende mensen in Mort à crédit.46 Als een recent uitvloeisel van 's levens walging
kan men ook de briefwisseling van Houellebecq en Lévy beschouwen,
die hun in 2008 uitgegeven correspondentie liever als een steekspel in
brieven opzetten. Alvorens de publieke opinie te choqueren, provoceerden zij elkaar, en niet zo zuinig ook. Zo veroorloofde Houellebecq
zich deze opmerking over Lévy: 'Als specialist in geflopte acties en
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schijnheilige mediaoptredens maakt u zelfs de witte overhemden die
u draagt te schande.' Maar ook nam hij zichzelf te grazen: 'Als platte
auteur zonder stijl heb ik alleen dankzij een onwaarschijnlijke inschattingsfout van een handvol verwarde critici literaire faam kunnen verwerven.'47 Lévy aarzelde toen, of hij wel zou meedoen aan de voorgenomen briefwisseling: 'Waarom zou ik eigenlijk meedoen aan zo'n oefening in zelfverachting?' 48 Gelukkig zette hij zich over zijn aarzeling
heen, want samen gaven zij een even interessante als lezenswaardige
visie op hun eigen tijd, die men postmodern kan noemen. Houellebecq
vertegenwoordigde de dubbele moraal of de afwezigheid van elke moraal in zijn scherpzinnige uiteenzettingen, terwijl Lévy zich minder
scherpzinnig soms in zijn eigen redeneringen verslikte (althans gelet
op het gekots van Bardamu) of verstrikte, maar als een veranderlijke
persoonlijkheid steeds van originaliteit blijk gaf. In dit boek is van hun
in het Nederlands vertaalde briefwisseling ruimschoots en dankbaar
gebruikgemaakt.
Het gekots van Bardamu was voor Sartre niet een concrete vormgeving van iets walgelijks, door Céline geëxploiteerd voor literaire doeleinden. Nee, het had niets met literatuur van doen, met metaforen in
het algemeen, maar het confronteerde hem rechtstreeks met de
weerzinwekkende kanten van het bestaan. In La nausée gaf hij een beschrijving van dingen, waarvan het 'zijn' de subjectieve gewaarwording
die men met schijn zou kunnen aanduiden, zozeer in de weg staat, dat
hij niet iets onschuldigs uit zijn directe omgeving gebruikte,-een vouwbeen of boek, of een katheder of karaf, zoals Heidegger deed-, maar
uiterst gezochte voorwerpen om hun walgelijke aard te doen uitkomen: 'Krabben, kruipende monsters, gek geworden wortels, levend
struikgewas, bomen die hun bladeren en kleuren uitkotsen, smerige
insecten, handen die lijken op vette engerlingen, fantastische vorken,
deurklinkers of messenheften die doen denken aan levende, losgeslagen beesten, stukken vetpapier die door de wind worden voortgestuwd en als resten verrot vlees heen en weer bewegen.' 49 Precies dezelfde fascinatie voor wat hem deed walgen, komt men ook in L'être
et le néant tegen: 'Een onopvallende, onoverwinnelijke walging onthult voortdurend mijn lichaam aan mijn bewustzijn. Het kan gebeuren
dat we op zoek gaan naar het genoegen of naar de fysieke pijn om ons
ervan te verlossen, maar zodra de pijn of het genoegen tot ons doordringt, manifesteren ze op hun beurt de facticiteit en contingentie van
het leven en onthullen ze zich tegen een achtergrond van walging. We
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moeten de term 'walging' allerminst opvatten als een aan onze fysiologische gevoelens van weerzin ontleende metafoor. Walging is juist
de grondslag waarop alle concrete en empirische vormen van walging
(bij bedorven vlees, vers bloed, uitwerpselen enz.) die ons doen braken, tot stand komen.'50 Hoewel het doel dat hem bij het schrijven van
L'être et le néant voor ogen stond, 'een algemene zijnstheorie' was,
laat zijn beschrijving van de dingen zien, dat hij er iets bijzonders in
negatieve zin van maakte. 51 Hij nam het Heidegger kwalijk, dat diens
hermeneutische beschrijvingen ontoereikend waren om 'de ruimte
van het volledige leven' tot uitdrukking te brengen, maar zijn eigen
eenzijdige visie op het bestaan droeg er evenmin toe bij dat doel te
bereiken.52
'Walging' zou men met de snarentheorie ter verklaring van alles kunnen vergelijken. Albert Camus had niet de pretentie iets te kunnen verklaren, integendeel, hem scheen alles zinloos toe. In zijn boek over de
mythe van Sisyphus gaf hij te kennen, dat het aantrekkelijke van de
fenomenologie was gelegen in de aandacht zelf voor de afzonderlijke
dingen om te kunnen vergeten, dat alles zinloos is. Hij gaf de voorkeur
aan desnoods absurde beschrijvingen van de wanordelijke verscheidenheid boven een alles verklarende theorie. Sartre interesseerde zich
daarentegen voor de fenomenologie, omdat hij meende met behulp
daarvan tegenstrijdigheden in de dubbele ontologie van wat 'op zichzelf' en 'voor zichzelf' is, te kunnen opheffen. Toegespitst op 'walging'
ervoer hij het leven als walgelijk en wat hij als walgelijk ervaren had,
als het leven. Daar valt geen speld tussen te krijgen, moet hij gedacht
hebben, terwijl al wat op zichzelf staat nooit kan samenvallen met wat
het voor zichzelf betekent. Maar dit terzijde, want behalve een denkfout in zijn alles verklarende theorie, waarin 'walging' ten onrechte als
enige de hoofdrol speelt, maakte hij nog een andere fout, welgetelde
de derde, toen hij in maart 1980, een paar weken voor zijn dood, in de
Nouvelle Observateur verkondigde, dat hij persoonlijk geen walging
van het leven, noch een vaak daarmee gepaard gaande levensangst
had gekend. Dat hij gedaan had, alsof dat wél zo was, lag niet aan hem,
maar aan de tijdgeest tussen 1930 en 1940.53 Hij had zich slechts sleutelbegrippen uit de filosofie eigen gemaakt, zo verklaarde hij in strijd
met zijn uitspraak over het weinig metaforische karakter van de 'walging' en zijn persoonlijke invulling van dat begrip ('op zichzelf' en, jawel, ook 'voor zichzelf'). Lévy sprak in dit verband van de 'filosofische
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kraak van de eeuw', hoogst persoonlijk gezet door Sartre, die zijn belangrijkste meningen herzag, 'zonder dat iemand zou kunnen zeggen
wat hem daartoe dwong of inspireerde, haat of zelfrespect, zelfvernietigende razernij of liefde voor het denken, levenslust of doodsverlangen, verlangen naar de schone lei of passie voor de opstand tot en met
die tegen zichzelf…'54 Misschien had Lévy wie in plaats van wat moeten
schrijven, waardoor Sartre zich gedwongen voelde zijn stellingen te
herroepen. Hij was immers kort voor zijn overlijden zeer afhankelijk
van zijn entourage geworden. Misschien wilde hij de ruzies tussen hem
en anderen in de Sartrefamilie sussen of tussen zijn aangenomen
dochter Arlette Elkaïem en Castor. Dan kan men hem zijn derde denkfout gemakkelijk vergeven.
Vat men verveling als een verlammend gevoel voor vergankelijkheid
op, dan kan er uit het 'Rendezvous mit dem reinen Zeitvergehen' uiteindelijk een verlangen naar de dood ontstaan.55 Kende Sartre een
dergelijk verlangen? De rol van de verveling binnen het nihilisme is
reeds aangestipt, evenals de wens om in het niets op te gaan, die men
ook als een demonstratie van suïcidaal gedrag kan opvatten, maar dan
passend binnen een excessieve uitwas van 'walging'. De vraag of Sartre
het leven weerzinwekkend genoeg vond om er een einde aan te maken, is daarmee nog niet beantwoord. Laat men de 'filosofische kraak
van de eeuw' voor wat deze is, een poging tot inbraak in eigen huis,
dan luidt het antwoord bevestigend. Hij kende wellicht niet de 'onherroepelijke walging' van Baryton uit Voyage au bout de la nuit, de geneesheer-directeur van een inrichting voor geesteszieken die in
Bardamu zijn opvolger zag. Baryton pleegde zelfmoord, wat Bardamu
naliet, al walgde hij ook van zichzelf, toen hij steeds meer op zijn voormalige werkgever begon te lijken. 56 Sartre verlangde inderdaad naar
het niets, naar het 'vermoeide' bestaan van de 'laatste mens'. 57 Net als
Bardamu pleegde hij geen zelfmoord, maar doodde hij wel de schrijver
van novelles en romans in zichzelf. Voor hem hing het doodsverlangen
(niet geheel en al onlogisch) ten nauwste samen met de weigering om
te schrijven. In La nausée betekende genezing niet meer te hoeven
schrijven en in Les mots wilde hij zich bevrijden van zijn fascinatie voor
woorden. Sartre beschouwde schrijven bovendien als iets van secundair belang, want waarom zou men zijn tijd verknoeien met het maken
van mooie zinnen, indien men door te handelen de mensheid van de
ondergang zou kunnen redden?58 Zou Balzac zich aan het schrijverschap hebben gewaagd, indien hij een goede zakenman was geweest,
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Stendhal, indien hij zijn geluk in de liefde had gevonden, en Céline, indien hij levenslang een stipendium van de staat had gekregen? Wat te
denken van Flaubert, voor wie literatuur niet meer dan een 'verschrikkelijke dildo' was, waardoor hij 'genaaid' werd 'zonder klaar te komen'?59 En van Plato? Had hij niet op zijn manier afgerekend met dichters in zijn ideale staat? Lévy brengt het zijn lezers graag in herinnering:
'Denk aan de platonische veroordeling van poëzie. Denk aan de manier
waarop Plato dichters uit de staat verwijderde, officieel omdat ze doof
waren voor de dialectiek en voor zijn discursieve methode om de
waarheid te achterhalen, maar in werkelijkheid omdat poëzie een dimensie van zijn talent is, een deel van zijn wezen, en hij heeft besloten
dat deel, die dichter in zichzelf, in een weergaloos gebaar van haat en
zelfkastijding voor altijd de nek om te draaien.'60 Lévy kon niet begrijpen, dat Plato en Sartre de macht van het woord zo hevig onderschatten, dat zij hun schrijverschap haast zonder innerlijke strijd leken in te
wisselen voor iets minder belangrijks. Hij constateerde over de gedeeltelijk succesvol verlopen zelfmoordpoging van Sartre: 'Hij is niet de
laatste intellectueel, maar de eerste die het niet meer is.' 61 Een harder
oordeel had hij moeilijker over hem kunnen vellen.
Ter verdieping van de walging van het leven kan men de levensangst
opvatten die nog niet tot zelfmoord heeft geleid. Bardamu had geen
hoge dunk van zichzelf of van zijn medemensen, wat hem angstig
stemde Steeds drukte hij zich negatief over anderen uit, óók waar dat
eigenlijk niet had gehoeven. Een fijne kerel als Bézin, noemde hij 'niet
schofteriger dan een ander'. 62 Als arts was hij behulpzaam, weliswaar
zeer kritisch en kankerend op alles en iedereen, maar toch behulpzaam. Hoe goed en kwaad zich in zijn leven verhielden, drukte hij in
een vergelijking uit: 'Die ideeën van mij, die zwabberden eerder in mijn
hoofd, met heel wat ruimte ertussen, 't waren net bescheiden kaarsjes
met flakkerende vlammetjes, die een heel leven lang trilden midden in
een afgrijselijke en angstaanjagende wereld…' 63 Het is daar zo onveilig,
dat Pilatus nooit als een instrument van de voorzienigheid is beschouwd, waardoor het kwaad in goede banen werd geleid, in tegenstelling tot de smid Chunda die verantwoordelijk was voor de dood van
Boeddha. In de christelijke wereld heeft het kwaad vrij spel, zoals W.F.
Hermans in Wittgenstein suggereerde.64 In de visie van Heidegger leefden mensen als zombies naast elkaar: 'Heidegger zondert het terrein
waarop de mens met zichzelf in relatie staat, af van de totaliteit van
het leven, omdat hij de door de tijd bepaalde situatie van de radicaal
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vereenzaamde mens verabsoluteert door uit de angstdroom van een
middernachtelijk uur het wezen van het menselijk bestaan te willen
bepalen.'65 Laat men deze zombies van de nodige technische snufjes
voorzien, zodat zij in staat zijn iets te 'besorgen' of in orde te brengen.
De aansporing is van Martin Buber, die vervolgens een onderscheid
maakt tussen 'besorgen' en 'Fürsorge', dat wil zeggen zorgzame bemoeienis.66 Voor Heidegger was een op 'Fürsorge' gebaseerde relatie
niet wezenlijk, maar voor Buber raakte die nu juist de kern van het bestaan. Hier staat men letterlijk en figuurlijk weer voor een dilemma in
het filosofisch labyrint. Volgt men het spoor van Heidegger of dat van
Buber? De kans dat men via laatstgenoemde bij de uitgang komt, lijkt
het grootst. Is de zorg van een moeder voor een kind iets wat onwezenlijk of niet in orde is? Buber bedoelde te zeggen, dat Sartre in navolging van Heidegger in de anderen slechts een leger zombies zag,
niet gespeend van technisch vernuft, metafysische homunculi, onverantwoordelijke versnipperingen van het 'men', die voor elkaar levensgevaarlijk zijn.67 Zo bezien is de ander inderdaad de hel, zoals Sartre
kortaf beweerde. In Les mouches wordt Orestes door een menigte gestenigd, maar daaruit valt niet in algemene zin een bewijs voor Sartres
bewering af te leiden.68
De kwestie wordt nog ingewikkelder, indien men zichzelf als een menigte beschouwt. Dan kan het zijn, dat men zich gedwongen voelt de
ander met zichzelf (en omgekeerd) te identificeren. Lévy merkte tegenover Houellebecq op: 'We zijn het trefpunt van meervoudige, gebroken, tegenstrijdige identiteiten, die nu eens onderling strijden, dan
weer vredig naast elkaar bestaan en tenslotte elkaar opnieuw bestrijden. We zijn geen subject, we zijn een volière. We zijn misschien de
duivel niet, maar we zijn wel een menigte.' 69 Voor Sartre was de ruimte
tussen zichzelf en de ander reëel of ideëel van aard, wat deze ernstige
consequentie met zich meebracht (geformuleerd in heideggeriaans
aandoend proza, dat te authentiek is om te negeren): 'Als ik namelijk
in relatie tot de ander naar de modus van indifferentie-uitwendigheid
moet zijn, zou ik door het opdoemen of verdwijnen van de ander niet
méér kunnen worden geraakt dan een op-zich door het verschijnen of
verdwijnen van een ander op-zich.'70 Hij bedoelde, dat mensen harteloze blikken op elkaar kunnen werpen, wanneer niet alleen iets, maar
ook iemand 'op zichzelf' van iemand 'voor zichzelf' gescheiden zou
kunnen worden. Dan leven mensen volkomen langs elkaar heen. De
aanblik van bijvoorbeeld bootvluchtelingen zou geen confrontatie met
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een helse buitenwereld hoeven in te houden, maar anderen ook volkomen koud kunnen laten. Onverschilligheid voor andermans lot is
'natuurlijk', aldus de politiek bevlogen Sartre, want die ander is,-hoe
onpersoonlijk wil men het hebben-, allereerst de voortdurende vlucht
van de dingen naar een einddoel, dat ik als object op een bepaalde
afstand van mij vat en dat mij tegelijkertijd ontsnapt in zoverre het om
zich heen zijn eigen afstanden ontvouwt'.71 Alleen door aan te nemen,
dat wat kan zich niet altijd hoeft voor te doen, kan men Sartres visie
op de ander redden van haar eenzijdigheid. Hoe valt zijn pleidooi voor
engagement anders met zijn visie op de ander te rijmen? Dan blijkt de
reële ruimte tussen hem en de ander plotseling minder absolute trekjes te vertonen en vindt er een omslag naar een ideële ruimte plaats.
Het onderscheid dat Sartre tussen mensen en dingen 'op zichzelf' en
'voor zichzelf' maakte, bestaat helemaal niet, althans niet in absolute
zin. Het is ermee gesteld als met de brug waarvan men zegt dat hij
open en dicht is in één en dezelfde stand. Beide is namelijk waar, afhankelijk van de positie die men inneemt. Wil men met zijn boot de
brug onderdoor, dan moet hij open zijn, in welk geval hij dicht is voor
wie eroverheen wil gaan. Omgekeerd is hij open, voor wie zijn weg eroverheen wil vervolgen, maar dicht voor wie eronderdoor wil varen.
Alleen als men zich niet in een ander inleeft, is hij open of dicht. Maar
voor gewone mensen in wier hoofd het niet opkomt om zich 'existentialist' te noemen, is er genoeg ruimte in hun blikveld, of zij nu naar
een brug of naar hun medemensen kijken, om het waargenomene van
twee kanten tegelijk te bekijken. Wat men 'op zichzelf' waarneemt laat
zich goed onderscheiden van wat men 'voor zichzelf' waarneemt, maar
niet scheiden. Zou dat laatste wel mogelijk zijn, zoals Sartre beweerde,
dan kan de waarnemer in alle vrijheid claimen iets of iemand ergens
gezien te hebben, waar hij niet was. Dan stond er inderdaad een brug
open die vanuit het perspectief van de waarnemer dicht was en dat
nog wel onafhankelijk van de positie die hij innam.
Sartre mankeerde iets aan zijn ogen en kwam er misschien daardoor
toe om perspectivische onjuistheden in filosofisch opzicht voor lief te
nemen. Dat hij de ander met een scheve blik aankeek, ten onrechte
gelegitimeerd door Hegel, leidde in literair opzicht tot een zeer geslaagd toneelstuk als Huis clos, waarin alle personages vóór en na hun
dood het gezegde van Garcin kunnen bevestigen: "De hel, dat zijn de
anderen!"72 Zwavel, brandstapels en traditionele braadroosters zijn in
de hel overbodig, de anderen voorzien in de beoogde werking van
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zulke helse middelen en apparatuur. Garcin is als pacifist terechtgesteld met twaalf kogels in zijn lijf, al past het in de absurde situatie
waarin zij allen verkeren, dat hij voorwendt in schoonheid te zijn gestorven: "Als het laatste wat je ziet, voordat je verdrinkt, een brons van
Barbedienne is…"73 Een zekere Inès wordt gek van zijn geklets (wat
meer heideggeriaans dan sartriaans is) en snauwt hem toe: "Kunt u uw
mond niet houden? Hij beweegt als een draaitol onder uw neus." 74
Garcin had de leiding van een pacifistische krant, waarvan de ideële
doelstelling hem bleef trekken, ook toen de oorlog uitbrak. Dat lijkt
niet per se verkeerd, maar Inès wrijft het hem fijntjes onder de neus:
"Wij hebben onze pleziertjes gehad, nietwaar? Andere mensen hebben door ons toedoen tot de dood toe geleden, en dat vonden we erg
leuk. Nu moeten we betalen." Eenmaal goed op dreef verzekert ze:
"De beul, dat is ieder van ons voor de twee anderen." 75 In hun achterkamer verblijven zij met drie personen, die elkaar hun zonden opbiechten zonder op vergeving te rekenen. Waarom zit Garcin in de hel? Stinkend naar wijn en andere vrouwen maakte hij zijn vrouw het leven
zuur. Spijt van zijn wandaden heeft hij niet, want zijn vrouw was nu
eenmaal een 'geboren martelares'.76 Een voorbeeld? Toen hij een mulattenmeisje in huis had genomen, bracht zijn vrouw hun het ontbijt
op bed. Zijn pacifisme blijkt achteraf niet op een ideaal gebaseerd te
zijn, maar op lafheid. Daar komt de uitdrukking 'zo laf als Garcin' vandaan. Zijn verblijf in de achterkamer valt hem net zo zwaar als de drie
anderen: "Liever 100 adderbeten, liever de zweep en vitriool dan deze
hersenkwelling, deze spookachtige kwelling, die streelt, die liefkoost
en die nooit pijn genoeg doet."77 Deze absurde tragedie illustreert een
bepaald aspect van Sartres filosofie, de walging van het leven, de perspectivische eenzijdigheid waarmee hij zijn medemensen placht te
aanschouwen, maar past tevens in een langere traditie. De minnaars
in de hel van Dante zijn gedwongen om eeuwig in een spiraal rond te
draaien en in de visie van Lévy, die een biografie over Baudelaire
schreef, was dat lot ook de Franse dichter en zijn minnares Jeanne Duval beschoren: 'Net als zij, als die vervloekten onder de vervloekten,
waren zij ertoe veroordeeld om te zien, hoe hun arme lichamen met
elkaar verkeerden en tegen elkaar aanstootten in een opwinding die
geen einde nam.'78 Vóór en na de dood van Sartre is er in zijn geest
over de anderen geschreven, die in hallucinante gedaantes in de vorm
van een 'laatdunkende' hoofdredacteur en een 'beuzelachtige' criticus
de laatste dagen van Baudelaire verpestten en dat niet in de laatste
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plaats, omdat hij zich schijnheilig en lafhartig tegenover hen gedroeg. 79
De anderen kunnen ook een hel voor iemand worden, omdat hijzelf
geen haar beter is dan zij. Huis clos lijkt onder meer een parodie op de
erfzonde, waaraan in de door Sartre verfoeide christelijke visie iedereen lijdt. Wéér loopt men in het filosofisch labyrint tegen een wand
aan en doet men haastig een stapje terug op weg naar de uitgang.
Het op handelingen gerichte existentialisme werd verlamd door de
mildste vorm van walging van het leven,-verveling-, die evenwel gemakkelijk in zelfdestructie kon verkeren. Over de gradaties van de verveling is reeds het nodige opgemerkt, maar dat geldt niet voor het toeval en het absurdisme, waarvan de verlammende werking op al of niet
gewenste handelingen groot blijkt te zijn. Er bestaat een hoge mate
van overeenkomst tussen de teneur van Huis clos en Kierkegaards visie
op zijn eigen tijd, die hij 'met de nadagen van het Helleense staatswezen' vergeleek. Wat hij daarover opmerkte, kan men moeiteloos op de
Europese Unie anno 2016 van toepassing verklaren: 'Alles staat nog
overeind, maar er is niemand die er nog in gelooft. De onzichtbare
geestelijke band waaraan het zijn geldigheid ontleende, is verdwenen
en bijgevolg is heel de tijd tegelijk komisch en tragisch; tragisch omdat
zij ten onder gaat, komisch omdat zij voortduurt, want het vergankelijke wordt immers steeds door het onvergankelijke gedragen, het lichamelijke door het geestelijke, en als het denkbaar was, dat een ontzield lichaam nog een tijdje tot de normale functies in staat was, zou
dat in gelijke mate komisch en tragisch zijn.'80 De vermenging van tragiek met absurdisme in Huis clos verdunt de werking van de walging
van het leven, verleent er hier en daar een komische wending aan,
waardoor het leven ondanks alles draaglijk blijft. Soms opereren toeval
en absurdisme gezamenlijk om een tragisch effect te sorteren dat niets
komisch heeft. Zo verraadt Pablo Ibbieta in Le mur per ongeluk de geheime schuilplaats van zijn beste vriend ten tijde van de Spaanse burgeroorlog. Al die tijd wist hij, dat hij geen verraad ging plegen, 'behalve
wanneer ze hem zouden martelen (maar daar schenen ze niet over te
denken)'.81 En passant gaf Sartre er blijk van, dat de vrijheid om te handelen wel degelijk grote beperkingen kent, wanneer in één en hetzelfde individu de theoretische scheiding tussen 'op zichzelf' en 'voor
zichzelf' komt te vervallen. De praktijk in dit verhaal blijkt sterker te
zijn dan de leer. Daarom is Sartre groter als schrijver dan als filosoof.
In L'être et le néant gaf hij een definitie van het toeval dat, in zijn
woorden 'contingentie van het zijn' geheten, het 'zijn' van zijn waarde
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berooft. Het 'zijn' is niet, zo scheen Sartre te redeneren, maar vertegenwoordigt een waarde. Gelijk een tweede Heidegger kon hij het niet
laten de waarde van de waarde van het 'zijn' nader te analyseren.
Maar doordat hij het 'zijn' als een waarde omschreef, had hij er in zijn
redenering geen gebruik van mogen maken om de waarde van het
'zijn' zijn 'zijn' te ontnemen. Toch deed hij dat nu juist in de volgende
redenering (die men meer dan eens moet lezen om ongeveer te begrijpen, wat hij bedoelde): 'De waarde is namelijk begiftigd met het
tweevoudige kenmerk, dat door de moralisten zeer onvolledig is uitgelegd en wel dat het onvoorwaardelijk wel en niet is. Als waarde bezit
de waarde immers het 'zijn'; maar dat normatieve bestaande heeft
geen 'zijn' als werkelijkheid. Zijn 'zijn' is waarde te zijn, dat wil zeggen
niet 'zijn' te zijn. Zo is het 'zijn' van de waarde als waarde het 'zijn' van
wat geen 'zijn' bezit. De waarde schijnt dus ongrijpbaar: als wij haar
nemen als 'zijn', lopen we het risico haar onwerkelijkheid volkomen te
miskennen en er, zoals de sociologen doen, een feitelijke eis tussen
andere eisen van te maken. In dat geval doodt de contingentie van het
'zijn' de waarde. Maar als we omgekeerd slechts oog hebben voor de
idealiteit van de waarden, ontnemen we er het 'zijn' aan, en bij ontstentenis daarvan gaan deze alle verloren.'82Men wordt als lezer kregelig van dit proza, dat van het toeval, hoe dan ook, een inbreuk op
het 'zijn' maakt, maar als waarde van de waarde van het 'zijn' volgens
Sartre net zo goed wel als niet kan bestaan. Wat zou hij hebben geantwoord op de vraag, of het toeval bestaat? Dat het toeval van het toeval
een antwoord op die vraag overbodig maakt, of dat het toeval wel en
geen toeval is, alsof het een golf en deeltje in de kwantummechanica
betreft? Indien het toeval als waarde van het 'zijn' niet echt bestaat,
evenals ethische en esthetische begrippen die elk afzonderlijk alleen
als waarde van de waarde bestaansrecht hebben, dan wordt met zo'n
(veronder)stelling het belang van goed en kwaad, waarheid en leugen,
schoonheid en lelijkheid uit de sfeer van het meest wezenlijke (waar
het thuishoort) naar die van het onwezenlijke, vrijblijvende en tot niets
verplichtende overgeheveld. Waarom zouden jong gestorven kunstenaars als Mozart, Schubert en Van Gogh zich in dat geval eigenlijk
zware inspanningen hebben getroost om hun leven en dat van hun bewonderaars zin te geven? Sartres opvattingen over het toeval houden
een misprijzing van het werk van alle kunstenaars in, op een moment
in zijn eigen leven, dat hij er de zin niet meer van inzag om mooie zin-
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nen te maken. Hij nam ten onrechte een geval van projectie als leidraad voor zijn filosofische uiteenzettingen, waaraan slechts een individuele of bijzondere in plaats van algemene geldigheid ten grondslag
lag.
Hoe groot de verlammende werking van het absurdisme op al of niet
gewenste handelingen kan zijn, heeft Albert Camus in L'étranger gedemonstreerd. In overeenstemming met de door hem verkondigde
theorie over de absurditeit van het leven laat Meursault, de hoofdpersoon uit dat boek, het zich aanleunen, dat hij om een verkeerde reden
wordt terechtgesteld: 'Wat kon het schelen, wanneer hij, beschuldigd
van moord, werd terechtgesteld, omdat hij niet bij de begrafenis van
zijn moeder had gehuild?'83 De ware reden van zijn terechtstelling is
gelegen in de moord op een Arabier, die, gewapend met een mes, op
hem afkwam. Het eerste schot dat hij op zijn tegenstander afvuurde,
had nog zelfverdediging kunnen zijn, maar dat geldt niet voor de vier
schoten die hij na een korte pauze op het bewegingloze lichaam loste.
Waarom hij dat deed, weet hijzelf niet. Een vergaande onverschilligheid plaagde hem in de liefde voor zijn moeder en voor Marie, zijn geliefde, die ook de geliefde van een ander zou kunnen zijn. Dit valt te
beschouwen als de incomplete onverschilligheid van Sisyphus die
steeds dezelfde steen bergopwaarts rolt. Maar niet in overeenstemming met de theorie van Camus is het gebrek aan dappere opluchting,
dat Meursault parten speelt: hij bezit niet de moed om bergafwaarts
krachten te vergaren voor de volgende zinloze tocht naar boven. De
heroïsche pose van een man die zich zonder enige troost uit religie te
putten door het leven slaat, is hem vreemd. Nu hoeft een schrijver zich
niet aan zijn eigen dogma's te houden, maar dat laat onverlet dat
Meursault geenszins model voor Sisyphus staat. De moderne mens
laat zich kennelijk niet zo gemakkelijk in een existentialistisch model
proppen, dat door Sartre of Camus is vervaardigd.
Nu het nader onderzochte eerste aspect van het existentialisme, te
weten de walging van het leven, geleidelijk plaats kan maken voor het
tweede in de vorm van Sartres politieke dadendrang, kan het geen
kwaad om stil te staan bij de opvattingen van Levinas en Buber, die
beiden kritiek uitoefenden op de negatieve voorstellingswijze van de
ander, zoals die onder de noemer van verveling, toeval en absurdisme
gestalte kreeg. Vooral de nihilistische toonzetting van Sartres gedachtegoed en de negatieve uitwerking daarvan in de praktijk konden beiden niet bekoren. Levinas hamerde erop, dat het morele bewustzijn
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niet louter een ervaring van waarden is, iets onwezenlijks waaraan
(ook in de betekenis van 'wezen' als mens) niets in de werkelijkheid
beantwoordt. Integendeel, het bewustzijn biedt toegang tot het 'zijn'
buiten zichzelf, waarvan een ander de bekroning vormt. Heideggers
ontologie, het verstaan van het 'zijn' van het zijnde, dient te worden
verankerd in de relatie van het ene zijnde met het andere. 84 De lelijke
taal van Heidegger wordt misschien te gemakkelijk door anderen overgenomen, maar verschaft in dit geval wel duidelijkheid over het totaal
andere beeld van de naaste, dat Levinas koesterde in zijn essays over
het gezicht van de ander. Hij ging ertoe over de Ander met een hoofdletter te schrijven en op te hemelen, waar Sartre hem nu juist had vervloekt. In het filosofisch labyrint wordt men getroffen door de tegenstrijdigheid van twee visies op de ander, maar maakt men zonder lang
te hoeven nadenken zijn keuze: de weg naar de uitgang lokt. Martin
Buber stoorde zich aan het individualisme van de antropologie dat een
tegenstelling met het collectivisme van de sociologie vormt, die door
het existentialisme zou kunnen worden opgeheven: 'De fundamentele
werkelijkheid der menselijke existentie is de mens-met-de-mens.'85
Beeldend laat hij de ware existentialist balanceren op een bergkam,
aan de ene kant waarvan het rijk der subjectiviteit heerst en aan de
andere kant dat der objectiviteit, terwijl 'Ik' en 'Gij' elkaar op de smalle
richels in het rijk van 'Tussen' kunnen ontmoeten. 86 De sfeer van het
'Tussen' duidt hij aan als 'een oercategorie der menselijke werkelijkheid, ook al verwerkelijkt zij zich in zeer uiteenlopende graden'. 87 Men
kan allerlei bezwaren opperen tegen de veelbetekenende implicatie
van het gebruik van hoofdletters, maar die vallen in het niet bij wat
Levinas en Buber hebben willen rechtzetten: Sartres negatieve kijk op
mensen is eenzijdig en doet aan de liefde (al of niet in de vorm van
'Fürsorge') geen recht.
Het is alleen jammer, dat Levinas valse pathetiek niet schuwde om
duidelijk te maken wat hij bedoelde. Even waant men een overtuigde
aanhanger van Sartre te horen, die meteen in een gesprek over koetjes
en kalfjes de niet aanwezige stier bij de horens vat: 'De Ander stelt mijn
vrijheid ter discussie, zodat deze van zichzelf ontdekt, dat zij moordt
en overweldigt.'88 Die vrijheid staat haar vrouwtje, denkt een argeloze
lezer, en dat zal wel nodig zijn ook, want er vinden boven haar hoofd
ongekend hevige krachtmetingen plaats: 'Zeker, de Ander stelt zich
bloot aan al mijn vermogens; hij wordt een prooi van al mijn listen en
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misdaden. Of hij stelt zich uit alle macht en met alle onverwachte middelen waarover zijn eigen vrijheid beschikt, tegen mij te weer. Ik meet
mij met hem.'89 Men zou de ander eigenlijk moeten mijden als de pest,
denkt de argeloze lezer zonder opzettelijke verwijzing naar het boek
van Camus, maar dan corrigeert Levinas hem. Net zoals deze filosoof
in het negatieve overdreef, deed hij dat in het positieve. De Ander kan
wel crimineel en gewelddadig uit de hoek komen, zo redeneerde hij,
'maar hij kan zich ook,-en dan toont hij mij zijn gezicht-, boven elke
maat uit, tegenover mij stellen door de totale onbedektheid en de totale naaktheid van zijn weerloze ogen, door de oprechtheid en de absolute openheid van zijn blik. Hier komt een einde aan de solipsistische
onrust van het bewustzijn dat zich in al zijn avonturen de gevangene
van Zichzelf ziet: de ware uitwendigheid ligt in deze blik die mij elke
onderwerping verbiedt. Niet alsof mijn krachten te zwak zouden zijn
om deze uitdaging aan te kunnen en de Ander inderdaad te onderwerpen. Maar ik ben niet meer bij machte om machtig te zijn. De structuur
van mijn vrijheid wordt, zoals we nog zullen zien, volledig ondersteboven gekeerd.'90 Zou hij een zin in hoofdletters hebben mogen schrijven, dan had Levinas onder veel tromgeroffel de volgende aankondiging in kapitalen gedaan: er komt een relatie tot stand! Waarachtig,
men kan het haast niet gelóven, waarna hij gesticht door zijn eigen
woorden aan zijn domme lezers uitlegde, hoe zo'n relatie zich zou kunnen visualiseren: 'De epifanie van wat zich zo direct aan een Ik en daardoor tevens zo uitwendig kan voordoen, noemen wij 'gelaat'.' 91 Maar
dat is te simpel gesteld, dus maakte Levinas het nodeloos ingewikkeld
door het gelaat een bezoek te laten brengen aan de Ander: 'Het bezoek
dat het gelaat brengt, is geen onthulling van een wereld. In de concreetheid van de wereld is het gelaat abstract of naakt. Het is van zijn
eigen beeld ontbloot. Pas door de naaktheid van het gelaat is de naaktheid-in-zich in de wereld mogelijk.' 92 Dit is filosofenproza van de
slechtst denkbare soort, want het gelaat kan in concreto niet abstract
of naakt zijn. Het is ook nooit van zijn eigen beeld ontbloot, al kan het
zich achter een masker verschuilen. Dit had Levinas zonder malle toevoegingen moeten zeggen: de meeste mensen leven langs elkaar
heen. Zij kijken elkaar niet echt aan, dat is nu eenmaal in de wereld of
het leven van alle dag ongebruikelijk. Aan hun vluchtige blikken beantwoordt daarom geen realiteit, want die ontstaat pas als twee mensen
elkaar recht in de ogen aankijken. Over hun veelbetekenende blikken
raakte Levinas niet uitgepraat: 'Het gelaat dat mij aankijkt, bevestigt
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mij!'93 Hoe zat dat met de blik die Hitler op Kurt Schuschnigg en Emil
Hácha wierp, toen hij de een op de Obersalzberg voorstelde Oostenrijk
en de ander in Berlijn Tsjechië bij Duitsland in te lijven, of met de blik
die Stalin vanuit zijn sterfbed op zijn scherprechter Beria wierp?
Juist in het domein van de politiek geldt nog altijd het recht van de
sterkste, dat zich niet eens democratisch hoeft te hebben gelegitimeerd om schokkende veranderingen op het wereldtoneel teweeg te
brengen: het zogenaamde 'kalifaat' van de islamieten in het MiddenOosten, de strijd van de Koerden en Syriërs tegen hun nietsontziende
vijanden, de opnieuw uitgebroken burgeroorlog in het zuiden van de
Soedan, de aanvallen van Rusland in het oosten van Oekraïne en de
verovering van de Krim zijn er de meest recente voorbeelden van. Kom
de slachtoffers van het wereldwijd verspreide terrorisme niet aanzetten met de halfzachte theorieën van Levinas, want wie in de ogen van
een beul kijkt, bereidt zich op het ergste voor in plaats van zich dankbaar in diens ogen te herkennen! Sartres theorieën over de ander die
de hel personifieert, zullen hem beter bevallen, wat de vraag doet rijzen welke politieke handelingen het existentialisme beoogde of zelfs
wenselijk vond. Bestond er naast het negatieve beeld van het leven in
de zijnsleer van het existentialisme, een positief beeld ten aanzien van
existentiële handelingen? Kennelijk wel, want Sartre gold als het geweten van de linkse wereld. Zijn dadendrang had een uitgesproken
linkse signatuur (hij was vóór dekolonisatie, tegen Amerika), maar
werd door de rechtse de Gaulle nooit als zo bedreigend ervaren, dat
hij hem liet arresteren: 'Een Voltaire arresteert men niet!" In zijn proefschrift had Sartre twee redeneringen ten beste gegeven, op grond
waarvan eigenlijk niemand door een rechtbank zou mogen worden
veroordeeld. Dit standpunt, dat men eerder van Levinas zou verwachten, lichtte hij allereerst toe door op de veranderlijkheid van het
schuldbewustzijn te wijzen: 'Wij vinden het al snel verwonderlijk en
verdrietig, dat de door de rechtbanken opgelegde straffen een man
treffen die, in zijn nieuwe vrijheid, niet meer de schuldige is die hij
was.'94 Als zo'n man voor de rechtbank werd gedwongen schuld te bekennen, aldus Sartre, en hij zou dat nog doen ook, dan was zijn oprechtheid een vorm van kwade trouw… Alles wordt hier op één hoop
gegooid: schuld, berouw en boetedoening. Sinds wanneer zou iemand
die schuld bekent en berouw voelt, geen straf verdienen? Ook al is
men niet meer degene die men was, toch blijft men verantwoordelijk
voor wat men gedaan heeft. Om herhaling van een gepleegd delict
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door dezelfde of een nieuwe dader te voorkomen, heeft de samenleving er bovendien recht op dat het kwaad wordt vergolden. Als de juridische noch morele beoordeling van een voornemen of handeling
ooit tot een bestraffing leidt, kan men politie en justitie net zo goed
afschaffen.
Zijn tweede redenering, op grond waarvan niemand veroordeeld zou
mogen worden, betrof niets meer of minder dan de oorsprong van
transcendentie. Niet alleen de tijd kon van een crimineel een brave
burger maken, maar ook de menselijke werkelijkheid die volkomen los
van voortschrijdend inzicht staat. Criminele handelingen of voornemens dienen ter compensatie van wat iemand is; een boosdoener is
zich voortdurend bewust van het goede, zoals een brave Hendrik van
het kwaad: 'De menselijke werkelijkheid is haar eigen overschrijding in
de richting van wat zij mist, zij overschrijdt zich naar het bijzondere zijn
dat zij zou zijn, als zij was wat zij is. De menselijke werkelijkheid is niet
iets wat eerst bestaat en daarna dit of dat mist: zij bestaat eerst als
gemis en in onmiddellijke synthetische verbinding met wat zij mist.'95
Wie zich voor de beoordeling van een handeling uitsluitend richt op de
goede of kwade genius van waaruit gehandeld is, miskent de volledige
mens. In deze redenering, waaraan een steekje los zit, ontkende
Sartre, dat er aan een mens een steekje los zou kunnen zitten, want
zelfs als dit het geval zou zijn, stond daar altijd een mystieke compensatie tegenover. Resumerend kan men vaststellen, dat hem zijn existentiële handelingen met een linkse signatuur door een rechtse president werden vergeven en dat volgens hem elke handeling, in het verlengde van Heideggers amoraliteit, zich aan een moreel of juridisch
vonnis onttrok.96
Dat gaf Sartre een vrijbrief om een lofzang op het terrorisme aan te
heffen, waarvan reeds een drievoudig voorbeeld is gegeven.* Zijn mislukkingen in de politiek noopten hem zich in filosofisch opzicht rekenschap te geven van zijn situatie, waardoor L'être et le néant kan worden beschouwd als zijn antwoord op de ondergang van de verzetsgroep Socialisme et Liberté, waarvan hij in 1941 één der oprichters
was, zoals de Cahiers pour une morale waren bedoeld om de moeilijkheden binnen het naoorlogse Rassemblement Démocratique Révolutionnaire het hoofd te bieden en de Critique de la raison dialectique
om verantwoording over zijn breuk met de Franse communisten af te
* Zie blz.112.
475

leggen. Het was net, aldus zijn biografe Annie Cohen-Solal, 'alsof de
politieke actie en de filosofie als een echo elkaar dezelfde vragen en
problemen toekaatsten, als één enkel fundamenteel zoeken waarin de
almachtige filosofie haar bestaansrecht vindt in haar vermogen om de
werkelijkheid in zich op te nemen en te overstijgen'. 97 Sartre legde zo
graag en zo dikwijls verantwoording in het openbaar af, dat het valse
pathos van Franz von Gerlach in Les séquestrés d'Altona hem eigen
scheen: 'Tribunaal van de nacht, dat was, zal zijn, is, ik heb bestaan! Ik
heb bestaan! Ik, Franz von Gerlach, heb hier in deze kamer de last van
deze eeuw op mijn schouders genomen en ik heb gezegd: ik zal er verantwoordelijk voor zijn. Nu en voor altijd.' 98 Soms legde Sartre verantwoording af zonder zijn eigen stellingen te hoeven herroepen, zoals hij
een paar weken voor zijn dood deed, maar dan ging er op een ander
vlak iets grondig mis. Zo stond in de Critique de la raison dialectique de
vraag centraal, of de mens de geschiedenis beheerst, of de geschiedenis de mens. Sartre wilde dialectische piketpaaltjes slaan voor het bedrijven van een meer structurele vorm van antropologie, welk nobel
streven hem het volgende antwoord op die vraag ingaf: 'Als de waarheid één moet zijn in een toenemende inwendige diversificatie, dan
vinden we, door het antwoord te geven op de ultieme vraag van de
regressieve ervaring, de diepe betekenis van de Geschiedenis en de
dialectische rationaliteit.' 99 Dit is geen antwoord op, maar een herhaling van de vraag in nauwelijks andere bewoordingen.
De geschiedenis wees uit, waartoe politici in het verleden hadden besloten. Veronderstellend, dat de belangrijkste politici de belangrijkste
beslissingen hadden genomen, zou men geschiedenis kunnen beschouwen als 'retrospectieve politiek'. 100 Raymond Aron dacht er zo
over, want door zich te oriënteren op het verleden, kon men volgens
hem in het heden tot een verantwoorde politieke keuze komen. In zijn
geheel duidde hij dit proces met 'filosoferen' aan.101 Naarmate men er
beter in slaagde het verleden te begrijpen, kon men meer greep op de
toekomst krijgen. Maar Sartre was uitsluitend geïnteresseerd in de
veranderlijkheid van historische processen die in marxistische zin de
grote Kladderatsj of totale ineenstorting van het kapitalistische systeem mogelijk zouden maken. Hij hield er een ahistorische zienswijze
op na, 'waarin de werkelijke dimensie van de geschiedenis en de politiek werd ontkend', wat na de Tweede Wereldoorlog tot zijn ontsporing leidde.102 Anders dan voor Sartre vormde Weber voor Aron een
ideale combinatie van wetenschap en politiek engagement. Hij had op
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een bevredigende wijze een onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen gemaakt, dat Aron deelde: 'De natuurwetenschappen
zijn uit op het vaststellen van wetten en vaste betrekkingen tussen verschijnselen; de geesteswetenschappen willen juist doordringen tot het
unieke, individuele aspect van situaties, werken of mensen.' 103 Men
zou verwachten, dat Sartre de passie van zijn vriend voor Max Weber
zou delen, inclusief diens politieke engagement. Maar dat was niet zo,
integendeel, de enige Weber om wie hij zich in zijn jeugd had bekommerd, was Louis Weber, wiens boek Vers le positivisme par l'idéalisme
absolu hij na het overlijden van zijn vader uit de boekenkast haalde,
afwezig doorbladerde en snel doorverkocht. 104
Had Sartre dan niets gemeen met het politieke engagement in het
algemeen en met het linkse gedachtegoed in het bijzonder? Natuurlijk
wel, hij verdedigde tot de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije het
door Stalin en Chroetsjov gepraktiseerde communisme en bleef zijn
eigen linkse idealen trouw, zij het dat de individuele invalshoek van het
existentialisme hem in de loop der tijd steeds minder beviel ten gunste
van een meer collectieve. Het begrip 'engagement' was voor hem in
eerste instantie niet politiek geladen, maar had een taalkundige of literaire betekenis. Het benoemen van iets, of zoals hij het zelf formuleerde, 'een woord op een ding zetten', transformeerde dat woord en
daarin (en daarin alléén) school 'engagement'.105 Als iemand 'geëngageerd' is, was hij zich volgens Sartre bewust van de macht van het
woord. De verliefde graaf Mosca in La chartreuse de Parme wist dit
maar al te goed, toen hij het rijtuig nakeek, dat Fabrice en hertogin
Sanseverina steeds verder van hem wegvoerde: 'Als het woord 'liefde'
tussen hen valt, ben ik een verloren man.' 106 In Sartres visie stonden
vrijheid en engagement lijnrecht tegenover elkaar, hoewel dat eigenlijk niet het geval zou mogen zijn. De vrijheid was volgens hem 'totaal
en eindeloos, wat niet wil zeggen dat zij geen grenzen heeft, maar dat
zij die nooit tegenkomt. De enige grenzen waarop de vrijheid telkens
stuit, zijn die welke zij aan zichzelf oplegt.'107 Engagement is zo'n grens,
die de vrijheid zichzelf oplegt. Eigenlijk gaf hij daarmee aan, dat de vrijheid wel degelijk haar beperkingen kende.
Toch bleef Sartre volhouden, dat de vrijheid absoluut was. Voor de
voorwerpen waarmee men zich omringt, gold volgens hem: 'Met betrekking tot die indifferentia is het begrip 'vrijheid' volledig en onvoorwaardelijk.'108 Men is 'geheel en al keuze en daad', hoe absurd, onvoorspelbaar en rijk aan toeval de werkelijkheid zich ook aandient. De
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constante hoeveelheid keuzes waaraan men blootstaat, geeft al aan,
dat men vrij in zijn keuzes is.109 Dat die vrijheid alleen al door financiële
en andere middelen waarover men beschikt, geenszins vrij is, scheen
niet in het hoofd van Sartre op te komen, wat voor een marxist hoogst
verwonderlijk mag heten. Of schuilt er ergens een adder onder het
gras? In hetzelfde proefschrift waarin hij de vrijheid absoluut noemde,
ging hij ervan uit, dat zij een schijnvrijheid zou kunnen zijn, wanneer
de een voor de ander een keuze had gemaakt die hem in zijn eigen
keuzemogelijkheden beperkte. Om dat te bewijzen kostte het Sartre
geen enkele moeite zijn stelling dat existentialisme vóór het essentialisme gaat, even te vergeten: 'Volgens Leibniz zijn we vrij, omdat al
onze daden uit onze essentie voortvloeien. Zodra die essentie echter
niet is gekozen, gaat onder die hele detailvrijheid een totale onderworpenheid schuil: God heeft Adams essentie gekozen.* Als omgekeerd
de afsluiting van de rekening aan ons leven zijn betekenis en zijn
waarde geeft, doet het er niet veel toe of alle daden die het stramien
van ons leven vormen, vrij zijn geweest. De betekenis ervan ontsnapt
ons, als we niet zelf het moment kiezen waarop de rekening zal worden afgesloten.'110 Hier schonk Sartre klare wijn, waarvan hij zijn gasten opnieuw te drinken gaf, toen hij de eerder geloochende beperkingen van de vrijheid met naam en toenaam noemde (middels een aanloop die het tegendeel scheen te beweren van wat hij wilde zeggen):
'Ik ben vrij noch om te ontsnappen aan het lot dat mijn klasse, mijn
land en volk, mijn familie mij opleggen, noch zelfs om mijn macht of
mijn rijkdom op te bouwen, noch om mijn onbeduidendste lusten of
mijn gewoontes de baas te worden.'111 Aha, denkt de lezer, dus Sartre
hield er wel degelijk een min of meer marxistische visie op de samenleving op na. Hij creëerde opzettelijk tegenspraak in zijn proefschrift,
dat men in zijn geheel als een filosofisch labyrint dient te beschouwen,
waar eerder het domein van de filosofie als zodanig aanspraak mocht
maken op die dubieuze eretitel. Maar ook dit blijkt niet waar te zijn,
want nadat hij zich met twee haaks op elkaar staande stellingen over
de vrijheid in de nesten had gewerkt, werkte hij zich daar ook weer uit.
Vernuftig beredeneerde Sartre, waarom de vrijheid ondanks andersluidende berichten absoluut was. Geschiedenis is altijd de geschiedenis van een mislukking geweest, stelde hij voorlopig vast (waarop het
nodige valt af te dingen, maar laat men zich nu eens toegeeflijk
* Zie blz.182.
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opstellen om de hoofdlijnen van zijn eigen betoog niet uit het oog te
verliezen): 'De tegenspoedscoëfficiënt van de dingen is zodanig, dat
het jaren van geduld kost om zelfs maar het geringste resultaat te bereiken.'112 Dus is de vrijheid niet absoluut, denkt de lezer, maar Sartre
dacht daar alweer anders over: 'In het bijzonder de tegenspoedscoëfficiënt van de dingen kan geen argument tegen onze vrijheid zijn, omdat die coëfficiënt door ons ontstaat, dat wil zeggen door de aan een
doel voorafgaande positie.' 113 Is vrijheid denkbaar zonder zo'n positie,
of kan men zich vrij van iets (tirannie) zonder zich vrij voor iets nastrevenswaardigs (democratie) voelen? Ligt in wat men in alle vrijheid afwijst niet tevens besloten wat men verkiest? Sartre antwoordde ontkennend op beide vragen, maar het is zeer de vraag, of hij dat had mogen doen. Tot tweemaal toe onderstreepte hij zijn betoog met 'dat wil
zeggen' in één en dezelfde zin, alsof hij zich voortdurend zo onduidelijk
uitdrukte, dat een toelichting noodzakelijk was. Vrijheid, zo betoogde
hij omstandig en ingewikkeld, is alleen in situatie absoluut: 'Omdat de
vrijheid veroordeeld is om vrij te zijn, dat wil zeggen zich niet als vrijheid kan kiezen, zijn er dingen, dat wil zeggen een volheid van contingentie waarbinnen zijzelf contingentie is. Doordat zij die contingentie
op zich neemt en overschrijdt, kan er zowel een keuze zijn als een ordening van de dingen tot situatie, en de contingentie van de vrijheid
en de contingentie van het op-zich komen als situatie tot uitdrukking
door de onvoorspelbaarheid en de tegenspoed van de omgeving. Aldus ben ik volkomen vrij en voor mijn situatie verantwoordelijk. Maar
ik ben dan ook altijd alleen in situatie vrij.'114 Indien de vrijheid alleen
kan worden genoten in een min of meer onvoorspelbare situatie,
waarin men keuzes maakt zonder te weten of deze tot de gewenste
verandering leiden, dan is zij altijd absoluut.
Sartres redeneringen zwabberden net als de lichtjes in het hoofd van
Bardamu overal heen, maar dan allesbehalve bescheiden. Of het nu
om het al of niet absolute karakter van de vrijheid ging, of over het al
of niet politieke karakter van het engagement, steeds verhulden zijn
woorden meer dan ermee werd gezegd. Het engagement had uitsluitend een taalkundige of literaire betekenis? Ja, dat had hij wel gezegd,
maar men wist toch, hoe het ging met woorden? Die werden vooruitgeschoven als Trojaanse paarden en vervolgens ergens binnengelaten:
'Zijn de woorden eenmaal binnen de wallen, dan gaan ze open en
vreemde en ongehoorde betekenissen verspreiden zich in ons midden
als legers, en de vesting is ingenomen, voordat wij er erg in hebben.'115
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Wat Sartre hier eigenmachtig als 'vreemde en ongehoorde betekenissen' aan de woorden toevoegde, die ze kennelijk eerder niet bezaten,
kan men moeilijk anders interpreteren dan politieke betekenissen. Er
kwam oorlog van, wat later tot de 'mooie woorden' van de 'Ilias' en de
'Odyssee' zou leiden.
'Engagement' was dus niet strikt taalkundig of literair, maar ook politiek van betekenis. Het was een begrip, dat opponeerde met de vrijheid, wat niet kon omdat de vrijheid een absolute strekking had. Nee,
verbeterde Sartre hier zichzelf, geen absolute strekking zonder meer,
maar alleen in onvoorspelbare situaties. Eigenlijk vormde 'engagement' de grens die de vrijheid aan zichzelf oplegde, wat zij niet had
hoeven te doen, gegeven haar absolute strekking. Tussen zeer dichte
hagen wordt de lezer meegevoerd in een labyrint dat zijn blik op de
werkelijkheid vertroebelt. Aldus naarstig op zoek naar de uitgang, de
verspilde energie betreurend waarmee hij trachtte iets te begrijpen
van wat Sartre over het 'zijn' te melden had, komt hij ineens diens uitspraak over de situatie van Europa in 1948 tegen. Onwillekeurig moet
hij glimlachen (of was het een grimlachje dat om zijn mondhoeken
speelde?), wanneer hij denkt aan de situatie van Europa in 2016. Sartre
zei toen: 'Het woord 'Europa' had betrekking op de aardrijkskundige,
economische en geschiedkundige eenheid van het oude vasteland.
Vandaag heeft het een muffe bijsmaak van germanisme en slavernij.'116 Er school wel degelijk iets van een profeet in Sartre.
Maar hij was een warrige profeet, die in eigen land lang niet altijd
werd geëerd. Wanneer hij het existentialisme een humanisme
noemde, waren er filosofen als Althusser en Derrida die elk humanisme van links en rechts bleken te verfoeien, wat ten tijde van de
Koude Oorlog niet onlogisch was. Lévy stond meer aan hun kant dan
aan die van Sartre: 'Ik blijf van mening,' merkte hij op, 'dat hun kritiek
op het humanisme een aanwinst voor het denken is, omdat zij breekt
met de illusie van een betere of verbeterde of geregenereerde mens
en omdat zij afstand neemt van een progressief denken dat nog steeds
op dezelfde vooronderstellingen is gebouwd als het fascisme en communisme.'117 Antihumanisme raakte in de mode, wat Lévy in 1968,
toen de verbeelding aan de macht kwam, de gedachte ingaf, dat 'een
stevig wantrouwen' op zijn plaats was 'jegens alle gekken die gemeend
hebben en nog steeds menen ons te kunnen vertellen, wat de mens in
wezen is'.118 Ongetwijfeld was Sartre één van die gekken, wiens gedweep met revolutionaire regimes, en met terrorisme en geweld: 'Wij
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zijn Medusa voor elkaar en iedereen is versteend,' bij hem niet in
goede aarde viel. Men kan daar veel begrip voor hebben, maar niet
voor Lévy's 'ondubbelzinnige keuze voor het theoretisch antihumanisme, zonder weg terug'.119 Beschouwt men nazisme en stalinisme als
varianten van het humanisme, dan valt een pleidooi voor antihumanisme licht te begrijpen. De vraag is echter, of het humanisme in de
ware zin des woords niet is misbruikt door linkse en rechtse ideologen,
en als het antwoordt bevestigend luidt, of uit naam van humanisten in
eerste aanleg, zoals Erasmus, en in tweede aanleg, zoals Spinoza en
Voltaire, de oude idealen van vrijheid en verdraagzaamheid het niet
verdienen om nieuw leven ingeblazen te worden.
Sartre was daarvoor ten enenmale ongeschikt. Hij klonk te bloeddorstig en te links populistisch met zijn uitspraken over de Septembermoorden in 1792 of over de Franse Revolutie die te weinig van haar
kinderen had verslonden ten tijde van het Schrikbewind in 1793: 'Een
revolutionair regime moet zich ontdoen van een aantal individuen
door wie het wordt bedreigd en ik zie geen ander middel dan de dood.
Er is altijd een manier om uit een gevangenis te ontsnappen; de revolutionairen van 1793 hebben waarschijnlijk niet genoeg gemoord.'120
Hij klonk ook te warrig en te 'mediageil', zoals Lévy laat doorschemeren, om voor een humanist te kunnen doorgaan. In Qu'est-ce que la
littérature? stelde Sartre drie vragen: waarover schrijft men? Waarvoor of voor wie schrijft men? Tot wie richt men zich als schrijver? Het
warrige antwoord op de eerste vraag luidt: over vandaag, op de
tweede vraag: over vandaag en op de derde vraag: tot de grote massa.
Het laatste antwoord kan inderdaad in verband worden gebracht met
de mediabelustheid van Sartre, terwijl de andere antwoorden sterk
doen denken aan de tactiek achter de Nieuwspraak in 1984 van George Orwell. Een paar woorden als 'ouddunk' en 'misdunk' mochten in
die taal blijven bestaan als een soort verzamelnaam (of vergaarbak
met de allure van een kribbe) voor een reeks woorden van vroeger die
weldra in de vergetelheid zouden raken: 'objectiviteit' en 'rationalisme' zijn de achterliggende begrippen van 'ouddunk', evenals 'vrijheid'
en 'gelijkheid' van 'misdunk'.121 Op de vraag wat literatuur is, volgt dit
antwoord: het innemen van een standpunt, alsof literatuur zich niet
van een politiek pamflet zou onderscheiden door de manier waarop
onder meer een standpunt wordt ingenomen.122 Een 'zuiver' standpunt kan volgens Sartre alleen worden ingenomen, als een schrijver
zijn laatste herinneringen aan een burgerlijk bestaan verloochent of er
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een nieuw revolutionair licht over laat schijnen. Wat is dat voor onzin?
Zijn de Camera obscura en À la recherche du temps perdu als uitdrukkingen van burgerlijke kunst verwerpelijk? Lopen er te veel vorsten
rond in de romans van Dostojewski en Tolstoj om De Idioot en Oorlog
en vrede als literatuur te bestempelen? Het gaat in proza niet om wat
er wordt verwoord, maar hoe dat gebeurt.123 De 'Max Havelaar' is niet
één van de beste romans, in het Nederlands geschreven, dankzij het
politiek correcte standpunt dat Multatuli over de uitbuiting van de Javanen innam, nee, dat boek dankt zijn reputatie aan de uitstekende
stijl van zijn auteur. Daarover had Sartre in Qu'est-ce que la littérature?
een boekje open moeten doen: over de stijl, vindingrijkheid en originaliteit van de beste auteurs in zijn land en over hun vermogen om zich
zo gestructureerd over de wereld om hen heen uit te drukken, dat hun
lezers er als door iets nieuws door worden geraakt en overrompeld.
In plaats daarvan hield Sartre niet ter zake doende beschouwingen
over dichters en schrijvers, wier taak het is om een 'organische eenheid' te smeden uit 'bourgeois van goeden wille, intellectuelen, onderwijzers en niet-communistische werklieden', 'dat wil zeggen', voegde
hij er op een voor hem kenmerkende wijze aan toe, 'een organische
eenheid van lezers, luisteraars en kijkers'.124 Dat zijn dan zeker dezelfde intellectuelen die hij ervan beschuldigde noodzakelijkerwijs de
parasieten van onderdrukkende klassen of rassen te zijn! 125 In plaats
daarvan hield Sartre niet ter zake doende beschouwingen over dichters die 'buiten de taal' zouden 'staan' en de woorden van de achterkant plegen te bezien, alsof zij niet tot het mensdom behoren. Terwijl
dichters beter dan wie ook de betekenis en gevoelswaarde van woorden kennen, hield hij vol, dat zij niet eens zouden weten, hoe zij een
woord 'als teken voor een aspect van de wereld' moeten gebruiken,
want zij zien daarin slechts 'het beeld van één dier aspecten'.126 Sartre
bracht de discussie over literaire vertogen, het zogenaamde 'discours',
op gang, als gevolg waarvan een dichter de betekenis en gevoelswaarde van woorden juist niet kent, maar wantrouwt, en zijn lezers
niet boeit door hen een nieuw arrangement van bekende woorden
voor te houden, maar door bestaande woorden een nieuwe betekenis
te geven: 'Het woordbeeld, dat een dichter om zijn gelijkenis met een
wilg of een es uitkiest, is niet noodzakelijkerwijs het woord, dat we
gebruiken om die voorwerpen aan te duiden. Daar hij al buiten de taal
staat, beschouwt hij de woorden als een val om een vluchtige realiteit
te vangen in plaats van de woorden als wegwijzers te gebruiken, die
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hem buiten zichzelf brengen. Kortom, de taal als geheel is voor hem
de Spiegel der wereld.'127 Dat laatste is prachtig gezegd natuurlijk,
maar geldt evenzeer voor een dichter die zich van woorden in hun normale betekenis bedient.
In plaats daarvan hield Sartre ook niet ter zake doende beschouwingen over schrijvers, die anders dan dichters 'in de taal' zouden 'staan',
want 'de kunst van het proza ligt op het gebied van de rede, haar inhoud is van nature betekenend, dat wil zeggen dat de woorden niet in
de eerste plaats voorwerpen zijn, maar aanduidingen van voorwerpen.'128 Waarom benadrukte hij hier de rede? Waarom zouden de
woorden voor dichters 'voorwerpen' zijn en voor schrijvers 'aanduidingen van voorwerpen'? Is het niet veel logischer om poëzie in termen
van geïntensiveerd proza te beschouwen, eventueel met metrische eigenschappen en rijm, waarvan de regellengte door de dichter wordt
bepaald? Hij was waarschijnlijk als filosoof zwaar overschat, meer een
linkse partijpoliticus dan een filosoof, maar als schrijver onderschat.
Des te merkwaardiger was het, dat hij juist zijn literaire loopbaan opgaf. Mooi als een sonnet van Rilke kon hij een schilderij van Picasso zo
intiem beschrijven, dat het geheimzinnige ervan intact bleef,-een
soort fenomenologische benadering van de buitenkant der dingen die
gepaard ging met vermoedens over de binnenkant-, wat alleen een
grootmeester in de literatuur gegeven is: 'De lange, dubbelzinnige en
eeuwige harlekijnen van Picasso, met hun niet te ontwarren betekenis,
onafscheidelijk verbonden met hun gebogen, magere gestalten en de
verschoten ruiten van hun tricots, zijn een vlees geworden ontroering,
die door het vlees is opgezogen, zoals vloeipapier inkt opzuigt, een onherkenbare emotie, verloren, vreemd aan zichzelf, naar de vier windstreken verstrooid en toch aanwezig.'129 Zijn analyse van het realisme
van Vermeer, waarin nu werkelijk niets van het elan van een jonge revolutionair doorklinkt die bereid is zich te voegen naar de nukken van
een collectief regime, heeft hetzelfde hoge niveau als een beschouwing van Proust over Gezicht op Delft: 'Als men de schittering van zijn
materie gaat beschouwen, de broze glorie en het fluweel van zijn bakstenen muurtjes, het lijvige blauw van een tak kamperfoelie, het gepolitoerde duister van zijn voorkamers, de oranje tint van zijn als wijwatervaten gepolijste gezichten, ondervindt men plotseling aan de bekoring die men voelt, dat het hem niet zozeer om de vormen of kleuren
ging, als wel om de materiële verbeelding: hier is het de substantie zelf
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en de zelfstandigheid der dingen die de bestaansreden van hun uiterlijke vorm is.'130 Bemoeide hij zich als filosoof met een schilderij of
boek, en niet als schrijver, en verklaarde hij in elk schilderij of boek 'de
totaliteit van het zijn' te willen terugvinden en ter bereiking van het
einddoel der kunst de wereld duidelijk te willen laten zien, 'zoals zij is,
maar alsof zij haar oorsprong in de menselijke vrijheid had', dan rijzen
er onmiddellijk allerlei vragen.131
Uit de gegeven voorbeelden blijkt Sartres zwak voor literatuur en
schilderkunst. Muziek was een beetje een ondergeschoven kind voor
hem, misschien ook wel omdat een theoloog meer dan een filosoof in
staat moet worden geacht 'de balsem van de ziel' te begrijpen en de
werking ervan als heilzaam te ervaren. Bij het horen van de naam
'Weber' dacht hij noch aan Max Weber, noch aan Carl Maria von Weber (aan wie Berlioz in zijn memoires zulke waarderende woorden
heeft gewijd). Waar dacht Sartre aan, als hij een concert van Duitse
militaire muziek in het paviljoen van een stadspark hoorde? Als schrijver verwoordde hij zijn overpeinzingen op zo'n manier, dat hij anders
dan een Fransman anno 2016 aan de Tweede Wereldoorlog moest
denken (welke veranderende context en passant het nut van aandacht
voor literaire vertogen bewijst). Hij dacht aan 'een gure lente, een park
in de provincie, koperblazers met gemillimeterde koppen, blinde en
dove voorbijgangers, die hun pas versnellen, twee of drie norse toehoorders onder de bomen, een nutteloze aubade aan Frankrijk, die in
de lucht vervliegt, onze schande en angst, onze verbolgenheid en trots
tevens.'132 Zo genuanceerd als zijn beschrijvingskunst kon zijn, zo
rechtlijnig en dogmatisch was de inhoud van zijn existentialistische
leer. Dat hij die niet op een soortgelijke manier aan zijn lezers presenteerde, maar via de kronkeligste wegen van de rede, valt hem niet licht
te vergeven.
Er was in Frankrijk slechts één tijdgenoot die hem als filosoof partij
kon bieden en net als Max Weber de rol van onderzoeker en geëngageerde politicus speelde: Raymond Aron. In een onlangs op de televisie vertoonde documentaire over het leven van Henry Kissinger, minister van Buitenlandse Zaken onder de Amerikaanse presidenten Nixon
en Ford, sprak deze zijn hoge waardering voor Aron uit. Dat was nog
eens een politicus door wie hij zich, als adviseur in allerlei hoedanigheden, op zijn beurt graag had laten adviseren. Arons heldere denktrant
sprak hem aan, waarvan veel staaltjes te geven zijn. Op het belang dat
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deze filosoof aan de historische werkelijkheid hechtte om tot een verantwoorde politieke keuze te komen, is reeds gewezen, evenals op zijn
relativering van de filosofie.* Daaraan kan nu zijn relativering van de
geschiedenis worden toegevoegd, waarvan hij de noodzaak in een helder betoog overtuigend aantoonde. Aron bewonderde het verslag van
Thucydides over de oorlog op de Peloponnesos tussen Sparta en
Athene, waarvan het verloop nooit helemaal voorspelbaar was, al
hield men ook met nog zoveel factoren van politieke, economische en
maatschappelijke aard rekening. Pericles en Alcibiades hadden volgens hem niet alles in de hand, 'want altijd zijn er materiële omstandigheden in het geding, waardoor de eenmaal genomen beslissingen
van de leiders anders uitpakken dan zijzelf dachten'.133 In de verte doet
Arons relativerende zienswijze nota bene (en dat zegt iets over de
waarheid ervan) aan die van Marx denken, toen hij opgeschrikt uit zijn
dogmatische middagslaap verzuchtte: 'Mensen maken hun eigen geschiedenis, maar niet zoals zij het willen en niet onder omstandigheden die zijzelf hebben gekozen.'134 Het verschil tussen hun beider
zienswijze op de geschiedenis heeft met de lange termijn te maken,
want de een beschouwde het verloop ervan als 'een drama zonder
eenheid', terwijl de noodwendigheid waarmee gebeurtenissen zich
voltrokken op de ander de indruk van 'een eenheid zonder drama'
maakte.135 Met die laatste stellingname bevond Aron zich in goed gezelschap, want in een van de indrukwekkendste beschouwingen over
de geschiedfilosofie beweerde Tolstoj in de Tweede epiloog in Oorlog
en vrede precies hetzelfde. Menselijk gedrag berust op een wisselend
samenspel van vrijheid en noodzakelijkheid, zo stelde hij vast, en naarmate de tijd langer is verstreken, wordt het aandeel van de vrijheid
geringer.136 Dat betekent, dat het toeval in de voorstellingswijze van
een gebeurtenis uit het verre verleden enerzijds ruim baan moet maken voor wetmatigheden en anderzijds naarmate die wetmatigheden
een vermeend karakter hebben, in evenredigheid toeneemt. Voor eigentijdse geschiedenis lijkt het omgekeerde het geval, dat wil zeggen
dat wetmatigheden het menselijk gedrag meer beïnvloeden dan het
toeval. Maar zelfs als de vrijheid in haar geheel een idee-fixe blijkt te
zijn (overeenkomstig de eerder gegeven definitie van het toeval: het
zichtbare gevolg van een onzichtbare oorzaak), vergelijkbaar met het
verkeerde denkbeeld in de astronomie dat de zon om de aarde zou
* Zie blz.62.
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draaien, dan nog kan het goed zijn dat net als in geval van de wetten
der zwaartekracht de eigenschap van iets wordt verklaard, maar niet
de oorzaak. De 'ondefinieerbare' essentie van het begrip 'vrijheid' sluit
met andere woorden een score van 100 % voor 'noodzaak' uit.137
Gelovend in de beperkte rol van het toeval vroeg Aron zich af, hoe
existentialisten het marxisme, met zijn vast verloop van de geschiedenis en voorgeprogrammeerd geloof in de toekomst, konden rijmen
met hun eigen idee van absolute vrijheid.138 In die vraagstelling scholen twee extreme opvattingen die hij beide verwierp. Hij bezag het
marxisme en existentialisme als ideologieën, van realiteitszin verstoken, waarover hij in termen van 'seculiere religies' sprak. 139 Hoe verkeerd volgens hem beide maatschappelijke stromingen tegen de eigentijdse werkelijkheid aankeken, bleek ook uit zijn minder theoretische dan praktische benaderingswijze van de sociale ongelijkheid in de
samenleving. Economische groei had de klassentegenstellingen volgens Marx moeten doen toenemen, zo beweerde Aron, maar hield de
sociale ongelijkheid min of meer op peil. Arbeiders werden niet steeds
slechter betaald, veeleer was op hen 'de paradox van de economische
vooruitgang' van toepassing.140 Daaronder verstond Aron, dat, tegen
de verwachting en bedoeling van de grondleggers van het marxisme
in, de economische vooruitgang nieuwe banen had gecreëerd met
nieuwe functies die tot betere betalingen van werkzaamheden hadden
geleid, naarmate die door hoger gekwalificeerde arbeiders moesten
worden verricht. De eliminatie van de sociale ongelijkheid werd daardoor slechts tijdelijk uitgesteld, want ten gevolge van de werking van
de vrije markt ontstond er op den duur een toenemende kloof tussen
rijk en arm dankzij de steeds grotere winsten voor een groeiend aantal
bezitters van kapitaal en kapitaalgoederen.
Aron was een realist, die zich stoorde aan het misplaatste optimisme
van Hegel voor wie werkelijkheid en redelijkheid synoniemen waren:
'Wat werkelijk is, is redelijk, en wat redelijk is, is werkelijk!'141 Door hun
ogen voor de irrationele aspecten van de werkelijkheid te sluiten konden Franse intellectuelen het totalitarisme in de Sovjet-Unie toejuichen, evenals dat in China ten tijde van massahysterie rondom het
Rode Boekje van Mao. Aron was verstandig en moedig genoeg om de
linkse publieke opinie te trotseren, als hij dat nodig vond. In zijn jonge
jaren had hij meegemaakt, hoe de algemeen bejubelde filosoof
Alexandre Kojève het einde der tijden had geproclameerd: de Russische Revolutie en Stalin hoogst persoonlijk hadden het menselijk lot
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zo'n definitieve draai ten goede gegeven, dat de geschiedenis zichzelf
had overleefd. Later bleek dat Kojève een betaalde Russische agent
was, die de gemoederen in Frankrijk rijp voor een revolutie in Russische geest had moet maken.142 Sartre was diep van hem onder de indruk, maar Aron niet. Stelde Kojève triomfantelijk vast, dat mensen
niet langer de sociale werkelijkheid hoefden te loochenen, omdat zij
die in een bloedige strijd hadden 'getransformeerd tot scheppende arbeid', waarna zij in een arbeidersparadijs mochten leven, dan stelde
Aron in zijn memoires daar nuchter en naar waarheid het volgende tegenover: 'Als de mens werkelijk ten volle voldaan is door wat er is, stelt
hij niet langer eisen aan de realiteit en verandert hij dus deze niet langer, doordat hij ophoudt zichzelf te veranderen.'143 Aangezien de mens
zichzelf voortdurend bleef veranderen, evenals de loop van de geschiedenis (hoe vaak die zich ook mocht herhalen), en er zich uitgerekend onder Stalin grote veranderingen in de Sovjet-Unie voltrokken,
ging Aron niet in de redenering van Kojève mee.
Door zijn benaming scheen het 'arbeidersparadijs' een religieus element in de bespiegelingen over het einde der tijden te bevatten, maar
letterlijk apocalyptische visioenen stonden Kojève niet voor ogen. Onder het einde der tijden verstond hij eigenlijk het einde van de geschiedenis. Een der eerste filosofen die iets dergelijks had voorzien of geopperd, was Hegel, in wiens Phänomenologie des Geistes de geschiedenis
in 1806 te Jena eindigde. Toen was hij er namelijk getuige van, hoe
Napoleon daar te paard een glorieuze entree maakte. Deze 'Weltgeist
zu Pferde' riep weliswaar reminiscenties aan de apocalyptische ruiters
op, maar Hegel zag in hem toch vooral de bezieler van Europa, waarvan de geschiedenis met de Franse Revolutie en Napoleons overwinning op Pruisen was afgerond. Kennelijk kan een filosoof zo hevig worden overdonderd door eigentijdse politieke en militaire gebeurtenissen, dat hij daar alleen met een zotte theorie weerstand aan kan bieden. Hetzelfde gebeurde in 1992, toen Fukuyama na de val van het
communisme en het ontbreken van een alternatief voor de neoliberale opvattingen over de vrije markt in navolging van Kojève meende,
dat er zich geen grote verschuiving in de hoofdlijnen van de geschiedenis meer zou kunnen voordoen.144 Hoe kortzichtig moet een filosoof
of econoom* zijn om zich geen voorstelling van een schier onuitputtelijke reeks gebeurtenissen te kunnen maken die op hun beurt tot
* Zie blz.516.
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nieuwe ontwikkelingen zullen leiden? In het maken van afwegingen
die het zicht op zulke ontwikkelingen vergrootten, was Aron een grootmeester, terwijl Kojève en Fukuyama kibbelden over het antwoord op
de vraag of Hegel een vriend of vijand van Poppers 'open society' zou
zijn geweest. Zij verdwaalden in het filosofisch labyrint, waaruit Aron
hen de weg naar de uitgang wees.
Sartres visie op de neoliberale opvattingen over de vrije markt deed
het ergste vrezen voor zijn voorspellend vermogen, toen hij in 1965
het standpunt innam, dat dankzij het existentialisme met zijn nadruk
op de beleving van economische theorieën en op het verrichten van
handelingen in het algemeen, de politieke crisis moest uitmonden in
'een gekweld, van angst vervuld liberalisme'. Ondanks de door hem
hiervoor aangevoerde 'vrij gegronde redenen' had hij dus geen flauw
idee van wat de toekomst hem brengen zou: de onbeschaamdheid van
het neoliberalisme en de vrije marktwerking.145 Nog erger was het gesteld met zijn inschattingsvermogen om de burgerij zodanig te indoctrineren, dat zij zich tot het communisme zou bekeren: 'Via de bewustzijnsintenties zou men de bourgeoisie een filosofie kunnen verschaffen
die in overeenstemming is met haar eigen bestaan, die haar de mogelijkheid geeft de voorhoede van de revolutionaire wereldbeweging te
worden.'146 Wat een bevoogding spreekt er uit zijn woorden, wat een
onderschatting van het gezond verstand van een totale maatschappelijke klasse! Het is net alsof hij zijn geboorte in een burgerlijke familie
betreurde, zoals Baudelaire onder zijn 'walgelijke' geboorte als zoon
van een priester gebukt ging. 'Er moet een demon in mijn vader gevaren zijn,' moet Baudelaire gedacht hebben, 'terwijl hij voorheen God
placht te beminnen. En uit de onzalige verbintenis van een man die de
slechtst denkbare ruil deed, en een vrouw ben ik voortgekomen.' Een
'walgelijke' geboorte die hem ongewild een 'satanische' verwantschap
bezorgde, speelde hem tot aan het einde van zijn leven parten. 147
Sartre walgde evenzo van zijn burgerlijke afkomst, wat hem tal van
neerbuigende uitspraken over de bourgeoisie ontlokte. Zo achtte hij
het bijvoorbeeld een 'feit', dat een gegoede burger het bestaan van
maatschappelijke klassen en vooral van zijn eigen stand ontkende. Een
edelman is trots en beveelt, maar een burger? 148 In Nederland heeft
het patriciaat de leemte tussen adel en lagere burgerij opgevuld, genoeg van zichzelf overtuigd als het was om geen adellijke titel te begeren, en in Frankrijk de 'haute bourgeoisie', die net zo trots het perso-
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neel bevelen gaf (in weerwil van Sartres eigen woorden) als een adellijke legeraanvoerder zijn manschappen. De adel was er trots op tot
een kaste te behoren, de burger erkende niet minder trots slechts de
'synthetische betrekkingen tussen eigenaar en eigendom'.149 Volgens
Sartre was de burger uitsluitend ingesteld op behagen en intimideren:
'Uiterlijk vertoon, tucht en beleefdheid regelen zijn gedragingen, zijn
medemensen verslijt hij voor marionetten en als hij enig inzicht wil
krijgen in hun neigingen en hun aard, is het omdat zielenroerselen hem
voorkomen als touwtjes waaraan men hard trekken kan. Het getijdenboek van de eerzuchtige en arme burger is De kunst om te slagen. Het
brevier van de rijke burger is De kunst om te bevelen.'150 Er zullen ongetwijfeld naar dit type gemodelleerde burgers voorkomen, ook nu
nog, maar het generaliserende gevoel van minachting dat Sartre voor
de derde stand als geheel reserveerde, zegt uiteindelijk meer over hem
dan over veel van zijn medemensen.
Niet minder aanvechtbaar en gezocht was Sartres stelling, dat de
bourgeoisie de economische gevolgen van de Franse Revolutie heeft
onderschat wegens haar gebrek aan belangstelling voor de theorieën
van Gracchus Babeuf, Robespierre en Marat. Zij zou slechts met Camille Desmoulins en de Girondijnen hebben gedweept, waardoor het
woord 'revolutie' een enorme devaluatie had ondergaan. In plaats van
'een totale omwenteling' betekende dat woord voortaan 'een geslaagde politieke opstand', onder miskenning van wat er werkelijk was
voorgevallen. De latere 'revoluties' van 1830 en 1848 hielden slechts
een wisseling van de wacht in, die althans verbaal het geweten van de
bourgeoisie suste, maar Sartre was ervan overtuigd, dat er door toedoen van het laagste deel der bourgeoisie een echte revolutie zou ontstaan: 'De bekrompenheid der woordenschat deed uiteraard bepaalde
kanten van de geschiedkundige, psychologische of filosofische werkelijkheid verloren gaan, maar aangezien die aspecten niet uit zichzelf
naar voren traden, daar ze meer overeenkwamen met een verborgen
onbehagen van het geweten der massa's of van de enkeling dan met
effectieve factoren van het maatschappelijk of persoonlijk leven, werd
men veeleer getroffen door de droge netheid der woorden, door de
onwrikbare duidelijkheid der betekenissen dan door hun ontoereikendheid.'151 Het woord zou Frankrijk meer dan een halve eeuw hebben gedomineerd? De verschrikkingen van de Franse Revolutie werden onder degenen die er het hardst door getroffen waren verzwegen? Napoleon kreeg de kans niet naar de macht te grijpen, evenmin
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als de Bourbons na hem de dood van hun oudste broer tot leidraad
van hun restauratieve plannen maakten? Er is wel eens geopperd, dat
de vox populi zich nooit luider liet horen dan tijdens de zaak van het
diamanten halssnoer, een paar jaar voor het uitbreken van de Franse
Revolutie, en dat haar stem sindsdien verstomd zou zijn, is even ondenkbaar als dat de complexe verhoudingen tussen burgers onderling
niet op enigerlei wijze in de openbaarheid zouden zijn getreden!
Net als in Les mots toonde Sartre zijn onverholen afkeer van de bourgeoisie in Les mains sales, waarin de jonge idealist Hugo lijnrecht tegenover de oude realist Hoederer staat, die hem als partijleider van de
communisten in Illyrië als zijn protegé beschouwt. De tegenstelling
tussen enerzijds rechtlijnig idealisme, compromisloos en desnoods gewelddadig, en anderzijds politiek opportunisme, minder de partij dan
de politicus dienend, leidt tot allerlei bespiegelingen over de politiek
in het algemeen en linkse waarheden in het bijzonder. Hugo heeft van
Olga en Louis de opdracht gekregen om Hoederer uit de weg te ruimen
in het belang van de communistische partij. Hij zal uiteindelijk doen
wat er van hem wordt verlangd, maar ter afsluiting van dit hoofdstuk
gaat het om twee confrontaties die hij met zijn vrouw Jessica heeft. Ze
richt zich in de eerste confrontatie met haar man tot een denkbeeldige
mevrouw, hem honend toevoegend: "Op je zesde jaar droeg je een
stijve kraag, die moest je kippenhalsje wel kapot schuren, en een pakje
helemaal van fluweel met een strik. Wat een mooi manneke, wat een
zoet kind! Het zijn juist de zoete kinderen, mevrouw, die de verschrikkelijkste revolutionairen worden. Ze zijn o zo gezeglijk, ze verstoppen
zich niet onder de tafel, ze eten netjes één bonbon tegelijk, maar later
komt dat de maatschappij duur te staan. Hoedt u voor de zoete kindertjes!"152 Sartres afkeer van de bourgeoisie had niet venijniger kunnen worden verwoord dan door Jessica. Haar cynisch commentaar vrijwaart haar van het lot dat communisten voor de afwezige mevrouw in
gedachten hebben, maar veel goeds kan dat niet zijn.
In de tweede confrontatie verwijt zij hem, dat hij in de ideeën van
Olga en Louis geloofde, 'omdat ze waar zijn'. Wat is waarheid? Zou hij
Hoederer eerder dan Olga en Louis hebben ontmoet, dan zou hij diens
ideeën voor waar hebben aangenomen. Hugo antwoordt daarop: "Je
zou, als je jou hoort, haast gaan geloven, dat alle meningen evenveel
waard zijn en dat je ze oploopt als een ziekte."153 Wie blindelings in
een waarheid gelooft of zich te weinig rekenschap van de onderlig-
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gende criteria ervan geeft, zo schijnt Sartre te denken, is verkeerd bezig. Welke ideologie rechtvaardigt het gebruik van geweld? Dat Hugo
daartoe bereid was, geeft een ommekeer in het denken van Sartre
aan. Was Nietzsche de filosoof met de hamer,-híj bleek er een met de
revolver te zijn. Als een revolutie mensenlevens kost, dan zij dat zo.
Dezelfde nonchalance waarmee Henriëtte Roland Holst het kon billijken, dat er ter wille van het mensengeluk '1000 maal 1000 zielen' stuk
zouden gaan, bracht Hugo ertoe voor hetzelfde gekoesterde ideaal
'honderdduizenden mensen' op te offeren. 154 Op een nulletje meer of
minder schenen zulke idealisten niet te kijken, wat dat betreft, was
Sartre met zijn verheerlijking van het Schrikbewind en zijn afkeer van
te volle gevangenissen, voor welk probleem een moord- en lynchpartij
de beste oplossing bood, nog een gematigd man. Zijn grootste fout
was de moraal ondergeschikt aan idealen te maken.
Pas nadat Hugo erachter komt, dat Hoederer en Jessica het bed met
elkaar hebben gedeeld, vindt de lang verwachte gebeurtenis, of ontlading zo men liever wil, in Les mains sales plaats. Voor wie een direct
verband ziet tussen het optreden van Hugo en Sartre zelf, is dit gegeven pikant: politieke idealen zijn kennelijk niet zuiver genoeg om er
een moord voor te plegen. Wie is verantwoordelijk voor de strekking
van deze tragedie, een personage als Hugo of de auteur? De vereenzelviging van de een met de ander gaat ver, want wat voor pacten er
ook door communistische en fascistische staten werden gesloten, naar
het voorbeeld van Duitsland en Rusland vóór het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog,- Hugo zal zich voortaan niet meer voor partijpolitieke doeleinden laten gebruiken. En Sartre, toen hij zijn sympathie
voor Castro, Yasser Arafat en leden van de Rote Armee Fraktion liet
blijken? Hij brak met de communistische partij, maar bleef zijn hele
leven lang een linkse idealist.

491

Eindnoten
1

R. Safranski, Heidegger en zijn tijd. Z.pl., 2006. Blz.438.
Idem. Blz.438.
3
Idem
4
Idem. Blz.439.
5
J.P. Sartre, Over het existentialisme. Utrecht/Aartselaar, 1967. Blz.9.
6
Idem. Blz.6.
7
M. Houellebecq en B.H. Lévy, Publieke vijanden. Een steekspel in brieven. Vertaald uit
het Frans door Martin de Haan en Rokus Hofstede. Breda, 2009. Blz.153. Zie ook B. Pascal, Gedachten. Vertaling en aantekeningen Frank de Graaff. Amsterdam, 2004. Blz.191.
8
A. Camus, Bruiloft, De vreemdeling, De pest, De zomer, De val. Amsterdam, 1993.
Blz.556.
9
R. Safranski, op.cit. Blz.420.
10
B.H. Lévy, De eeuw van Sartre: een filosofische zoektocht. Amsterdam, 2004. Blz.132.
11
Aristoteles, De eerste filosofie. Metaphysica Alpha. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Carlos Steel. Groningen, 2002. Blz.36.
12
M. Grimault, Kierkegaard leven en werk. Utrecht/Antwerpen, 1967. Blz.78.
13
S. Kierkegaard, Of/of. Een levensfragment uitgegeven door Victor Eremita. Editie: J.
Marquart Scholtz. Amsterdam, 2007. Blz.575.
14
B.H. Lévy, op.cit. Blz.442.
15
Idem. Blz.445.
16
Idem. Blz.454.
17
Idem. Blz.29.
18
Idem. Blz.43.
19
Idem. Blz.144.
20
Idem. Blz.352.
21
R. Safranski, op.cit. Blz.376.
22
P. Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede. Vertaald door Tinke Davids. Herzien door
Hans Driessen. Amsterdam, 2013. Blz.175.
23
Idem. Blz.174-175.
24
Idem. Blz.189.
25
J.P. Sartre, De Muur. Amsterdam, 1962. Blz.140 en 141.
26
S. Kierkegaard, op.cit. Blz.290.
27
Idem. Blz.289.
28
V. Klemperer, Curriculum vitae. Herinneringen 1881-1918. Amsterdam/Antwerpen,
2009. Blz.826.
29
A. Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre: zijn biografie. Amsterdam, 1989. Blz.389.
30
J.P. Sartre, Het zijn en het niet. Proeve van een fenomenologische ontologie. Vertaald
en van een voorwoord voorzien door Frans de Haan. Rotterdam, 2003. Blz.127.
31
B.H. Lévy, op.cit. Blz.121.
32
J.P. Sartre, op.cit. Blz.27.
2

492

33

Idem. Blz.27-28.
Idem. Blz.28.
35
Idem. Blz.29.
36
B.H. Lévy, op.cit. Blz.178.
37
Idem. Blz.177.
38
R. Safranski, op.cit. Blz.104.
39
S. Vestdijk, De dokter en het lichte meisje. Amsterdam, 2005. Blz.190.
40
Idem
41
W. Hazeu, Vestdijk. Een biografie. Amsterdam, 2005. Blz.13.
42
Idem
43
H. Visser, Simon Vestdijk. Een schrijversleven. Utrecht, 1987. Blz.343.
44
L.F. Céline, Reis naar het einde van de nacht. Amsterdam, 1968. Blz.11.
45
B.H. Lévy, op.cit. Blz.99.
46
Idem. 100.
47
M. Houellebecq en B.H. Lévy, op.cit. Blz.7.
48
Idem. Blz.9.
49
B.H. Lévy, op.cit. Blz.175-176.
50
J.P. Sartre, op.cit. Blz.441.
51
Idem. Blz.544.
52
Lucebert, 1948-1963 gedichten. Verzameld door Simon Vinkenoog met tekeningen
van Lucebert. Amsterdam, 1966. Blz.75-76.
53
B.H. Lévy, op.cit. Blz.493 en 500.
54
Idem. Blz.493.
55
R. Safranski, Zeit. Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen. München, 2015.
Blz.19. Letterlijk staat daar: 'Das lähmende Rendezvous mit dem reinen Zeitvergehen
nennen wir Langeweile.'
56
L.F. Céline, op.cit. Blz.535 en 560.
57
B.H. Lévy, op.cit. Blz.465.
58
Idem. Blz.65.
59
Idem. Blz.470.
60
Idem. Blz.472.
61
Idem. Blz.483.
62
L.F. Céline, op.cit. Blz.566.
63
Idem. Blz.611.
64
W.F. Hermans, Wittgenstein. In: Volledige Werken 15. Amsterdam, 2012. Blz.155. De
vergelijking van Hermans is vreemd. Hij zonderde Jezus en Pilatus van de werking der
Voorzienigheid uit, maar Jezus is toch de verpersoonlijking der Voorzienigheid? Pilatus
en de niet door hem genoemde Judas speelden hun rol bij de veroordeling van Jezus.
De onvoorspelbaarheid van het kwaad is in de christelijke wereld groter dan in de boeddhistische, dat wilde Hermans betogen. Maar ook daarbij kan men een kanttekening
plaatsen, want welke wereld is minder onveilig, die waarin het kwaad vrij spel heeft
(door de vrije wil van mensen) of die waarin de Voorzienigheid het op een akkoordje
34

493

gooit met de smid Chunda? Daarom staat er op blz.13: zoals W.F. Hermans…'suggereerde' in plaats van 'opmerkte'.
65
M. Buber, De vraag naar de mens. Utrecht, 1971. Blz.89.
66
Idem. Blz.90.
67
Idem. Blz.97 en 100.
68
J.P. Sartre, De vliegen, Met gesloten deuren, De eerbiedige lichtekooi, Vuile handen.
Amsterdam, 1977. Blz.78.
69
M. Houellebecq en B.H. Lévy, op.cit. Blz.140.
70
J.P. Sartre, Het zijn en het niet. Proeve van een fenomenologische ontologie. Vertaald
en van een voorwoord voorzien door Frans de Haan. Rotterdam, 2003. Blz.322.
71
Idem. Blz.349-350.
72
Wat de legitimatie door Hegel betreft: Lévy vermeldt, dat Sartre aan Hegel 'het voor
zich zijn dat slechts voor zich is door een ander' ontleende. Zie B.H. Lévy De eeuw van
Sartre: een filosofische zoektocht. Amsterdam, 2004. Blz.422. Gadamer vermeldt, dat
Hegel in zijn Phänomenologie des Geistes 'de genese van een werkelijk op en voor zich
vrij bewustzijn' ontwikkelde. Zie H.H. Gadamer, Waarheid en methode. Hoofdlijnen van
een filosofische hermeneutiek. Vertaling Mark Wildschut. Nijmegen, 2014. Blz.25. In
beide gevallen is er van een onderscheiding, maar niet van een scheiding sprake. Dus
kan Sartre zijn visie in dezen niet op Hegels visie baseren.
J.P. Sartre, De vliegen, Met gesloten deuren, De eerbiedige lichtekooi, Vuile handen. Amsterdam, 1977. Blz.120.
73
Idem. Blz.84.
74
Idem. Blz.88.
75
Idem. Blz.95.
76
Idem. Blz.100-101.
77
Idem. Blz.117.
78
B.H. Lévy, De laatste dagen van Charles Baudelaire. Amsterdam, 1989. Blz.142.
79
Idem. Blz.71-72.
80
S. Kierkegaard, op.cit. Blz.445.
81
J.P. Sartre, De Muur. Amsterdam, 1962. Blz.27.
82
J.P. Sartre, Het zijn en het niet. Proeve van een fenomenologische ontologie. Vertaald
en van een voorwoord voorzien door Frans de Haan. Rotterdam, 2003. Blz.163.
83
A. Camus, op.cit. Blz.176.
84
E. Levinas, Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas. Gekozen en ingeleid
door Ad Peperzak. Utrecht, 1969. Blz.31.
85
M. Buber, op.cit. Blz.140.
86
Idem. Blz.143.
87
Idem. Blz.141.
88
E. Levinas, op.cit. Blz.33.
89
Idem. Blz.145.
90
Idem
91
Idem
92
Idem. Blz.177.
494

93

Idem. Blz.132.
Sartre, op.cit. Blz.127.
95
Idem. Blz.159.
96
De amoraliteit van Sartre en Heidegger lijkt, alleen oppervlakkig gezien, op de door
zenmeester Dogen in Fukanzazengi verkondigde stelling, dat men vooral niet in termen
van goed en kwaad moet denken. Afwijzing van het duale denken, dat iedere boeddhist
verfoeit of als een inbreuk op de eenheid van alles met allen (en omgekeerd) ervaart,
staat op hetzelfde relatief hoge niveau als de 'domheid' van Socrates, die wist dat hij
niets wist. Zoals men de 'domheid' van Socrates niet met zijn eigen domheid mag vergelijken, mag men de houding van een boeddhist tegenover goed en kwaad niet afmeten
aan de amoraliteit van Sartre en Heidegger. Er is bovendien nog een andere invalshoek
mogelijk dan die van zulke ongepaste vergelijkingen. Houdt de stelling van zenmeester
Dogen niet een latente onderwerping aan de moraal in, wanneer hij het denken in termen van goed en kwaad afkeurt, en speelt de moraal niet alsnog een grote rol, wanneer
een boeddhist de afwijzing van het duale denken aanbeveelt of goedkeurt?
97
A. Cohen-Solal, op.cit. Blz.404.
98
Idem. Blz.412.
99
Idem. Blz.417.
100
P. van Velthoven, Het verantwoorde engagement. Filosofie en politiek bij Raymond
Aron. Soesterberg, 2005. Blz.52.
101
Idem. Blz.26.
102
Idem. Blz.61.
103
Idem. Blz.51.
104
A. Cohen-Solal, op.cit. Blz.30.
105
B.H. Lévy, De eeuw van Sartre: een filosofische zoektocht. Amsterdam, 2004. Blz.69.
106
Idem. Zie ook J.P. Sartre, Wat is literatuur?Amsterdam, 1968. Blz.24.
107
J.P. Sartre, Het zijn en het niet. Proeve van een fenomenologische ontologie. Vertaald
en van een voorwoord voorzien door Frans de Haan. Rotterdam, 2003. Blz.657.
108
Idem. Blz.590.
109
Idem. Blz.600-601.
110
Idem. Blz.664-665.
111
Idem. Blz.603.
112
Idem
113
Idem
114
Idem. Blz.633.
115
Idem. Blz.227.
116
Idem. Blz.228.
117
B.H. Lévy, op.cit. Blz.181.
118
Idem
119
Idem. Blz.181 en 251.
120
Idem. Blz.353.
121
G. Orwell, 1984. Amsterdam, 1973. Blz.255.
122
J.P. Sartre, Wat is literatuur? Amsterdam, 1968. Blz.224.
94

495

123

Idem. Blz.25. Sartre erkende nota bene, dat 'stijl' de waarde van het proza uitmaakt,
mits die onopgemerkt blijft. Zo onopgemerkt, dat hij dat in de rest van zijn boek vergat?
124
Idem. Blz.218.
125
Idem. Blz.66.
126
Idem. Blz.16-17.
127
Idem
128
Idem. Blz.21.
129
Idem. Blz.14.
130
Idem. Blz.49.
131
Idem. Blz.50.
132
Idem. Blz.59.
133
P. van Velthoven, op.cit. Blz.68.
134
Idem
135
Idem. Blz.62.
136
L. Tolstoj, Oorlog en vrede. Uit het Russisch vertaald door René de Vries. Blaricum, z.j.
Blz.1007.
137
Idem. Blz.1013.
138
P. van Velthoven, op.cit. Blz.103.
139
Idem. Blz.120.
140
Idem. Blz.156.
141
Idem. Blz.96.
142
M. Houellebecq en B.H. Lévy, op.cit. Blz.134.
143
P. van Velthoven, op.cit.. Blz.94.
144
H. Broekhuijse, Ralf Dahrendorf over neoliberalisme, sociaalliberalisme en sociaaldemocratie. Het einde van de sociaaldemocratie? Budel, 2007. Blz.106.
145
J.P. Sartre, Over het existentialisme. Utrecht/Aartselaar, 1967. Blz.66.
146
Idem. Blz.79.
147
B.H. Lévy, De laatste dagen van Charles Baudelaire. Amsterdam, 1989. Blz.150 en
151.
148
J.P. Sartre, Wat is literatuur? Amsterdam, 1968. Blz.98.
149
Idem
150
Idem. Merk de innerlijke tegenspraak op tussen wat hij eerder oordeelde als iets wat
aan de adel was voorbehouden en hij nu met rijke burgers in verband brengt.
151
Idem. Blz.226.
152
J.P. Sartre, De vliegen, Met gesloten deuren, De eerbiedige lichtekooi, Vuile handen.
Amsterdam, 1977. Blz.182.
153
Idem. Blz.232.
154
Idem. Blz.242. Zie ook J. Kapteijns, Het Nederlandse volk de les gelezen. In: Vooys.
Jaargang (1999). Blz.16.

496

10. Economie: communisme, kapitalisme of een postmoderne misgreep?
De dichter Roland Holst had weinig met het communisme op, zoals blijkt uit de
herinneringen van Annie Salomons. Ze gaf hem tijdens een ontmoeting vóór
de Eerste Wereldoorlog te kennen, dat haar hoofd niet naar poëzie stond: 'Ik
verdedigde me met de uitspraak van zijn tante Henriëtte, dat er in deze tijd van
worsteling en gebrokenheid geen grote kunst kon ontstaan. Hij voelde echter
niets voor deze marxistische beschouwingswijze: als een mens jong was en hij
stond voor de schoonheid van het leven, bereid om zich eraan over te geven,
zou hij zeker waardevolle kunst kunnen scheppen…'1 Wat hem in de communistische leer dwarszat, vatte hij jaren later in een beschouwing over Herman
Gorter (door hem enigszins nonchalant met 'dit wezen' aangeduid) aldus samen: 'Historisch overleg en een meedogenloze, maar te mechanische en kortzichtige logica gingen hun bevel voeren over dit wezen, dat, althans wat dichterlijk vermogen aangaat, zich slechts op de hogere maat van een vrije bezieling
had moeten bewegen.'2 Wat is er principieel bezwaarlijk aan het communisme,
afgezien van bezwaren die men tegen het historisch materialisme of tegen het
ontbreken van een menselijke maat in tal van marxistische redeneringen kan
aanvoeren die de bedoeling hebben de sociale cohesie in een samenleving te
benadrukken?
Voordat Karl Marx Das Kapital schreef, met als ondertitel Zur Kritik der politischen Ökonomie, schetste hij reeds in een (wat de ondertitel betreft) gelijknamige brochure uit 1859 wat de kern van zijn leer was: 'Het is niet het bewustzijn
van de mensen dat hun zijn, maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn dat hun
bewustzijn bepaalt.'3 Ondanks het wirwar van draden dat er naar hartenlust
kan worden gesponnen tussen beide 'zijns', is dit klinkklare onzin, omdat de
menselijke geest ten eerste waait waar hij wil en ten tweede hoogstens aan
fysieke in plaats van maatschappelijke grenzen gebonden is. Wie de kern van
het marxisme aanvaardt, maakt dus bij voorbaat van zichzelf een gehersenspoeld menselijk wezen. Hij gaat ervan uit, dat proletariërs niet vrij zijn in hun
keuzes. Noch als individu, noch als vertegenwoordigers van hun klasse kunnen
zij onder de doem van de historisch bepaalde klassenstrijd uit. Daarom zouden
zij volgens Marx niet in staat zijn om voor gerechtigheid te kiezen.4 Hij ontzegde
zijn eigen achterban niet alleen materiële goederen waarop zij rechten zouden
kunnen doen gelden, maar ook moreel inzicht en gevoel voor rechtvaardigheid. Pas na de op het kapitalisme behaalde eindoverwinning zouden proletariërs kunnen begrijpen, waarom hun leiders zus of zo hadden gehandeld. Tot
die tijd dienden zij zich blindelings te wijden aan de klassenstrijd: Marx en zijn
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opvolgers waren despoten zonder weerga, in wier verkeerde denkbeelden een
slaafsere gehoorzaamheid was ingebouwd dan in het verwachtingspatroon
van een willekeurige fabrieksdirecteur uit de negentiende eeuw.
Hoe noodzakelijk het ook is, dat men zijn eerste levensbehoeften vervullen
kan, toch is het besef algemeen: "De mens leeft niet van brood alleen." Deze
woorden van Jezus in de woestijn tegen de Boze gesproken, staan lijnrecht tegenover de visie van Marx, die misschien wel om die reden godsdienst als
opium voor het volk beschouwde.5 Hoe meer een mens in materieel opzicht in
de knel raakt, des te meer zal hij zich vastklampen aan zijn geloof of ideologie,
want wat zou hem anders op de been moeten houden? Het irrationele gedrag
van veel moslims wijst erop, dat zij bereid zijn om juist die factoren in hun leven
het zwaarst te laten wegen waaraan Marx het minst belang hechtte. En is de
slaafse gehoorzaamheid die deze profeet van de communistische heilsstaat
eiste van zijn volgelingen niet net zo irreëel als het onvoorwaardelijke geloof
van moslims in de profeet Mohammed? Popper zag tussen de politieke ideologie van de een en de religieuze ideeën van de ander duidelijk een verband: 'Ik
denk dat de maatschappelijke ervaring duidelijk laat zien, dat de invloed van
ideeën (misschien met propaganda ondersteund) onder bepaalde omstandigheden de economische krachten kan compenseren en overspelen. Daarbij
komt dat het weliswaar onmogelijk is geestelijke ontwikkelingen geheel te begrijpen, maar dat het tenminste even onmogelijk is economische ontwikkelingen te begrijpen, zonder de ontwikkeling van bijvoorbeeld wetenschappelijke
en religieuze ideeën te begrijpen.'6 Met deze stelling weerlegde hij de kern van
Marx' leer, zoals in Das Kapital verkondigd.
Popper had nog wel meer fundamentele bezwaren tegen Marx, waarvan
sommige misschien gezocht voorkomen, maar die wel iets blootleggen wat
aandacht verdient. Zo vroeg hij zich af, waarom Marx het idealisme van Hegel
liet vallen maar diens voorliefde voor dialectische 'contradicties, negaties en negaties van negaties' overnam.7 Marx hield ervan in dubbele negaties te spreken, als welke hij 'het einde van het kapitalisme' wenste te beschouwen.8 Zijn
voorspellingen bleken vaak niet te kloppen, zoals zijn zogenaamd 'wetenschappelijk' onderbouwde stelling, dat de overgang van kapitalisme naar socialisme
minder schokkend zou verlopen dan de overgang naar de industriële revolutie.
De bourgeoisie zou een te verwaarlozen factor in het geheel zijn, omdat zij van
nature besluiteloos is. Op elk van deze boude beweringen valt het nodige af te
dingen, maar essentiëler dan wat de ervaring a posteriori menigeen geleerd
heeft, is de bedrieglijke methode van de dialectiek. Op zichzelf leidt die tot eindeloze afwegingen van elkaar tegensprekende standpunten, totdat er uit aver-
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sie tegen de steeds meer verfijnde onbepaaldheid ervan een dogmatisch keerpunt wordt bereikt. Marx en zijn volgelingen doorliepen zo'n uitgebreid denkproces van uiterste vrijzinnigheid tot een strengheid in de leer, die geen enkele
tegenspraak meer duldde.9 In de loop der tijd bleek de een gevoeliger voor dit
aspect van het marxisme te zijn dan de ander. Voor wie vrijheid hoog in het
vaandel heeft staan, is alleen de denktrant van Marx al verwerpelijk, zo niet abject, want behoort volgens Spinoza een zo groot mogelijke vrijheid niet het doel
van de politiek te zijn?10 Voor een man als Dahrendorf betekende vrijheid de
hoogste waarde, terwijl Weber beweerde geen hoogste waarde te kennen,
want die hing volgens hem uitsluitend van de context af.11
Marx was een rigide denker, die zelf op grond van de kern van zijn leer niet vrij
zou kunnen zijn geweest om te denken wat hij dacht. Als het maatschappelijk
zijn zo bepalend voor het menselijk bewustzijn is,-hoe kon hij dan buiten zijn
klasse getreden zijn? Hoe kon hij zich het lot van proletariërs hebben aangetrokken? In het tweede deel van Les Thibaults stelde Roger Martin du Gard diezelfde vraag, wanneer de kinderarts Antoine zich in de politieke ideeën van zijn
marxistisch georiënteerde broer Jacques blijkt te kunnen vinden. 'Hoe kan die
broer van mij als de verpersoonlijking van de kapitalist openstaan voor mijn
ideeën?' vroeg Jacques zich verbaasd af. Als hij zijn beroep maar in alle vrijheid
kon uitoefenen, mocht de hele wereld om hem heen veranderen: "Ik ben volkomen bereid een andere wereld goed te keuren." Jacques hoorde het zijn
broer met genoegen zeggen: 'Dat is alvast wat, dacht hij, dat een mens zijn
overtuigingen niet aanpast aan het leven dat hij leidt…'12 Dat Frederik van
Eeden, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, ieder op zijn of haar eigen
wijze, zichzelf de nodige geestelijke armslag bezorgden om hun overtuigingen
niet aan hun eigen vertrouwde kring te hoeven aanpassen, wijst op een verkeerd uitgangspunt en een fundamenteel gebrek in de marxistische leer, volgens hetwelk zij daartoe niet in staat zouden moeten worden geacht. Scoorde
Marx dan geen enkel punt? In zijn Kritiek van de cynische rede wees Peter Sloterdijk op de minachting van filosofen uit de klassieke traditie van Plato tot en
met Kant voor de maatschappelijke onderbouw. 'Slaveneconomie, lijfeigenschap, onderdanigheidsrelaties op het werk' zijn geen theoretische aandacht
waard, maar minpunten vergeleken bij wat wel de moeite waard wordt gevonden: 'streven naar waarheid, bewustzijn van de deugd, goddelijke roeping, absolutisme van de rede en natuurlijk vernuft'.13 Marx doorbrak die traditie door
de zaken om te keren en het najagen van verheven idealen ondergeschikt aan
de economische situatie van mensen te maken, wat na een eeuwenlange verwaarlozing van de materiële 'facts of life' geen kwaad kon. Op den duur zal er
wel een evenwicht ontstaan tussen allerlei 'oermotieven', als welke Sloterdijk
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'eigenliefde, de wil tot macht, winstbejag en levens- en doodsdrift' betitelt, en
verheven idealen enerzijds en materiële condities (zonder welke het bestaan
vrijwel onmogelijk valt op te bouwen) anderzijds.14
Volgens Sloterdijk was de adel narcistisch genoeg om de wil tot macht voor
zichzelf te doen gelden in tegenstelling tot het proletariaat. Het drong ondanks
heldhaftige opofferingen van arbeiders tijdens de Franse Revolutie en de Commune van Parijs te weinig tot hen door, dat de politiek zich wel om hen zou
bekommeren, indien zij zich niet bekommerden om de politiek.15 Toch heerste
er een 'oerverlangen, kinderlijk maar tevens hyperrealistisch' onder veel mensen naar een paradijselijke situatie, waarin de politiek had opgehouden te bestaan, als gevolg waarvan men zich met een gerust geweten aan zijn eigen zaken kon wijden.16 Dat kan men zich nu niet permitteren, zoals blijkt uit wat Sloterdijk 'een schoolvoorbeeld van proletarisch realisme' noemde, de opkomst
van Solidarnos in Danzig. Geenszins behept met een narcistische wil tot macht,
maar des te meer met het verlangen naar een leven zonder kwellingen van
overheidswege, begon daar een volksopstand: 'Het is een van de grootste ironieën van de moderne geschiedenis dat geen westers proletariaat zulke spontane en gedisciplineerde algemene stakingen heeft kunnen organiseren als de
socialistische Polen in 1980, uit wier acties dan ook geen wil tot macht blijkt,
maar de wil tot vermindering van het lijden onder de macht.'17 Alleen tijdens
de revolutionaire Proletkult kenden proletariërs iets wat op een triomfantelijk
zelfbewustzijn leek, kort na de Oktoberrevolutie, maar zelfs als men dat met
zoiets als aan een klasse gebonden narcisme in verband wil brengen, strandde
dat gevoel 'op de eigen schamelheid en leugenachtigheid'. Adeldom verplicht,
maar proletarische afkomst? Sloterdijk associeerde 'ontproletarisering' met
iets positiefs, waarbij desondanks twee kanttekeningen dienen te worden gemaakt.18 Ten eerste bestond er onder arbeiders wel degelijk een bijzondere
band, een eigen invulling van 'broederschap', die niet narcistisch hoeft te zijn
om toch de indruk van een zekere trots op de eigen bijdragen aan de samenleving te kunnen wekken, en ten tweede kan men 'ontproletarisering' onmogelijk met uitsluitend iets goeds associëren: de terreur van de liedjes gezongen
door volkshelden als André Hazes en Frans Bauer doet veronderstellen, dat het
beschavingsniveau van een land als Nederland te veel van onderaf wordt bepaald. Dat is natuurlijk een kwestie van smaak, waarover niet valt te twisten, al
kan men dat wel over de buitensporige aandacht in de media voor 'volkskunst'.
Het eindeloos gepalaver over wie met wie in scheiding ligt, over de verzwikte
enkels van een musicalster en de jurk van koningin Máxima, en de schaamteloze presentatie van even goed geklede als gebekte, zogenaamd 'bekende' Ne-
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derlanders die weinig of niets kunnen (wat nog tot daaraan toe is) maar klakkeloos veronderstellen, dat men van hun doen en laten op de hoogte wil blijven
of, zoals in geval van de onsterfelijke Geer & Goor, dat men onbedaarlijk om
hen lachen moet (zelf geven zij alvast het goede voorbeeld zonder ooit te stikken van het lachen), plegen een grote aanslag op de audiovisuele tolerantie van
menige televisiekijker. Het narcisme dat Sloterdijk de werkende klasse nadrukkelijk ontzegt, kan men degenen die haar amuseren, helaas niet ontzeggen.
Misschien geven zij wel een voorbeeld dat ongewild navolging krijgt, net als
voornoemd duo dat constant gierend van de pret voor de camera staat, loopt
of ligt in de hoop dat zelfs hun aanstekelijk brede 'smile' in minder luidruchtige
situaties een glimlachje ontlokt aan de argeloze televisiekijker.
Met zijn 'ontproletarisering' had Sloterdijk niet helemaal gelijk, maar wel toen
hij Marx prees om de meer dan verdiende aandacht die hij in zijn geschriften
aan de maatschappelijke onderbouw schonk. Hij had Marx en Engels ook kunnen prijzen om hun onverholen kritiek op het christendom, waaraan Nietzsche
nog een puntje zou kunnen zuigen. Franz Mehring vertelde in zijn bekende biografie over eerstgenoemde, hoe beide heren afrekenden met de sociale beginselen van het christendom. Zij maakten daarbij gebruik van de stijlfiguur der
repetitio, wat aan hun woorden de kracht van een requisitoir geeft: 'De sociale
beginselen van het christendom prediken de noodzakelijkheid van een heersende en een onderdrukte klasse en koesteren slechts de vrome wens, dat de
eerste weldadig moge wezen. De sociale beginselen van het christendom laten
toe, dat kerkenraadsleden de vergelding van alle schurkenstreken naar de hemel verplaatsen en rechtvaardigen daardoor het voortduren van zulke streken
op aarde. De sociale beginselen van het christendom verklaren alle laagheden
van de onderdrukkers tegenover de onderdrukten, hetzij voor de gerechte
straf der erfzonde en andere zonden, hetzij voor beproevingen, die de Heer de
uitverkorenen naar Zijn wijsheid zendt.' Zo gaat het nog een tijdje door, totdat
als laatste deze uitsmijter volgt: 'De sociale beginselen van het christendom zijn
gluiperig en het proletariaat is revolutionair.'19 Er gaat de suggestie van uit, dat
een revolutionaire gezindheid per definitie niet gluiperig is, wat men gezien het
verloop van de Russische Revolutie ernstig kan betwijfelen, en dat christenen
zich als canaille gedragen, dat wil zeggen laf en onderworpen, waardoor zij zich
ongunstig zouden onderscheiden van proletariërs: helden met gebalde vuisten
die bereid zijn om elk onrecht te trotseren. De schaarse complimenten van
Mehring en Sloterdijk doen haast vergeten, dat er meer kritiek op Marx valt te
leveren dan dat hij een verkeerd uitgangspunt voor zijn leer koos, een neiging
tot despotisme had, de rol van de economie op het persoonlijk leven van de
mens zwaar overschatte, zich schuldig maakte aan dialectisch negativisme, tal
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van niet uitkomende voorspellingen in de vorm van boude beweringen deed
en er een rigide denktrant op nahield.
Edmund Wilson spitste zijn kritiek op Marx vooral toe op de onwetenschappelijke kanten van het zogenaamd 'wetenschappelijk' socialisme en de abominabele stijl van Das Kapital. Dat boek was grotendeels onleesbaar wegens 'ijdel
vertoon van logische capriolen waarvoor men, naar mate men al dan niet gevoelig is voor zulke oefeningen in zuivere logica, belangstelling heeft of niet'.20
De stijl van zijn eigen boek, To the Finland Station, was voor iemand die probeerde vat te krijgen op geschiedschrijving, zeer geslaagd: Wilson begon met
een beschrijving van een dag in januari 1824, zoals Reve in een lange openingszin Frits van Egters uit De Avonden bij zijn lezers introduceerde, dat wil zeggen
als in een enigszins grotesk jongensboek. Op die dag las de jonge filosoof en
historicus Jules Michelet in een voetnoot iets over Giovanni Vico, wat hem zo
hevig interesseerde, dat hij 'zonder uitstel' besloot Italiaans te leren. Hun beider
drijfveer was om in het voetspoor van Hugo de Groot 'een rechtstheorie te kunnen opbouwen die al de verschillende moraaltheorieën zou omvatten en daardoor universeel aanvaardbaar zou zijn'.21 Hoe oud die gedachte ook mag zijn,
zij is nu belangwekkender dan ooit, want hoe kan men in tijden van globalisering de internationale rechtsorde op het gebied van economische en financiële
praktijken anders handhaven dan door de instelling van een op zulke gebieden
gespecialiseerd equivalent van het Internationaal Strafhof?22 Via Vico en Michelet belandde Wilson bij Marx, die in zijn tijd eveneens over de landsgrenzen
heen keek, en eindigde hij zijn jongensboek met een beschrijving van Lenins
befaamde treinreis naar het Finland Station in Sint-Petersburg. Een 'happy end'
kan men zijn aankomst in de later naar hem genoemde stad niet noemen, want
zijn woorden joegen de menigte angst aan. Bovendien verklaarde Lenin reeds
dadelijk, dat de wereldrevolutie moest slagen ten koste van welke theorie ook:
'Het zou een ernstige fout zijn, indien wij in de huidige omstandigheden de veelzijdige, urgente en snel in omvang toenemende taken van de revolutie zouden
willen dwingen in het procrustesbed van een dogmatische en starre theorie in
plaats van de theorie eerst en vooral te beschouwen als een richtsnoer voor
ons handelen.'23 Lenin was meer een pragmaticus dan een theoreticus, maar
ook weer niet zo pragmatisch, of hij weigerde een analyse te geven van de 'objectieve premissen' waaraan moest worden voldaan voor de invoering van de
communistische heilsstaat.24 Het ergerlijkst was misschien zijn beschuldiging
aan het adres van de Voorlopige Regering: hij beloofde het volk vrede, brood
en land, terwijl die regering de oorlog wilde voortzetten, het volk uithongerde
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en de boeren juist land onthield. Lenins bewind leek onder een gelukkig gesternte te beginnen, zo liet Wilson doorschemeren, maar bracht uiteindelijk
weinig goeds.
Dit gebrek aan theoretische vorming speelde Marx parten, toen hij zijn gedachten over het begrip 'meerwaarde' op schrift stelde. Men zou denken dat
meerwaarde hetzelfde is als winst, maar dat is niet zo. Een arbeider, zo legde
Wilson uit, heeft een zekere marktwaarde net als andere producten. Zijn baas
moet van hem kunnen blijven profiteren en daarom ontvangt hij bijvoorbeeld
loon voor slechts zes uur werk, terwijl hij in werkelijkheid acht uur werk moet
leveren. Die twee aan hem ontstolen uren vormen de basis voor de meerwaarde.25 Daarnaast zijn factoren als vraag, nut en aanbod van invloed op dat
begrip, waarover Marx verder geen duidelijkheid wenste te verschaffen. Hij zag
wel in, 'dat in het algemeen winst en meerwaarde twee verschillende grootheden zijn'.26 Zo scheppen handelaren en kooplieden in tegenstelling tot arbeiders geen meerwaarde, maar beperken zij door de noodzakelijke distributie
van goederen de hoogte van de uitgaven die een fabrikant voor de productie
ervan moet doen. Hoe had Marx de realiteit van de meerwaarde objectief kunnen aantonen? Hij had moeten bewijzen, 'dat de totale winst die op een gegeven moment behaald wordt, gelijk is aan dat deel van de gezamenlijke marktprijs der geproduceerde goederen dat door de fabrikant na aftrek van de lonen
van zijn arbeiders in eigen zak wordt gestoken. Marx heeft zich echter nooit aan
een berekening hiervan gewaagd.'27 Nagenoeg hetzelfde bezwaar als Wilson
tegen Marx aanvoerde, bracht Paul van Velthoven in zijn boek over de filosofische en politieke denkbeelden van de Franse filosoof Aron onder woorden. Fabrikanten pakten de meerwaarde van de arbeiders af, al werd die ook juist door
hen gecreëerd.28 De meerwaardetheorie van Marx bleek waardeloos te zijn geworden,-'ontkracht' zegt Paul van Velthoven zelfs-, toen er 'in het zich verder
ontwikkelende kapitalisme grosso modo een correlatie bleek te kunnen worden aangetoond tussen het niveau van het loon en de arbeidsproductiviteit. Bij
een vergroting van die arbeidsproductiviteit,-er kon in minder tijd meer geproduceerd worden-, zouden de lonen stijgen en daarmee ook het welvaartspeil.'29 Als arbeiders niet verpauperen of, anders gezegd, als het particuliere eigendom van de productiemiddelen geen belemmering voor de verbetering
van het lot der arbeiders vormt, vervalt de grootste kritiek van Marx op het kapitalistische systeem, want fabrikanten gebruiken de meerwaarde niet alleen
om er zelf beter van te worden, maar ook om hun arbeiders ervan te laten profiteren en nieuwe investeringen te doen. Het 'wetenschappelijk' socialisme
voorzag de revolutie, maar kreeg in plaats daarvan te maken met een stijgende
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welvaart die tot verbetering van de sociale omstandigheden voor arbeiders
leidde.
Een moderne econoom als Thomas Piketty heeft enerzijds de grootste waardering voor Marx, die hij met David Ricardo een vooruitziende blik toedicht,
doordat beiden erop wezen, dat een steeds kleinere groep zich een steeds groter deel van de productie en het inkomen zou toe-eigenen, of die groep nu bestond uit landeigenaren of uit industriële kapitalisten.30 Hoewel beiden de
plank missloegen, is Piketty waarschijnlijk mede door hen gefascineerd, omdat
hij in hun thematiek iets van het grootste economische probleem van zijn eigen
tijd herkent: het verschil in inkomensgelijkheid. Met behulp van zeer veel grafieken toont hij aan, dat dit probleem in geen verhouding staat tot het verschil
tussen arm en rijk in de negentiende eeuw. Herhaaldelijk wijst hij in zijn boek
over het kapitaal in de 21e eeuw op artikel 1 van de Déclaration des droits de
l'homme uit 1789, waarin staat dat sociale verschillen tussen de mensen alleen
door het algemeen belang worden gerechtvaardigd.31 Topinkomens van de
City in Londen of het systeem van bonussen voor industriële grootkapitalisten
kunnen in zijn ogen geen genade vinden, indien er slechts het eigenbelang van
betrokkenen mee wordt gediend of hun aanzien in de internationale pikorde
vergroot. Piketty heeft anderzijds geen waardering voor het gebrek aan wetenschappelijk gehalte in de theorieën van Marx. Daarin valt hij Edmund Wilson
krachtig bij, zij het op een geheel eigen wijze. Waarom heeft Marx toch nagelaten een schatting van de Britse nationale kapitaalvoorraad te maken, vraagt hij
zich af. Dat had hij beslist moeten doen om de accumulatie van kapitaal te kunnen aantonen: 'Dat is des te spijtiger, omdat hij, als hij dat wel gedaan had, daardoor misschien tot op zekere hoogte zijn intuïties over de enorme accumulatie
van privékapitaal die kenmerkend was voor zijn tijd, bevestigd had kunnen zien
en, bovenal, zijn verklaringsmodel had kunnen verfijnen.'32 Piketty's woorden
leggen extra gewicht in de schaal, omdat hij als enige econoom voortdurend
beroep op schrijvers als Jane Austen en Honoré de Balzac doet om het wetenschappelijk gehalte van zijn eigen theorieën te verduidelijken dan wel te relativeren.
Zoals men in het filosofisch labyrint vast kan komen te zitten in vervaarlijke
voetangels en klemmen, waardoor men aan een meer literaire verbeelding van
problematisch gedachtegoed de voorkeur geeft, al was het alleen maar omdat
het onverenigbare zich moeiteloos als één geheel laat presenteren, gelijk Honoré de Balzac in zijn menselijke komedie heeft laten zien, zo schakelt Piketty
voor de beleving van zijn economische theorieën over naar de romans van een
gezaghebbende Angelsaksische en Franse auteur. Dat stelt hem in staat om de
verdeling van rijkdommen in Groot-Brittannië en Frankrijk gedurende 1790504

1830 niet al te eenzijdig onder de loep te nemen. Sterker nog, hij geeft aan hun
verbeelding de voorkeur boven zijn eigen analyse van de economische werkelijkheid van toen: 'Deze romanschrijvers waren zeer goed bekend met de hierarchische implicaties van rijkdom in hun kringen. Zij wisten de geheime
scheidslijnen ervan bloot te leggen en kenden de onverbiddelijke consequenties die deze hadden voor het leven van mannen en vrouwen, voor hun verwachtingen en teleurstellingen, voor de strategieën die ze hanteerden om een
huwelijk te kunnen sluiten. De effecten daarvan wisten zij zo waarheidsgetrouw en zo beeldend te beschrijven, dat geen enkele statistiek, geen enkele
analyse daartegenop kan.'33 Wanneer Vautrin in Le père Goriot aan Eugène de
Rastignac uitlegt, dat studie noch talenten, ijver noch idealen hem in maatschappelijk opzicht verder kunnen brengen dan erfenissen, laat Piketty de
waarheid daarvan zien. De hoogste functies in 's lands dienst, voor slechts weinigen weggelegd, stelden wat hun honorering betreft niets voor, althans vergeleken bij de rijkdom van een relatief groot aantal renteniers die hun aanzienlijke vermogens via erfenissen hadden verkregen.34
Het bestaan van renteniers en industriële grootkapitalisten, actief en inactief
over vermogens beschikkend, voerde de klassenstrijd naar grote hoogte en
wakkerde de rancune van minderbedeelden aan. Piketty geeft in zijn boek
voorbeelden van de steeds pejoratievere betekenis van woorden als 'rente' en
'rentenier', wat met een historisch lage rentestand anno 2016 geen verwondering hoeft te wekken. In de ogen van Edmund Wilson was Lenin nog meer dan
Marx een rancuneuze man: 'De eindeloze herhalingen die hij zich in zijn polemieken permitteert en de monotonie van de wijze waarop hij zijn tegenstanders pleegt uit te schelden, tonen een onbeholpenheid die wij zelfs in de meest
rancuneuze haarkloverijen van Marx niet aantreffen.'35 Lenin was een onaangenaam mens, die als kind vaak expres zijn speelgoed vernielde, om de waarheid heen draaide, sarcastisch reageerde op de aanmerkingen van zijn moeder
en zich tot een ware plaaggeest voor zijn omgeving ontwikkelde. Hij was toen
al 'luidruchtig, energiek en tamelijk agressief van aard'.36 Zo verklaarde hij eens
zonder enige directe aanleiding: 'Je moet de mensen op hun hoofd slaan, zonder enig pardon, al is ons ideaal ook om tegen niemand geweld te gebruiken.'37
Het gemak waarmee hij in één zin zijn ideaal verkondigde en verloochende, is
opvallend, maar daartegenover stond zijn plichtsbesef: wat gedaan moest worden, deed hij ook, al viel hem dat 'onmenselijk hard'.38 Wilson zag in hem 'het
slachtoffer van een, welhaast theologische, doctrinaire obsessie', de dupe dus
van zijn eigen communistische heilsleer.39 De retoriek met behulp waarvan
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Lenin proselieten trachtte te maken, getuigde van weinig respect voor zijn medemens. Zo beschouwde hij Bernstein in 1900 als een afvallige, die 'meedogenloos en met alle middelen moest worden bestreden'.40
Voor de verhouding tussen doel en middelen, met name het inzicht dat niet
elk doel alle middelen heiligt, had hij geen gevoel. Trotski beschuldigde hem
van een daarmee ten nauwste samenhangende amoraliteit: 'Nu blijkt, dat zijn
amoraliteit daarin bestond, dat hij alle middelen accepteerde, zolang deze leidden tot het gewenste doel. Natuurlijk was Oeljanov geen bewonderaar van de
moraal, zo geliefd bij Kant en de pausen, die naar men aanneemt aan mensen
uit de hoge hemel is gegeven om hun levens te redden. Het doel waarnaar hij
streefde, was zo overweldigend groot en bovenpersoonlijk, dat hij er openlijk
de moraal ondergeschikt aan maakte.'41 Kan het zijn dat Trotski's beschuldiging
ook tegen hemzelf gericht was? Zijn impliciete zelfbeschuldiging bracht hem er
zowaar toe het voor de jezuïeten op te nemen. Gingen die er ook niet van uit,
dat het doel desnoods alle verboden middelen heiligde? Met zijn hekel aan het
werkwoord 'heiligen' verdedigde Trotski hen als volgt: 'De bewering dat zij ooit
geloofd zouden hebben, dat het doel alle middelen rechtvaardigt, is een lasterlijk verzinsel van hun tegenstanders. Wat zij stelden, was dat bepaalde middelen op zichzelf goed noch kwaad zijn, maar een van beide zouden kunnen worden afhankelijk van het doel waarvoor ze worden ingezet. Daarom is het een
misdaad iemand dood te schieten, met de bedoeling hem te overweldigen of
te vermoorden, maar het is daarentegen een lofwaardige daad een hond dood
te schieten die op het punt staat een kind aan te vallen.'42 Trotski spreekt hier
van 'hond' in plaats van 'mens' om de gewetensbezwaren van een halfzachte
kameraad voor te zijn. Eigenlijk speelt hij de ene mens tegen de andere uit, die
in geval van direct levensgevaar het recht moet hebben dodelijk in te grijpen.
Heeft de staat of een niet onbelangrijke overheidsdienaar dat recht ook, op
grond slechts van een vermoeden of een moedwillig verkeerde inschatting om
zich van tegenstanders te ontdoen? Volgens Trotski zijn middelen als liegen en
doden (een leugen of moord om bestwil) op zichzelf neutraal. In tijden van oorlog kan men het zonder zulke middelen niet stellen en pas achteraf bepaalt de
overwinnaar welk middel ten goede of ten kwade is ingezet.
De burgeroorlog in Amerika had hem hierover uitsluitsel gegeven. Aantallen
slachtoffers, aan welke kant ook gevallen, doen er niet toe. De geschiedenis legt
immers andere maatstaven aan bij de beoordeling van de wreedheden der
Noordelijken dan bij die der Zuidelijken. Men zou verwachten, dat Trotski de
moraal vervolgens van nul en generlei waarde zou verklaren, maar dat deed hij
niet. Hij stelde twee belanghebbenden tegenover elkaar, waarna hij zijn critici,
door hem uitgescholden voor 'eunuchen', abrupt de mond snoert: 'De man die
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door list en geweld zijn slaven in boeien gekluisterd weet te houden en de slaaf
die eveneens door list en geweld aan zijn kluisters weet te ontsnappen,-laat
geen van die verachtelijke eunuchen ons zeggen, dat zij elkaars gelijken zijn
voor de rechtbank der moraal.'43 Had de intrinsieke positieve waardering van
zo'n slaaf tegenover de negatieve beoordeling van zijn heer en meester niet
een reden moeten vormen om de intrinsieke goede of slechte gronden van
elke afweging in ere te houden en niet slechts van de winnaars van een oorlog
te laten afhangen? Nee, ondanks zijn plechtige bezwering voor de rechtbank
der moraal dacht Trotski uitsluitend in termen van 'winnaars' en 'verliezers' in
plaats van goed en kwaad, 'might' en 'right' als elkaars equivalenten beschouwend, terwijl hij voortbordurend op de traditie van despotisme onder Marx en
Lenin geen cent laat staan een kapitaal zou willen geven voor het persoonlijk
geweten van zijn medemens. Het ideaal van het communisme bracht een moraal met zich mee, waaraan iedereen zich diende te onderwerpen. Wie die moraal ten overvloede aan zijn eigen oordeel onderwierp, behoorde volgens Trotski tot de 'kleingeestige zakkenrollers der geschiedenis'.44 Via slinkse redeneringen kreeg het volk een mening opgedrongen, die de vrijheid van meningsuiting
overbodig maakte, want had de partij niet uit naam van een politieke ideologie,
de waarheid of een ruimer en deskundiger inzicht, haar mening niet reeds gegeven?
Gorki prees Lenin zonder zich af te vragen (in weerwil van het gebruik van een
woord als 'uitroeien') of zijn lofprijzing de waarheid geen geweld aandeed: 'Hij
was vooral daarom een groot en bijzonder mens, omdat hij vurig geloofde, dat
lijden in het geheel niet een onvermijdelijk en essentieel deel van het leven is,
maar een gruwel die de mens kan en moet uitroeien.'45 Zo'n uitspraak brengt
de verontwaardiging van W.F. Hermans in herinnering, die zich naar aanleiding
van een poëtische bewering van Henriëtte Roland Holst, dat niets te veel is voor
het menselijk geluk, 'al gaan ook 1000 maal 1000 zielen stuk', zich eerst vertwijfeld afvroeg, of dat niet wat véél was, en later, of die duizenden niet in miljoenen moesten worden veranderd.46 Lenin, die zijn tegenstanders tijdens de Eerste Wereldoorlog een 'imperialistische roversbende' noemde, werd volgens
Gorki gedreven 'door de fysieke kracht van een onweerstaanbare waarheid'.
Hij sprak niet uit eigen wil, maar 'aangevuurd door de wil van de geschiedenis'.47 Laat dat zo zijn, maar dat maakte de door hem toegepaste leer van Marx
niet minder verschrikkelijk. 'Een revolutie zonder vuurpeloton is onbetekenend,' orakelde Lenin, want bolsjewisme dient nu eenmaal 'een sociaal systeem' te zijn, 'dat op bloedvergieten is gebaseerd'.48 Bernard-Henri Lévy herinnerde eraan, dat Lenin op 9 augustus 1918 had bevolen in de streek van Penza
'een meedogenloze massaterreur tegen de koelakken, popes en witte gardes'
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uit te oefenen. Hij hield tevens een pleidooi voor meer concentratiekampen
buiten de steden om daarin alle niet aan zijn terreur bezweken verdachten op
te sluiten. 'Er bestaat geen goed leninisme,' concludeerde Lévy, 'de revolutie
was op zichzelf pervers en misdadig.'49
Naar onlangs uit een herberekening van het totale aantal slachtoffers gebleken is, werden er onder Stalin bijna 20.000.000 mensen vermoord. Meer dan
28.000.000 mensen werden gedeporteerd, van wie 18.000.000 werden 'afgebeuld in de concentratiekampen van de Goelag Archipel'.50 Wie Solzjenytsins
Eén dag van Ivan Denisovitsj heeft gelezen, kan zich een beeld vormen van de
graad van onmenselijkheid die zich in dit soort kampen dag in dag uit voordeed.
Ten tijde van de Nieuwe Economische Politiek, waartoe Lenin nog de aanzet
had gegeven, vervielen banken, krachtcentrales en zware industrieën aan de
staat, terwijl de boeren met een steeds agressievere vorm van collectivisatie te
maken kregen. Onder Stalin werden zij in sovchozen en kolchozen tewerkgesteld, op welk laatste type boerderijen de collectieve winst onder hen mocht
worden verdeeld. Zij mochten zelfs onder strikte voorwaarden de opbrengst
van een eigen lapje grond genieten, maar men stelle zich van dat genot niet al
te veel voor. De landbouw diende ter financiering van de zware industrie, hongersnoden teisterden het land en aan westerse schrijvers en journalisten werd
steevast een verkeerd beeld van de nijpende tekorten gegeven. Was in 1930
4 % van de landbouw door de staat genaast, in 1938 was dat 93 %. Tussen 1920
en 1940 nam de zware industrie met 400 % toe, wat alom als een grootse prestatie werd beschouwd. In korte tijd kreeg Stalin zijn zin, wat Barbusse en Gide
tot tegenovergestelde reacties verleidde, zoals in Nederland Gorter, Henriëtte
Roland Holst en Theun de Vries (om niet te spreken van Jef Last die in 1936
samen met Gide een reis naar de Sovjet-Unie maakte) lang hun illusies en desillusies bleven koesteren over de prestaties van de gestaalde kaders, soms veel
te lang, hetzij uit kortzichtigheid, hetzij uit idealisme dat aan de Amstel beter
werd begrepen, omdat het minder hinder van de werkelijkheid ondervond dan
aan de Wolga. Wat vermochten de Grote Depressie en de daarmee gepaard
gaande werkeloosheid in het westelijk halfrond tegen de zekerheid van banen
(die overigens geen enkele garantie voor bestaanszekerheid vormde) en een
planeconomie met behulp waarvan de Sovjet-Unie zich tot tweede wereldmacht na de Verenigde Staten van Amerika had opgewerkt? Welk recht op kritiek had het Vrije Westen, dat de Sovjet-Unie verwijten over een soortgelijke
vorm van onmenselijkheid maakte als waaraan het zelf laboreerde in Vietnam,
Angola, 'de Amerikaanse negergetto's, de Braziliaanse staatsgevangenissen of
de Griekse kerkereilanden'?51 Theun de Vries die hierover uitweidde, had on-
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tegenzeggelijk gelijk, maar vergat gemakshalve de proportionele discongruentie van het onrecht anderen aangedaan in het Vrije Westen en in het achter
een ijzeren gordijn verscholen rijk van proletariërs.
De binnenlandse proportionaliteit van dat onrecht zat Nadezjda Mandelstam
dwars, die zich niet weinig stoorde aan de metaforen van de machthebbers
waarmee zij trachtten zich ervan vrij te pleiten, dat er te veel goeden onder de
kwaden moesten lijden: 'Men kan geen omelet bakken zonder een ei te breken.'52 Men moet daarover niet te gering denken, want alleen al in ruim anderhalf jaar, gedurende 1937 en 1938, werden er 17.000.000 mensen gearresteerd, van wie er 700.000 werden doodgeschoten 'en nog eens 300.000 tot
400.000 naar strafkampen in Siberië, Kazachstan en andere afgelegen oorden
verbannen'.53 Daaraan voorafgaand was de collectieve staatshysterie van de
Grote Terreur al begonnen, Stalins vervulling van Lenins wens, wat ertoe leidde
dat er in 1938 1.000.000 mensen in goelags zaten.54 De voor gematigd versleten Chroetsjov gaf als hoogste autoriteit in Moskou opdracht tot de executie
van 55.741 functionarissen, 'waarmee hij zijn quotum van 50.000 man ruim
overschreed'.55 Hij had nog wel meer op zijn geweten, dat pas na zijn onvrijwillige afstand van de macht begon op te spelen. Vóór en na de Tweede Wereldoorlog 'had hij meedogenloos de koelakken weggezuiverd, de Oekraïense nationalisten verpletterd en opdracht gegeven om alle Russisch-orthodoxe bisschoppen te vermoorden. In februari 1948 had hij de verbanning van alle 'kwalijke elementen' uit de dorpen georganiseerd: op initiatief van Chroetsjov werden bijna 1.000.000 mensen gearresteerd, een kolossale misdaad die qua omvang en wreedheid de deportatie van de koelakken benaderde.'56 Wat hij, eenmaal afgezet, in zijn datsja moet hebben bepeinsd, valt met geen pen te beschrijven en staat zelfs dan nog in geen enkele verhouding tot het leed door
hem anderen aangedaan.
Maar de ergste boosdoener onder de stalinisten, die zich haastten de bevelen
van hun heer en meester uit te voeren, was ongetwijfeld Beria. Wat zijn weduwe en dochter ook over hem mogen beweren,-hij was als manager en ideoloog Stalin zeer toegedaan en geen bureaucratische perfectionist, zoals Eichmann, maar een perverse kampbeul bekleed met de allerhoogste macht binnen de staatsveiligheidsdienst: 'Deze begaafde, intelligente, meedogenloze en
onvermoeibare avonturier, die Stalin ooit als 'onze Himmler' omschreef,
verenigde exotische vleierij en seksuele aantrekkingskracht met de uitgesproken wreedheid die nodig was om binnen dit Byzantijnse hof omhoog te klimmen. Hij heerste eerst over de Kaukasus, later over Stalins directe omgeving en
uiteindelijk over de hele USSR.'57 Ondanks zijn drukke bezigheden vond hij tijd
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voor 'een Dracula-achtig seksleven dat een combinatie was van liefde, verkrachting en perversiteit. De oorlog had hem de gelegenheid geboden tot seksueel banditisme dat nog verder ging en roekelozer was dan dat van zijn voorgangers.'58 Nadat hij uit de weg was geruimd, ging het gerucht dat de aard en
het aantal van zijn uitspattingen zwaar overdreven zou zijn, maar dat bleek niet
te kloppen volgens de door hemzelf aangelegde archieven: 'Ooit beweerde
men, dat het aantal verleidingen en verkrachtingen van Beria werd overdreven,
maar de opening van de archieven van zijn eigen ondervraging, alsook de verklaringen van de ooggetuigen en van al degenen die door hem verkracht zijn,
tonen hem als een seksueel roofdier. Hij gebruikte zijn macht ter bevrediging
van zijn eigen obsessieve ontaarding.'59 Met de hoffelijkheid hem eigen placht
hij een meisje of jonge vrouw een boeket fraaie bloemen aan te bieden voor
nog te bewijzen diensten, waarvan het gedwongen karakter des te scherper
uitkwam in geval van haar weigering, waarna zijn hoffelijkheid als sneeuw voor
de zon verdween en daaronder zijn ware aard zichtbaar werd. Dan snauwde
hij haar toe, dat zij die bloemen als haar grafkrans diende te beschouwen, liet
haar gaan en een paar dagen later opnieuw arresteren.
Met zulke verdorven leiders moesten vijf- en zevenjarenplannen het land in
de vaart der volkeren opstoten. Dat lukte uiteindelijk niet meer, toen er gebeurde wat Marx de werkgevers al in een vorige eeuw had verweten: zij verlengden de werktijden en verlaagden de lonen der arbeiders. Russische fabrikanten hielden er een clandestiene ruilhandel in grondstoffen en halffabricaten
op na, fingeerden de cijfers die lagere en hogere overheden nodig hadden voor
de opstelling van een nieuw vijfjarenplan, werden verplicht tot de verwerking
en productie van ongewenste goederen en bleven ernstig in gebreke bij de levering van allerlei noodzakelijk geachte gebruiksvoorwerpen, consumptiegoederen en wapens. Economische en politieke hervormingen onder de noemer
van 'glasnost' (openheid) en 'perestrojka' (staatkundige en economische hervorming) leidden tot verlaging van investeringen, veroudering van het machinepark en leegloop van het platteland. Er gingen steeds luidere stemmen op
om de planeconomie te vervangen door een vrijemarkteconomie, waarin
vraag en aanbod grotendeels beslisten over wat er moest worden geproduceerd. Gorbatsjov aarzelde de door hem ingeslagen wegen van 'glasnost' en
'perestrojka' te vervolgen, waardoor de plannen van de econoom Stanislas Sjatalin om binnen 500 dagen een vrijemarkteconomie in te voeren konden worden gedwarsboomd door een steeds meer aanzwellende groep van planeconomen. Op 24 september 1990 besloot Gorbatsjov, de eerste rechtschapen en
democratisch gezinde voorzitter van het Politbureau en president van de Sovjet-Unie, het conflict tussen hen te beslechten door veel te laat de macht naar
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zich toe te trekken. Op die dag kwam er niet alleen een einde aan de 'perestrojka', maar volgens velen ook aan het communistische systeem als zodanig. Ruim
een jaar later, op 8 december 1991, hield de Sovjet-Unie krachtens het Akkoord
van Minsk op te bestaan: het maakte voortaan als Rusland deel van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten uit.
***
Een van de meest tragische vergissingen in het interbellum werd gemaakt door
een politicus die, geroemd om zijn diplomatieke gaven, van achterkamertjes
hield. Daar kon men nog eens vrijuit een gesprek voeren en, zonder op de vingers gekeken te worden, tot een kloek besluit komen. Niet zonder heimelijk triomfalisme berichtte hij in zijn hoedanigheid van vicerijkskanselier over de op
30 januari 1933 door von Hindenburg benoemde rijkskanselier Adolf Hitler:
"Wir haben uns ihm engagiert!"* Franz von Papen meende werkelijk een ongeleid projectiel naar zijn hand te kunnen zetten, hoewel het reeds afgevuurd
was. Zijn gevaarlijke vergissing kostte hem in de Nacht van de Lange Messen
bijna het leven, maar hij wist de rijkskanselier te overleven. Dat was niet zijn
verdienste; veeleer dankte hij zijn leven aan Hitlers neiging tot zelfdestructie.
De onwil om een tegenstander als zodanig te herkennen en een blindelings geloof in zijn eigen, tot een ware kunst verheven zucht tot manipuleren brachten
von Papen ertoe zich als een idealist aan de bevolking te presenteren: hij was
bereid van het eerder door hem beklede rijkskanselierschap af te zien ter wille
van het belang der nationale eenheid. Hoeveel politici na hem hebben niet dezelfde fout gemaakt door te zwichten voor iets wat zou moeten worden bestreden? Chamberlain is daar een schrikbarend voorbeeld van en in meer moderne tijden Frans Timmermans, eurocommissaris en de eerste vicevoorzitter
van de Commissie-Juncker.
Een nobele opwinding maakte zich onlangs van hem meester, toen hij er tot
tweemaal toe blijk van gaf door idealisme te worden gedreven. De eerste keer
was, toen hij ermee instemde om zonder volksraadpleging een associatieverdrag met Oekraïne te sluiten en de tweede keer, toen hij opperde dat Turkije
zo snel mogelijk lid van de Europese Unie moest worden. Porosjenko en Erdogan zijn natuurlijk niet met Hitler te vergelijken, maar het zijn wel schurken die
zich ten koste van hun eigen volk verrijken en een corrupt bewind in stand houden, zo niet onder hun getrouwen willen uitbreiden naar het voorbeeld van
hun beider grote leermeester Poetin. Timmermans vroeg zich openlijk af,
* "Wij hebben hem voor ons karretje gespannen!"
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waartoe alle negativiteit jegens Turkije had geleid. Werd het niet eens tijd om
de bakens te verzetten en in plaats van een stormloop van Turken en in hun
eigen land onderdrukte Koerden te duchten, die binnenkort zonder visum naar
Europa zouden mogen reizen, hen met open armen te ontvangen? Dan konden zij onder de indruk van het goede en vrije leven in het Westen de wantoestanden in hun eigen land gaan bestrijden en zelfs pogen op te heffen. Zij hoefden niet aan alle voorwaarden te voldoen om zich zonder visa herwaarts te begeven, want er waren genoeg leden van de EU op wie eveneens het nodige viel
aan te merken. Ja, hoe minder Turkije aan de 72 voorwaarden voor toetreding
tot de EU voldeed, des te meer zou het zijn zegeningen na toetreding tellen.
Timmermans weigerde na te denken over de vragen, hoe de Turkse dictatuur
zich met de Europese democratie verhield, hoe godsdienstvrijheid, persvrijheid
en vrijheid van meningsuiting in ere konden worden hersteld (voor zover er ooit
van die eer in Turkije sprake was geweest), hoe er een eind aan de burgeroorlog
kon worden gemaakt en hoe corruptie op grote schaal door fatsoenlijke machthebbers kon worden bestreden. In plaats daarvan juichte hij het toe, dat Syrische vluchtelingen op ordelijke wijze vanuit Griekenland (dat nog steeds bezig
is zijn zegeningen te tellen) naar Turkije werden teruggestuurd. Het 'humane'
aspect van deze miljarden euro's kostende regeling zou het einde betekenen
van de gewetenloze mensensmokkel vanuit Turkije, van de verdrinkingsdood
van inmiddels duizenden migranten, die de Turkse autoriteiten hadden moeten voorkomen. Maar Syrische en andere vluchtelingen werden in het oosten
van Turkije doodgeschoten, terwijl ze in het Westen werden verwelkomd. Wat
is daar 'humaan' aan?
Welbeschouwd past de visie van Timmermans op het associatieverdrag met
Oekraïne en op de toetreding van Turkije tot de EU in een lange traditie van
uitstel van moeilijke beslissingen. Terwijl het ideaal van Europese eenheid onverminderd het nastreven waard blijft, hebben Europese leiders verzuimd om
hun nationale politiek af te stemmen op de invoer van de euro. Weliswaar dienden zij zich te houden aan de 'Maastrichtnorm', dat wil zeggen dat per land het
begrotingstekort niet groter dan 3 % en de overheidsschuld niet groter dan
60 % van het BBP mocht zijn, maar de daarvoor vereiste maatregelen op financieel-economisch, juridisch en fiscaal gebied zijn nooit genomen en de landen
die deze norm propageerden, wensten er zichzelf niet aan te onderwerpen.
Het Stabiliteits- en Groeipact uit 1997, later versterkt in 2011, was bedoeld om
inflatie als gevolg van de toegenomen schuldenlast per land tegen te gaan. Een
systeem van boetes werd goedgekeurd zonder dat er daadwerkelijk tot inning
kon worden overgegaan. De werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit ver-
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toonden zo weinig samenhang binnen de landen van de EU, dat zonder flankerende maatregelen (centraal genomen en decentraal afdwingbaar gemaakt)
elk land er hooguit met een waarschuwing van afkwam. Onlangs berekende de
Europese Rekenkamer, dat er voor 113 miljard euro aan niet-betaalde boetes
onder de lidstaten openstaat. Uitstel van moeilijke beslissingen om te handhaven wat er is afgesproken, ondermijnt aldus het ideaal van een hoe dan ook
verenigd Europa. De euro is alleen de facto nog niet ter ziele gegaan, de banken- en kredietcrisis is slechts tijdelijk bedwongen, de gedachte van een 'exit'
uit de EU wint onder meer dan één lidstaat terrein, de democratie kalft overal
af bij gebrek aan steun van de Europese bevolking, die zelfs op hoofdlijnen van
de politiek niet of te weinig wordt geraadpleegd, de Griekse schuldenlast blijft
onverminderd hoog, de ECB overweegt een negatieve spaarrente in te voeren
na de grote pensioenfondsen tot wanhoop te hebben gebracht met een verlaging van het belangrijkste renteniveau, de herfinancieringsrente, tot 0 % (zodat
aan alle voorwaarden is voldaan om de Amerikaanse huizencrisis in Europa te
laten opleven), en het vluchtelingenvraagstuk verplaatst zich in rap tempo van
Turkije naar Libië. In deze poel van disfunctionerende overheden stelde Frans
Timmermans voor om de geredde bootvluchtelingen zo eerlijk mogelijk over
de lidstaten te verdelen, wat hem niet in dank werd afgenomen. Deed hij eens
een goed voorstel om tot een gemeenschappelijke aanpak van het vluchtelingenvraagstuk te komen,-werd dat in het Europese parlement getorpedeerd.
Het mag dan een zooitje in de wereld zijn, zoals gebruikelijk, maar in Europa
krijgt dat zooitje langzamerhand infernale trekken. Binnengrenzen dreigen de
vorm van een muur aan te nemen, waarmee in Berlijn en Israël zulke goede
ervaringen zijn opgedaan, dat Oostenrijk en sommige Balkanlanden er ook de
voordelen van beginnen in te zien. Het staatshoofd van Hongarije verklaarde
kort en bondig, dat niet één moslim onder de 60.000 vluchtelingen in Griekenland zich in zijn land zou mogen vestigen. Principes en proporties zijn aldus in
de diverse volksverhuizingen zoekgeraakt. Gezag op Europees niveau bestaat
niet langer, maar in de kranten wordt net als ten tijde van het Verdrag van
Maastricht het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
en het Comité van Permanente Vertegenwoordigers bejubeld.
Wie het vooruitgangsgeloof van de Verlichting niet deelt (dat de basis vormt
van 'de Europese gedachte'), of zich daartegen verzet, omdat verdraagzaamheid, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, gelijkheid en broederschap, de
scheiding van kerk en staat en van de drie machten hem geenszins bevalt, hoort
hier niet thuis. In Europa is de vrijheid van godsdienst ondergeschikt aan de
grondwet, wat betekent dat er geen plaats is voor islamitische wetgeving die
daarmee in strijd is. Aanslagen van jihadisten op de westerse samenleving laten
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aan de duidelijkheid van hun politieke ideologie niets te wensen over: zij eisen
respect voor hun religieuze overtuiging zonder de minste tolerantie voor andersdenkenden en ongelovigen op te brengen. Tegenover zulke radicale blijken
van onverdraagzaamheid kan men niet onverdraagzaam genoeg optreden! De
'Europese gedachte' is dus niet alleen door toedoen van Brussel en de lidstaten
onder druk komen te staan, maar ook door een al te lankmoedige openstelling
van grenzen voor mensen die op grond van hun geloof ten onrechte menen
hun normen en waarden aan anderen te mogen opdringen. Zo wordt de oosterse gastvrijheid in Nederland ruim toegepast, maar tegelijkertijd misbruikt
door mensen van wie men dat het minst zou verwachten.
En toch vormt de reden waarom zoveel moslims zich in het Westen hebben
gevestigd, een lichtpuntje. Alleen al de sterk toegenomen welvaart rechtvaardigt de stelling, dat de vooruitgang in de wereld onmiskenbaar is. Men heeft
berekend, dat op een bevolking van één miljard mensen anno 1800 het wereldinkomen met een factor 119 gestegen is, wat op een bevolking van meer
dan zeven miljard mensen anno 2016 een toename van het inkomen per persoon met een factor 17 betekent.60 Hiervoor is het systeem van het kapitalisme
verantwoordelijk, bestaande uit drie pijlers: een rechtsstaat in het algemeen,
eigendomsrechten in het bijzonder en vrije markten. Volgens Frank Boll ontsnapten bovendien 2.000.000 mensen in China, sinds eind jaren zeventig, en in
de Sovjet-Unie, sinds eind jaren tachtig, aan de wijd openstaande armoedeval:
'Dat zorgde voor een daling van de globale inkomensongelijkheid. Vanuit een
wereldstandpunt gezien deden de middenklassen het zeer goed. Niemand zou
dat rond 1800 hebben durven dromen.'61 Dat het succesverhaal van het kapitalisme ook zijn schaduwzijde kent, is te wijten aan economische modellen van
de werkelijkheid die net als filosofische stellingnames lang niet altijd blijken te
kloppen: 'Economen gaan niet vrijuit. Sinds de keynesiaanse revolutie van de
jaren dertig concentreren zij zich sterk op de wijze waarop de fiscale, monetaire
en regulatieve politiek,-telkens meer ervan-, wordt verondersteld groei te stimuleren. Maar het overmatige gebruik van staatsuitgaven, belastingen, stimulerende geldpolitiek en marktinterventies heeft er uiteindelijk alleen maar toe
geleid, dat de groei in het Westen over de laatste decennia verminderde.'62 Een
ongehoord hoge schuldenlast is hiervan het gevolg: 93 % van het BBP van alle
lidstaten! Laat dat voor Nederland 73 % zijn, dan nog zou iedere zich aan de
overheid spiegelende huisvader die op jaarbasis een schuld van 73 % van zijn
brutosalaris heeft opgebouwd, niet verkeerd bezig zijn. Stel dat hij bruto
€ 50.000,- per jaar verdient, dan houdt hij netto (na aftrek van diverse belastingen) ongeveer € 28.000,- over. Zijn schuldenlast bedraagt € 36.500,- (waarvoor
men geen huis kan kopen), wat een veronderstelde afdracht van slechts € 730,514

aan hypotheekrente tegen 2 % met zich mee brengt. Per maand moeten hij en
zijn gezin zien rond te komen van € 2272,50, wat (inclusief een aflossing op zijn
tijd) goed te doen moet zijn. Mocht de rente van 2 % naar een hoger percentage stijgen, dan is hij daar niet onmiddellijk de dupe van. Maar bedraagt zijn
schuldenlast € 250.000,- wegens de aankoop van een woning, dan brengt dat
alleen al (afgezien van aflossingen) een veronderstelde afdracht van € 5000,aan hypotheekrente met zich mee. Per maand moeten hij en zijn gezin nu zien
rond te komen van € 1917,- en dat wordt een zware opgave, indien hij meer
rente zou moeten betalen. Voorlopig verdient hij echter meer dan het minimumloon en is hij zelfs dan nog in staat een gering deel van zijn schuld af te
lossen. Die bedraagt in termen van percentages van zijn brutosalaris 500 % per
jaar. Zou de Griekse schuldenlast in 25 jaar mogen worden afgelost, dan is vergelijkenderwijs 160 % van het BBP niet zo hoog, dat het land in kwestie bankroet dreigt te gaan. Als voor de verandering een staat zich zou mogen spiegelen
aan voornoemde huisvader, is het bestaan voor zijn inwoners niet perspectiefloos. Dat het wel zo wordt ervaren, is het gevolg van asociale hervormingen
(korting van pensioenen en hogere belastingen) en van de kortere termijnen
waarbinnen de schulden moeten worden afgelost (soms vijf in plaats van 25
jaar, zoals in geval van hypotheken).
In de visie van Boll is een 'sterke, maar magere overheid die weerstand biedt
aan lobbying' vereist om een 'goede en billijke werking van de markt' te garanderen.63 De beoordeling van wat 'goed' in economisch en 'billijk' in maatschappelijk opzicht is, kan uitmonden in parlementaire wetgeving, waarvoor de regering verantwoordelijk is en burgers een beroep op de rechtsstaat kunnen
doen. Zonder de erkenning van eigendomsrechten en het idee van een in de
praktijk goed functionerende rechtsstaat werkt het kapitalisme niet, zo verklaarde de econoom Hernando de Soto, wat men uit de erbarmelijke staat van
veel ontwikkelingslanden kan afleiden. Wie bijvoorbeeld wel een huis en een
lapje grond bezit, maar dat officieel niet kan laten registreren, heeft geen onderpand om een lening te krijgen. Het weinige dat hij bezit kan hem bovendien
worden afgenomen, als de rechtsstaat niet bestaat of wegens corruptie verstek
laat gaan. Het begrip 'rechtsstaat' wordt overigens óók in het Westen ondermijnd, doordat multinationale ondernemingen per land fiscale afspraken blijken te maken, die door andere landen als illegaal of immoreel worden beschouwd. De 'Panama Papers', brievenbusfirma's in Nederland en Luxemburg,
de Starbucks-affaire in Amsterdam en Zwitserse bankgeheimen zijn geen onbetekenende incidenten, maar wijzen op structurele tekortkomingen van nationale en Europese wetgeving.64 De Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Robert Solow kwam al in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot dezelfde
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bevindingen als Alexis de Tocqueville in de negentiende eeuw, namelijk dat arbeid en kapitaal 20 % van de welvaartsgroei bepalen en 80 % daarvan aan eigendomsrechten en een effectief optredende rechtsstaat valt toe te schrijven.
Zo bezien is elk fiscaal schandaal er een te veel, want het vormt inhoudelijk en
proportioneel een grote bedreiging voor de welvaart van een land. Al dit soort
overwegingen leiden inderdaad tot de conclusie: 'De historische evidentie dat
kapitalisme groei creëert, is verpletterend.'65 Maar juist op grond van de
'rechtsstaat' zal men het ook moeten kunnen billijken, dat er grenzen aan de
vrijheid van een vrije markt worden gesteld. Wanneer er een complete middenklasse dreigt te worden weggevaagd, zoals in Amerika, de inkomenstegenstellingen tussen arm en rijk sterk zijn toegenomen en het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP), in geval van een conflict, multinationale
ondernemingen bij voorbaat in het gelijk stelt, wat een nationale overheid ook
meent daartegenin te kunnen brengen, pleegt de vrije markt een aanslag op
de 'rechtsstaat' ten koste van het kapitalistische systeem.
Toen Francis Fukuyama, na de val van het communisme, in 1992 zijn boek
over het einde van de geschiedenis schreef, leek het alsof er geen alternatief
voor de vrije markt en het liberalisme bestond. Het woord van de Prediker
scheen te zijn bewaarheid: er is niets nieuws onder de zon. Wanneer voortaan
alles bij het oude blijven zou, bestond er ook geen vooruitgang meer. Maar het
idee van 'vooruitgang' was nu juist aan het kapitalisme gekoppeld, dat het communisme als systeem had overwonnen. Dus kon Fukuyama geen gelijk hebben, wat Ralf Dahrendorf trachtte te bewijzen door enerzijds de terugkeer van
het gelijke te bevestigen,-alles is inderdaad 'schon dagewesen'-, anderzijds
daaruit niet de terugkeer van het gelijke in alle dingen af te leiden. Er bestaat
ook een vernieuwing sui generis, dat wil zeggen een vooruitgang die geenszins
het gevolg van een voorafgaande ontwikkeling is. Als vooruitgang dus geen lineair proces inhoudt, wat dan wel? Popper en Eccles hebben in hun gezamenlijk essay The Self and its Brain antwoord op die vraag gegeven middels de introductie van het begrip 'emergence', dat op het ontstaan van onverwachte
vernieuwingen en onoverzienbare ontwikkelingen duidt. In Ralf Dahrendorf
over neoliberalisme, sociaalliberalisme en sociaaldemocratie geeft Huub Broekhuijse hiervan twee voorbeelden: 'ruimtevaart' is niet het logische gevolg van
'paard en wagen' en een welvarende burger uit Minneapolis is niet als prototype in Tacitus' beschrijving van de Germanen terug te vinden.66 Hoe meer tijd
er ligt tussen twee ontwikkelingen, des te meer kans er bestaat op 'emergence'
in plaats van vooruitgang.
Een vernieuwing van het liberalisme, het neoliberalisme, bedoelde de verworvenheden van het kapitalisme uit te buiten. Bij het uiteenvallen van de Sovjet516

Unie in 1991 beleefden twee boeken in dit opzicht een triomfantelijke herwaardering: The Road to Serfdom van Friedrich von Hayek en The Open Society
and Its Enemies van Karl Popper. In beide boeken werd de centrale planning
van de economie afgewezen en de stelling verkondigd, dat gesloten samenlevingen niet levensvatbaar zijn, wat tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog een niet onomstreden keuze voor het liberalisme inhield. In de Sovjet-Unie
legde de planeconomie het tegen de markt af, waardoor men vroeg of laat niet
meer wist wat te moeten produceren.67 Als minister-president van de deelstaat Beieren zag Franz-Joseph Strauss in het eerste boek een 'offensieve Bijbel'
voor de CSU om er niet alleen communisten, maar ook sociaaldemocraten
mee om de oren te slaan.68 Von Hayeks pleidooi voor neoliberalisme lokte echter kritiek van Dahrendorf uit, die de uitholling van het begrip 'rechtsstaat' nader preciseerde: het neoliberalisme zou leiden tot afbraak van de sociale cohesie in de samenleving, want hoe konden er in een kennismaatschappij voldoende arbeidsplaatsen voor ongeschoolden worden gecreëerd? De overdracht van soevereine rechten aan bovennationale instellingen betekende verlies van democratische controle en globalisering onttrok de economische
grondslag 'aan het enige domicilie van de representatieve democratie, dat tot
heden gefunctioneerd heeft, de nationale staat'.69 Wat hiervoor is opgemerkt
over grenzen die aan de werking van een vrije markt moeten worden gesteld,
sluit vrijwel naadloos bij Dahrendorfs visie aan. Maar net als onder filosofen
heerst er onder economen allesbehalve eendracht. Keynes en Solow huldigden
tegenovergestelde visies op het functioneren van de economie, evenals von
Hayek en Dahrendorf. In termen van 'vraag' en 'aanbod' deden zij aanbevelingen om de economie te stimuleren, nog afgezien van de wenselijkheid van
overheidsbemoeienis, zoals filosofen trachten hun waarneming in termen van
'protentie' en 'retentie' te verbeteren. De economie lijkt zo bezien even onkenbaar als het ding op zichzelf. Hoe dan ook, de vrije markt is uitgevonden om
vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen, zonder overheidsbemoeienis, en
toch stimuleert de ECB onder voorzitterschap van Draghi de economie thans
maandelijks met liefst 80 miljard euro om de banken ertoe te bewegen meer
krediet aan het bedrijfsleven te geven. Zo'n buitensporige maatregel past niet
in het neoliberale tijdperk van de vrije marktwerking!
Er is anno 2016 eerder van een gedwongen dan een vrije marktwerking
sprake. Is deze nieuwste vernieuwing van het neoliberalisme, behalve met zichzelf in tegenspraak, ook een teken van vooruitgang? Of betekent gekortwiekt
kapitalisme, dat zich langs de gebaande wegen van het IMF en de ECB dient te
begeven naar de toekomst, het einde van de vooruitgang? Kant baseerde voor-
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uitgang niet op een economisch model of systeem, maar op het morele voorschrift, dat men zijn handelingen moest laten afhangen van een gebod of verbod dat voor een algemeen maxime zou kunnen doorgaan. Horkheimer en
Adorno voerden daartegen twee bezwaren aan: de universele geldigheid van
zo'n maxime kan, wat plaats en tijd betreft, problematisch worden en doet afbreuk aan de idee van 'varietas delectat'*.70 Wie bijvoorbeeld geen artsenopleiding heeft willen volgen, kan wat hij voor zichzelf een verkeerde keuze vond,
voor een ander juist als een goede keuze beschouwen. In de neoliberale participatiemaatschappij moet de gedachte dat er voor iedereen een plaats in de
samenleving is, overeenkomstig zijn mogelijkheden, worden toegejuicht. Op
zichzelf is dat geen nieuwe gedachte waarom men van 'vooruitgang' zou moeten spreken. Proudhon schermde er al mee in de negentiende eeuw en, afgezien daarvan, als er geen werk voor iedereen is, schuilt er in de hypocrisie van
zo'n uitspraak eerder achteruitgang! In tijden van grote of structurele werkloosheid is een andere aanbeveling van Kant, wijzend op vooruitgang, evenmin aan
de orde. Wie kan kiezen tussen verwezenlijking en beperking van zichzelf en
kunstig het evenwicht weet te bewaren tussen zijn eigen wensen en maatschappelijke onmogelijkheden, draagt aan de vooruitgang bij.71 Volgens deze
aanbeveling zouden bonusgraaiers moeten worden verplicht tot zelfbeperking,
als zij niet aan hun hebzucht weerstand kunnen bieden. Dat zij ongegeneerd en
massaal hun gang blijven gaan, wijst dus evenmin op vooruitgang. Is er dan in
tijden van extreem materialisme geen oog voor immateriële waarden waarmee de idee van vooruitgang valt te meten? Habermas meende van wel, want
het project van de verlichte moderniteit stond volgens hem 'in navolging van
de jonge Hegel' in het teken van verzoening en wederzijdse erkenning, maar
volgens Dahrendorf 'in navolging van Kant' in het teken van conflicten.72 Wederom is eendracht hier ver te zoeken, zowel onder economen als onder filosofen, wat deze stelling van Kant schijnt te bewijzen: 'De mens wil eendracht,
maar de natuur weet beter wat goed is voor de soort: zij wil tweedracht.'73 Zoiets immaterieels als een conflict is waarschijnlijk de motor van de vooruitgang.
Machtsvrije communicatie verplicht tot niets, wat spijtig is voor Habermas, alleen krachtig genomen besluiten kunnen de door hem bedoelde verzoening
afdwingen. Pas op de lange duur zal blijken, dat de standpunten van Kant en
Hegel (en bij geval van Dahrendorf en Habermas) niet zo ver uit elkaar liggen,
als men denkt. Beiden geloofden om te beginnen in vooruitgang, die weliswaar
niet via halfzachte compromissen, maar middels harde besluiten zou worden
* afwisseling geeft voldoening
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verwezenlijkt, zij het dat Kant ook veel verwachtte van een internationale
rechtsorde, waarin 'recht' voor 'macht' gaat en vrede door recht wordt gegarandeerd. Dahrendorf zag na een periode van conflicten de contouren van een
wereldrijk opdoemen, waarin de oude aanspraak op vooruitgang mogelijk
blijft. Wat in Kants tijd de Franse Revolutie bewerkstelligde, veel reden tot vertwijfeling gaf wegens het Schrikbewind en weinig reden tot hoop ten aanzien
van de oude idealen der Verlichting, gaf na de Tweede Wereldoorlog veel reden tot vertwijfeling wegens de holocaust en weinig reden tot hoop ten aanzien van de behaalde eindoverwinning op de Duitse agressor. Waren er ruim
55.000.000 mensen voor niets gestorven?74
Zou het wetenschappelijk gehalte van de waarheid van filosofen en economen hoger zijn geweest, dan zouden zij elkaar minder flagrant hebben tegengesproken. Weber weet dit soort moeilijkheden (het rijtje van filosofen en economen met sociologen uitbreidend) aan het verschil tussen wetenschap en politiek, en waarschuwde daarom voor een vermenging van beide. Verwevenheid mocht, maar vermenging was verboden. Tussen wat is en wat behoort te
zijn, moest men een scherp onderscheid maken. De empirische sociale wetenschappen dienden zich te richten op het 'methodische registreren, verifiëren
en analyseren' van feiten, in het verlengde waarvan theorievorming ligt.75 Dat
in de omgang met feiten die als bouwstenen voor theorievorming kunnen dienen, reeds zoveel subjectieve elementen schuilen, dat men de zogenaamd
'waardevrije' of 'objectieve' wetenschap niet tegenover de politiek stellen kan,
scheen Weber te ontgaan. Voor hem was het enige criterium van wetenschap:
waar of onwaar. Hoe mensen moeten handelen, bepaalde hun geloofsovertuiging of ideologie. Dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan hij het deed voorkomen, moet hij hebben beseft, toen hij verklaarde, dat het uitzuiveren van
verborgen waardeoordelen in de wetenschap een karwei zonder einde is.76
Voor een econoom als Dahrendorf was het een uitgemaakte zaak, dat het moderne sociale conflict 'een antagonisme van rechten ('entitlements') en aanbod
('provisions'), politiek en economie, burgerrechten en economische groei is.
Het gaat hierbij steeds om een conflict tussen eisende en gesatureerde groepen.'77 Vroeger ging het om het verkrijgen van rechten, nu om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van verworvenheden, zoals kan blijken uit de decentralisatie van de zorg in Nederland en de hulpverlening aan asielzoekers in Europa. Waar in het algemeen de inkomensongelijkheid het grootst is, zal de massaliteit van de eisende groepen een probleem op zichzelf vormen voor de 'gesatureerde' groepen. Niet alleen hun welvaart staat op het spel, maar ook hun
idee van de rechtsstaat die niet eens bij machte is om uitgeprocedeerde asielzoekers tegen hun zin terug te sturen. In plaats van onverdraagzaam tegen de
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onverdraagzamen op te treden, moeten nationale overheden keer op keer verstek laten gaan, mogen 'haatimams' propaganda maken voor het kalifaat onder het mom van vrije meningsuiting, en houden Europese binnen- en buitengrenzen op als zodanig te bestaan. Vluchtelingen lijken zich te kunnen vestigen,
waar zij willen. Zij zouden echter in hun eigen regio moeten worden opgevangen of in VN-zones, waar bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en de gelijkheid van man en vrouw, evenals de scheiding van kerk en staat, zo vanzelfsprekend zijn, dat er niet eens les in hoeft te worden gegeven. Door dagelijks duizenden bootvluchtelingen op de Middellandse Zee te redden houden hulpverleners een verkeerd systeem in stand. Natuurlijk moeten mensen in nood geholpen worden, maar breng hen terug naar een veilig en daartoe goed uitgerust gebied op de Lybische kust in plaats van op Lampedusa. Zoals de zaken nu
geregeld zijn, wordt de maakbaarheid van de wereld te snel een illusie bevonden, waardoor de problemen fors in aard en omvang zullen toenemen.
Met hun pleidooi voor een open samenleving hebben Dahrendorf en Popper
zich willen afzetten tegen het communistische systeem in de Sovjet-Unie. De
implosie van dat systeem in Oost-Europa hield een bevestiging van hun gelijk
in. Plato, Hegel en Marx waren in wijder verband de protagonisten in een gesloten samenleving geweest, maar hadden de ondeugdelijkheid van hun systeem onvoldoende beseft, terwijl 'wetenschappelijke en politieke modellen
eerst dan acceptabel zijn, wanneer er bereidheid bestaat tot leren en zelfcorrectie. In open samenlevingen behoort strijd over de zin van de geschiedenis
tot de normale democratische gang van zaken.'78 Zoals hij de waarheid gediend
achtte met een falsificatietheorie, draaide Popper ook hier zijn pleidooi voor
een open samenleving om. Verzet tegen een gesloten samenleving was geboden, maar hij noch Dahrendorf kon bevroeden, hoe open de samenleving zou
blijken te zijn, toen vluchtelingenstromen uit Syrië en Libië zich stortten op 'Fort'
Europa. Maar zij hielden er wel rekening mee, dat burgers als gevolg hiervan
veel te verduren zouden krijgen. Zij zouden immers afstand van hun oude zekerheden moeten doen, of zoals Dahrendorf aan Popper schreef: 'Mensen zijn
feilbaar en wij leven in de horizon van de onzekerheid. Niemand kent alle antwoorden, tenminste kan niemand overtuigend bewijzen, of de gegeven antwoorden juist dan wel fout zijn. Derhalve moeten wij pogen de waarheid te
vinden, maar bij die waarheidsvinding dienen wij ervoor te zorgen, dat (wanneer wij ons vergissen, of anderen zulks menen) de mogelijkheid open blijft, om
het opnieuw en anders te proberen. Er is geen groter gevaar voor de menselijke
vrijheid dan het dogma, het monopolie van een ideologie of een systeem. De
open samenleving belooft geen eenvoudig leven. Mensen hebben een verderfelijke hang naar de gemoedelijkheid van een gesloten wereld.'79 Zij zouden
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ook volgens von Hayek de knusheid van het dorpsleven zo gauw mogelijk moeten vergeten om zich op de onzekerheid van een kosmopolitisch bestaan in te
stellen.
In Freiheit im Denken Hayeks benadrukte John Gray, dat alleen al het belang
van innovatie allerlei kosten-batenanalyses minder belangrijk maakte dan een
sociaal systeem waarin nieuwe inzichten hun nut konden bewijzen. Von Hayek
hechtte daaraan ten zeerste, evenals aan een 'evolutionistische ommekeer',
dat wil zeggen aan het uitfilteren van alle verkeerd gebleken opvattingen over
mens en wereld, wanneer dankzij de concurrentie onder economen de waarheid aan het licht zou komen.80 Niet een van boven, maar een van onderen
geleide planeconomie achtte hij wenselijk om tot de beste prijs-kwaliteitverhoudingen te komen, waardoor een producent voortdurend leert van zijn eigen fouten en zich op de markt kan herpositioneren.81 De concurrentie onder
producenten leidt dus in zijn ogen tot evenveel goeds als de concurrentie onder
economen. Toepassing van regels zonder aanzien des persoons (Verfahrensgerechtigkeit) zorgt voor een redelijke inschatting van risico's die een producent
loopt, en bevordert een decentrale aanpak van de problemen die tijdens het
productieproces moeten worden overwonnen. Von Hayek wilde niet het gewenste resultaat afdwingen door aanpassingen van de wet (Ergebnisgerechtigkeit) die zijn bedoeld om achtergestelde groepen een voorkeursbehandeling te
geven: meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven, of om de schulden van
een land kwijt te schelden, wanneer dat aan zijn eigen gebrek aan concurrentie
ten onder gaat.82 Net zoals Dahrendorf kritiek op von Hayek spuide, waar het
de uitwassen van de vrije markt betrof, spaarde John Rawls hem niet om het
gebrek aan rechtvaardigheid dat uit diens wettelijk geregelde inbedding van de
concurrentie sprak. Eerlijke concurrentie regelde men niet door bepaalde handelingen goed of af te keuren, maar door die institutioneel in te kaderen. Zodoende ontstond er een raamwerk van handelingen dat richting aan geschreven en ongeschreven wetten geeft. De geest van de wet wordt in deze visie
haast nog belangrijker geacht dan die wet zelf. Rawls moet een vooruitziende
blik hebben gehad, want zowel de bankencrisis als de kredietcrisis heeft hele
samenlevingen ontwricht, doordat bedrijven als Enron, Lehman Brothers en
Goldman Sachs hun riskante (maar aanvankelijk niet als zodanig herkende) producten op de markt brachten. De geest van zelfverrijking, misleiding en regelrechte fraude kon een ongekende omvang aannemen, dankzij het verbale geweld waarmee de kleine lettertjes werden geïnterpreteerd,-premies die op het
verkondigen van leugens werden gezet-, terwijl boekhouders, accountants en
toezichthouders weigerden zich in de geest van de wet te verdiepen.
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Een vernuftige interpretatie van belastingontduiking is 'belastingontwijking'.
Wie steeds de mazen van de wet opzoekt om geen belasting te hoeven betalen, kan in de ogen van von Hayek correct hebben gehandeld, maar volgens
Rawls zwaar tegen de geest der wet hebben gezondigd. Er zou een mondiale
rechtsstaat in het leven moeten worden geroepen, die zich uitspreekt over de
strafbaarheid van zulke wanpraktijken. Om dat te kunnen doen zou men economie als een wetenschap moeten beschouwen, een aan de wiskunde verwante wetenschap, met behulp waarvan de waarheidsvinding een feitelijk en
onomstreden proces inhoudt. Maar is dat niet irreëel? In zijn boek Von Bismarck zu Hitler: ein Rückblick ging Sebastian Haffner nader op het probleem
van de waarheidsvinding voor economen in. Men zou verwachten, zo merkte
hij op, dat het onder het bewind van Bismarck economisch goed met het
nieuwe Duitse Keizerrijk zou gaan. Maar dat was niet zo, pas onder keizer Wilhelm II kende Duitsland een economische opleving en vanaf 1895 tot de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog zelfs een hoogconjunctuur: 'Er deden zich
alleen in 1901 en 1908 twee kleine recessies voor, maar over het geheel gezien
was de keizertijd een periode van economische bloei en algemene voorspoed,
die ook de arbeidersklasse omvatte. Over de oorzaken hiervan tast men tot op
vandaag in het duister, wat overigens niet verwonderlijk is, omdat men ook in
onze tijd niet in staat is om economische ontwikkelingen op langere termijn te
voorspellen.'83 Haffner had geen hoge dunk van de economie als wetenschap.
Op een enigszins schampere toon maakte hij melding van een theorie van
Schumpeter en Kondratieff, die een stagnerende economie voorspelden, wanneer zich geen technische of wetenschappelijke vernieuwingen zouden voordoen, zoals onder het bewind van Bismarck.84 Als economen te veel op filosofen lijken, zullen zij van hun eigen waarheidsvinding diep overtuigd zijn, maar
niet als getuigen-deskundigen de waarheid, de hele waarheid en niets dan de
waarheid voor het forum van de mondiale rechtsstaat staande kunnen houden.
Als economische waarheidsvinding er niet toe leidt, dat rampen op wereldniveau kunnen worden voorkomen, zou een internationale code voor bankiers
dat misschien wel kunnen. Waarheidsvinding ondergeschikt gemaakt aan gedragsregels, waarin normen voor topbeloningen niet mogen worden overschreden en de taak, werkwijze, hoogte en samenstelling van de beloning van
bestuurders, toezichthouders en commissarissen precies worden omschreven
(tot en met het aantal commissariaten per commissaris),-een uitgebreide variant van de Code-Tabaksblat op mondiaal niveau-, zou bankiers van hun 'gangsters'-imago kunnen ontdoen, althans wijzen op hun verantwoordelijkheid.85

522

Maar in de huidige omstandigheden werkt een 'ethische commissie' voor bankiers eerder op de lachspieren van alle betrokkenen dan dat zij hun zelfreinigend vermogen ten goede zou komen. Wie bewust steelt van de gemeenschap, de belastingbetalers uiteindelijk voor zijn eigen falen laat opdraaien,
hoeft niet op zijn verantwoordelijkheden te worden gewezen, want die kent hij
als geen ander en tracht hij juist op een vernuftige wijze te ontlopen. Joris Luyendijk heeft daarvan in zijn boek Dit kan niet waar zijn, dat zich onder bankiers
afspeelt, menig verbluffend staaltje gegeven. De heren zijn volgens hem immuun voor ontmaskering, worden minder gedreven door hebzucht dan door
geldingsdrang en status, weigeren alarm te slaan, want 'overal heersen fundamentele belangenconflicten, met perverse prikkels en dus schandalig gedrag
tot gevolg' en stellen er nog steeds een genoegen in hun balansen te herscheppen als 'de zwartste aller zwarte gaten'.86 Ja, zegt Luyendijk, er zijn sinds 2008
wel veel 'vrome woorden gesproken, het middle-office heeft iets meer macht
en status, en menigeen boven in het front-office is op een peperdure cursus
'cultuurverandering' geweest. Maar de onderliggende structuur van de financiele wereld is intact gebleven.'87 Alleen door sancties in te stellen tegen overtreders van zo'n internationale code kan een bank op den duur weer een oude
vertrouwde instelling worden, waarmee burgers en het bedrijfsleven hun financiële zaken goed, veilig en tot op zekere hoogte vertrouwelijk kunnen regelen.
Indien het kapitalistische systeem een internationale rechtsorde blijft ontberen, is het gedoemd net zo te mislukken als het communistische systeem. In dit
verband stelde Luyendijk twee niet onzinnige vragen: 'Hoe krijg je zonder een
mondiale regering de mondiale financiële sector weer onder controle? En als
je vindt, dat zo'n wereldregering onhaalbaar of onwenselijk is, betekent dat dan
niet, dat mondiaal opererende financiële instellingen ook onhoudbaar zijn?'88
Behalve een internationale code voor bankiers, die de internationale rechtsorde grip op hun doen en laten geeft, is er nog veel meer nodig om het kapitalistische systeem overeind te houden. Piketty wijst erop, dat er minder ongelijkheid tussen topinkomens en normale of lagere inkomens dient te bestaan,
maar hoe valt zoiets te realiseren? Bankiers van de City rechtvaardigen hun topinkomen met behulp van een drogredenering, zich baserend op sociale rechtvaardigheid, want zij weten toch maar te voorkomen, dat alleen de rijke erfgenamen steeds rijker worden. Sociale rechtvaardigheid naar boven dient als een
doekje voor het bloeden van de sociale onrechtvaardigheid naar beneden! Piketty rept in dit verband van 'meritocratisch extremisme' en van een wedren
tussen topmanagers en renteniers.89 Hij waarschuwt voor onverschilligheid en
misplaatst optimisme waardoor de hoogste en laagste inkomens vanzelf naar
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elkaar toegroeien. Simon Kuznets verkondigde in het verlengde van het gedachtegoed van Solow, dat groei een getijde is, dat alle boten oplicht. Maar dat
is een misvatting, aldus Piketty, alsof Marx' apocalyps in een sprookje kan worden veranderd.90 Nee, concludeert hij, het zou 'illusoir zijn om te denken, dat
achter het moderne groeipatroon of de wetten van de markteconomie convergerende krachten schuilgaan, waardoor de vermogensongelijkheid op natuurlijke wijze afneemt of een harmonieus, stabiel peil bereikt'.91 Alvorens twee belangrijke suggesties te doen ter oplossing van de crisis in het kapitalistische systeem, besteedt hij behalve aan de invoering van een internationale rechtsorde
aandacht aan eerdere deeloplossingen van het probleem in Duitsland en
Groot-Brittannië.
In het Rijnlands kapitalisme heeft men voor het stakeholder model gekozen,
waardoor ondernemingen niet alleen het bezit van aandeelhouders zijn, maar
ook van belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van de deelstaat en van
werknemers (die zelfs zonder aandelen te bezitten een beslissende stem hebben). Dit stakeholder model onderscheidt zich van het Angelsaksische stockholder model, dat aanzienlijk minder sociale trekken vertoont.92 Zou de invoering
van het eerste model het uitbreken van een economische crisis niet kunnen
vertragen? Kan men dit van het Rijnlandse kapitalisme leren om het systeem
marginaal in stand te houden,-het biedt geen uitzicht op het voorkomen van
een wereldcrisis-,-van het Britse kapitalisme kan iets heel anders worden geleerd. Tot tweemaal toe was de staatsschuld van Groot-Brittannië opgelopen
tot 200 % van het BBP, zowel na de napoleontische oorlogen als na de Tweede
Wereldoorlog. Toch voldeed het anders dan Griekenland met een staatsschuld
van 'slechts' 160 % van het BBP aan zijn financiële verplichtingen. Piketty legt
uit waarom: 'Het eerste (de hoge staatsschuld) wordt verklaard door het laatste, want als een land op enigerlei wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
hetzij direct door simpelweg te weigeren de schuld terug te betalen, hetzij indirect door een hoge inflatie, dan kan er met het afbetalen van een zo aanzienlijke staatsschuld zeer veel tijd gemoeid zijn.'93 Of deze redenering helemaal
klopt, kan men betwijfelen, want de overheid in Groot-Brittannië was in staat
om aan zijn renteverplichtingen te voldoen. Het eerste zou niet door het laatste
kunnen worden verklaard, indien de belastingopbrengsten minder groot waren geweest of het bedrijfsleven internationaal niet had kunnen concurreren.
Hoe kan de huidige crisis in het kapitalistische systeem worden opgelost? Volgens Piketty kan dat op twee manieren, die dezelfde internationale visie vereisen als de daarmee corresponderende rechtsorde. De eerste manier dicht hij
weinig kans van slagen toe, getuige zijn typering daarvan als een 'nuttige utopie'.94 Er zou een progressieve vermogensbelasting moeten worden geheven
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ter verkleining van de staatsschuld. Piketty rekent voor: 'Zo zou een proportionele heffing van 15 % over alle privévermogens bijna een jaar aan nationaal inkomen opleveren, wat het mogelijk zou maken om de gehele staatsschuld direct af te lossen. De staat zou blijvend kunnen beschikken over de overheidsactiva, maar het schuldbedrag zou tot nul zijn teruggebracht, zodat er geen rente
meer zou hoeven te worden betaald.'95 Waarom werkte dit middel in Griekenland niet? De rijken vluchtten met hun vermogen massaal naar het buitenland,
wat zij des te makkelijker konden doen bij een nauwelijks functionerend fiscaal
regiem in het binnenland en dankzij het al te makkelijk gevonden onthaal elders. Maar is het logisch dat de belastingbetalers in andere landen opdraaien
voor het onvermogen in Griekenland om de vermogenden een niet onrechtvaardige belasting te laten betalen? Nee, en daarom is ook de door Piketty
voorgestelde tweede manier om de crisis op te lossen evenmin haalbaar. Er zou
volgens hem een speciaal 'begrotingsparlement' naast het huidige Europese
parlement moeten komen, dat na samenvoeging van de staatsschuld van alle
landen van de EU de bevoegdheid krijgt om ten aanzien van het inkomsten- en
uitgavenpatroon beslissingen te nemen waaraan door geen nationale overheid
valt te tornen.96 Noch nationale parlementen, noch het Europese parlement
zullen met zo'n derde parlement vrede kunnen hebben, wat in de praktijk betekent dat alleen een ondemocratisch afgedwongen 'begrotingsparlement' de
democratie zou kunnen redden. De crisis zou dan in strijd met de Europese beginselen op de lange termijn kunnen worden opgelost, zoals in een klein land
als Nederland na het uitroepen van de Republiek de provinciale, gewestelijke
en stedelijke zelfstandigheid opging in het grotere geheel van een nationale
staat. Gevaren van buitenaf dwingen de noodzakelijke eenheid af, wat democratische principes niet plegen te doen. Het kapitalistische systeem heeft, hoe
dan ook, gefaald en zal dat blijven doen, zolang het zonder een internationaal
functionerende rechtsorde, juridisch en fiscaal, niet in staat is de oude idealen
van de Franse Revolutie vorm te geven.
***
Als het communistische en kapitalistische systeem verstek laten gaan, rijst de
vraag: hoe nu verder? Is het niet mogelijk het beste van beide systemen tot een
nieuw systeem samen te voegen? Of moet een postmoderne misgreep van
Draghi uitkomst brengen? De huidige president van de ECB was als directeurgeneraal van Financiën medeverantwoordelijk voor de privatisering van bedrijven en als één van de vicepresidenten van Goldman Sachs verantwoordelijk
voor wat er bijvoorbeeld in Griekenland is misgegaan. In 2011 stelde hij voor
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banken in Spanje en Italië een driejarig leenprogramma ter waarde van 489
miljard euro tegen slechts 1 % rente beschikbaar, dat het jaar daarop werd uitgebreid tot in totaal 1000 miljard euro. In datzelfde jaar introduceerde hij het
plan OMT (Outright Monetary Transactions), dat is bedoeld om onbeperkt
'schatkistpapier' op te kopen, een moderne variant van assignaten, waarmee
men in de zuidelijke landen opnieuw wel raad weet. Zoals het akkoord van
Maastricht de inkt waarmee het gedrukt en ondertekend werd, niet waard
bleek te zijn, is ook de verzekering van de ECB dat het geen geldsommen aan
'bailouts' zal spenderen, dat wil zeggen ter redding van landen of bedrijven die
op het punt staan failliet te gaan, een loze belofte gebleken. Als gevolg daarvan
wordt het ondernemersrisico al te gemakkelijk op de overheid afgewenteld en
kunnen banken de belastingbetalers voor hun eigen tekortkomingen (lees: tekorten) laten opdraaien. Anno 2016 kunnen banken een negatieve rente van
0,5 % in rekening van hun spaarders brengen, die wereldwijd ruim 100 miljard
euro per jaar verliezen, doordat de rente op spaarrekeningen lager is dan de
inflatie. Zoals men vroeger de duivel met Beëlzebub trachtte te verdrijven,
tracht Draghi thans het spook van de inflatie met dat van de deflatie te verdrijven. Zijn duizelingwekkende misgrepen tonen de kwetsbaarheid van het kapitalistische systeem aan, waardoor hij alleen met een reeks tijdelijke maatregelen de ineenstorting van de euro heeft weten te voorkomen. Dat laatste is niet
alleen in het belang van de zuidelijke, maar ook van de noordelijke landen der
EU, die zich echter niet de ene na de andere hervorming van hun economie
getroosten om met lede ogen aan te zien, hoe bijvoorbeeld Frankrijk stelselmatig verzuimt zijn wetgeving aan moderne tijden aan te passen. Wijst alleen al de
snelle opeenvolging van Draghi's maatregelen niet op een impasse, een vanuit
economische theorieën onbeheersbare praktijk?
De economische werkelijkheid is al net zo ongrijpbaar als de filosofische en
wordt door hetzelfde probleem van tegenstrijdige gedachten geteisterd. Zoals
fysici elkaar het bestaan van de ruimte betwisten, in welk geval zij in de tijd geloven, of het bestaan van de tijd, in welk geval zij in de ruimte geloven, weten
economen niet in tijden van crisis, of zij de vraag moeten stimuleren of het aanbod. De denkbeelden van Keynes waren op zichzelf niet onjuist en bleken in de
praktijk nog te werken ook. De staat diende zich niet te beperken tot het indienen en uitvoeren van evenwichtige begrotingen binnen het raamwerk van een
solide geldpolitiek, maar moest ook strategisch ten aanzien van prijzen, lonen
en belastingen handelen en ingrijpen in conjuncturele ontwikkelingen. De verwevenheid van economie en maatschappij vereiste zulks, wat bleek uit het tragische lot van de Weimarrepubliek (dat aan deflatoir 'kaputtsparen' ten onder
was gegaan) en de hoopgevende opleving van de economie in de Verenigde
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Staten dankzij Roosevelts New Deal.97 Keynes' boek The General Theory of Employment, Intrest and Money uit 1936 gold decennia lang als een handboek
voor economen en van hen afhankelijke overheden. Heerste er massale werkloosheid, dan zou men 'vroeger' de lonen onmiddellijk hebben verlaagd, maar
'nu' wist men wel beter: de koopkracht moest juist worden gestimuleerd en
daarmee ook de economie door de vraag te doen stijgen. Nam de staatsschuld
als gevolg van dit soort stimulerende maatregelen toe, dan was dat niet onoverkomelijk, want dankzij extra investeringen om aan de vraag te voldoen verdiende de staat het geïnvesteerde kapitaal 'vanzelf' terug.98 Het nadeel van de
keynesiaanse politiek was gelegen in de bureaucratie zonder welke de overheid geen stimulerende maatregelen nemen kon, noch de effectiviteit ervan
controleren, wat de kloof tussen de argwanende overheid en de calculerende
burger tot op heden dieper maakt. In zijn boek over Ralf Dahrendorf benoemde
Broekhuijse dit niet geringe nadeel: 'Het keynesianisme maakt een grote vraag
los naar statistieken, indicatoren, modellen en prognostiek. Het stimuleert de
empirische wetenschappen. Daarbij monopoliseert de staat de productie van
statistieken en indicatoren.' Dat laatste heeft tot gevolg, 'dat het ambtelijk bestuursapparaat in feite beslist 'zowel over de economische gegevens die verzameld worden, als over de wijze waarop verkregen materiaal wordt benut.'99
De oliecrises van 1973 en 1979 in combinatie met het verlaten van het politieke systeem der vaste wisselkoersen, zoals onder leiding van Keynes was afgesproken in Bretton Woods, voor een valutaregeling op marktbasis, vormden
de ondergang van het keynesianisme.100 Doordat de Federal Reserve Bank
overging tot een restrictieve geldpolitiek, vloog de rente in westerse landen
omhoog. Een belangrijk kenmerk van het keynesianisme, 'rentesoevereiniteit',
ging zo verloren. Er viel weinig te sturen aan de globalisering van het geldkapitaal, terwijl de hoge rente van conjuncturele aard mettertijd vanzelf zou dalen.101 In deze periode permitteerde W.F. Hermans zich een opmerking over
het wetenschappelijk gehalte van de economie, dat hij net zo'n onbestemde
wetenschap vond als sociologie. Hij reageerde op een artikel van J. Pen in Het
Parool: 'De inflatie is niet te stoppen, de groei zaait paniek, de niet-groei is niet
te beïnvloeden, de werkloosheid neemt toe en Keynes die daar veertig jaar geleden een remedie tegen dacht te hebben gevonden, wordt niet meer bejubeld.'102 Kortom, economen wisten niet goed meer, wat zij van hun eigen vak
moesten denken.
Onderling verschilden zij van mening of de door de historicus Eric Hobsbawm
in zijn wereldgeschiedenis van de 20e eeuw gesignaleerde 'lange eeuw' met de
Amerikaanse of Franse Revolutie moest beginnen, dat wil zeggen in 1766 of in
1789, en moest eindigen met het uitbreken van de Eerste of het einde van de
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Tweede Wereldoorlog, waarna de 'korte eeuw' begon die in 1991 met de val
van de Sovjet-Unie eindigde. De 'lange eeuw' was liberaal, de 'korte eeuw' sociaaldemocratisch. Een socioloog als Broekhuijse betoogde anders dan Dahrendorf, dat de 'lange eeuw' in 1945 diende te eindigen en de 'korte eeuw' in 1973,
toen 'de held van de economische groei', de bourgeois, grotendeels plaatsmaakte voor 'de held van de staatsburgerlijke gelijkheidsrechten ofwel van de
vergroting van kansen op participatie', de citoyen.103 Een scheiding tussen
beide 'helden' is eigenlijk onmogelijk, omdat de een slechts prominenter op het
toneel verschijnt dan de ander. Ook hier ligt verwarring op de loer, want de
bourgeois valt niet door liberalen te claimen en de citoyen niet door sociaaldemocraten. Zo stelt de liberale minister-president van Nederland, Mark Rutte,
zich wonderwel wat van participatie voor, zonder zich af te vragen of er voor
de participerenden wel genoeg banen zijn en of de sociale werkplaatsen niet
moeten worden uitgebreid in plaats van gesloten. Maar hoe dat ook zij, in 1973
verloor het sociaaldemocratische model zijn grootste aantrekkingskracht in
met name de Duitse politiek, al valt ook daarover door sociologen, economen
en historici te twisten. Was Helmut Schmidt een minder goede bondskanselier
dan Willy Brandt, omdat hij met de liberale FDP van Hans-Dietrich Genscher
moest regeren?
In de typering van de burger als 'bourgeois' en 'citoyen', die wel degelijk iets
van een Januskop weg heeft, staan twee principes niet langer tegenover elkaar.
Het oude liberale principe van 'laisser faire, laissez aller', waaraan de Grote Depressie te wijten viel, stond tegenover het sociaaldemocratische principe van
de centraal geregelde planeconomie. Daartussen bestaat de Derde Weg, waarvoor Röpke in zijn Lehre von der Wirtschaft uit 1937 de basis legde. Toen de
excessen van de vrijemarkteconomie, waarvan Thatcher en Reagan de voornaamste inspiratoren vormden, aan het daglicht traden, de privatisering van
overheidsbedrijven tot even onbedoelde als asociale gevolgen leidden en de
oude sociaaldemocratische idealen welhaast letterlijk werden verkwanseld
door partijleiders die goed bestuur belangrijker vonden dan politieke of ideologische uitgangspunten (alsof Nederland één groot pretpark was geworden),
bleek algauw dat niet alleen het communistische systeem ten dode gedoemd
was, maar ook zijn neoliberale tegenhanger. Wat ligt er dan meer voor de hand
nieuwe wegen in te slaan, de Derde Weg, die het beste van beide systemen
zou kunnen verenigen? In zekere zin is die weg allang bewandeld door de stelselmatige toekenning van een in percentages zeer hoge subsidie van de landbouw in de EU. In een kapitalistische samenleving horen ondernemers dankzij
de weldadige werking van de concurrentie hun ondernemingen rendabel te
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maken, maar dat geldt blijkbaar niet voor de boeren. Hoewel zij zich tot industriële agrariërs hebben ontwikkeld, bleven zij lange tijd zelfs meer dan 2/3 van
de totale begroting van de EU opstrijken. Tegenwoordig is dat nog altijd 38 %
en de reden daarvan is duidelijk: de voedselvoorziening dient onder alle omstandigheden veilig te worden gesteld. Maar eigenlijk geeft zo'n zware subsidie
in een kapitalistische samenleving geen pas. De boer zou een rijke bourgeois
moeten zijn, een 'boergeois', en toch bedelt hij als een arme citoyen om geld.
De structurele aard van zulke aalmoezen komt zijn onderneming niet ten
goede, wat een parallel met door de overheid geredde banken te zien geeft.
Boeren en bankiers profiteren van de gemeenschap, omdat de overheid erger
onheil wil voorkomen.
Uit dit ene voorbeeld valt reeds af te leiden, dat de Derde Weg een doodlopende weg zal blijken te zijn, indien er al te gemakkelijk misbruik van overheidsgeld kan worden gemaakt of indien er grote meningsverschillen over de aard
en hoeveelheid van de te besteden middelen ontstaan. Maar dat was in het
verleden ook al zo, zij het dat de Derde Weg om een nieuw type politicus vraagt.
Hij zal een uitstekende manager moeten zijn en, meer dan dat, een moderne
partijideoloog die zijn principes niet verloochent, zoals nu in de PvdA vaak gebeurt, maar juist weet te vertalen in praktisch handelen. Ook híj zal natuurlijk
compromissen moeten sluiten, uitsluitend toegespitst op de mate waarin hij
zijn onverkort gehandhaafde principes in de praktijk brengt. In een beschouwing over politiek als beroep stelde Weber, dat een goede politicus aan drie
eisen moet voldoen. Hij heeft 'Leidenschaft', 'Verantwortungsgefühl' en
'Augenmasz' nodig, dat wil zeggen moet onverbloemd blijk geven van passie,
verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht waarvoor een zekere distantie noodzakelijk is.104 Zo geformuleerd zou men dezelfde eisen aan menig andere beroepsbeoefenaar kunnen stellen, maar wat het door Weber geschetste beroepsprofiel van een politicus toch interessant maakt, is dat het haaks op het
huidige type van de politicus staat. De landspolitiek heeft geen behoefte aan de
zoveelste technocraat, manager of bestuurder, nee, er is dringend iemand met
het 'Charisma des Führers' nodig.105 Dat Weber daarover al in 1919 sprak, zonder iets van het bestaan van Adolf Hitler te weten, is opmerkelijk. Er zit dus ook
een gevaarlijke kant aan de mate waarin een politicus blijk van zijn passie geeft,
want een te grote betrokkenheid moet door 'Augenmasz' getemperd kunnen
worden. Weber moet over een vooruitziende blik hebben beschikt, dat hij het
beeld van een ideale politicus koesterde als dat van een charismatisch of mediagenieke leider die zijn ideologische gezindheid ondergeschikt maakt aan zijn
verantwoordelijkheidsgevoel.106 Zo iemand laat zich niet door zijn passie meeslepen in ongewenste avonturen en, zo veronderstelde Weber, onderscheidt
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zich van fanatieke gelovigen en fundamentalisten op welk gebied dan ook,
doordat zíj het hoogste doel nastreven met de laagste middelen zonder zich te
realiseren dat hun rijk 'niet van deze wereld' is, terwijl híj zachtaardig, maar
vastberaden volhardt in zijn ideologie.107 Meelopers zijn niet interessant, zeker
niet als zij hun eigen schuld afschuiven op de wereld of op anderen. Interessant
is de politicus die zegt: "Hier sta ik, ik kan niet anders."108 Dit laatste kan een
zichzelf opblazende terrorist ook denken, voordat hij tot zijn fatale actie overgaat. Maar Webers ideale politicus herkent men aan zijn door 'Augenmasz' getemperde vastberadenheid die de inzet van gepaste (in de zin van moreel aanvaardbare) middelen met zich meebrengt. Bommen en ander gevaarlijk strooigoed plegen daaronder niet te vallen.
In Nederland is de veelgeplaagde staatssecretaris Van Rijn een voorbeeld van
een politicus van de oude stempel. Belast met de uitvoering van vijf zorgwetten
is hij een schakel in de keten van neoliberale opvattingen over de vrije markt.
Daarbinnen paste minder overheidsbemoeienis met de zorg, dus introduceerde Erica Terpstra in 1996 persoonsgebonden budgetten, waarmee een bedrag van € 67.000.000 was gemoeid. Het idee daarachter was dat de AWBZzorg zou afnemen, maar wat gebeurde er? In 2011 was dat bedrag gestegen
tot 3,5 miljard euro. Kennelijk werd er misbruik van de pgb's gemaakt, wat een
betere controle op de verstrekking ervan noodzakelijk maakte. Het gevolg
daarvan was juist méér overheidsbemoeienis in de vorm van bureaucratie en
wel in zo'n hevige mate, dat nauwelijks nog van de Tocquevilles 'milde' variant
van despotisme kan worden gesproken.109 Dezelfde innerlijke tegenspraak
treft men in de decentralisatie van overheidstaken en de centraal geregelde financiële beslissingen op het gebied van de zorg aan, in de toepassing van de
theorie dat bestaande rechten moeten wijken voor bezuinigingen en in de feitelijke omstandigheid dat niet de behoefte of noodzaak, maar de vrije markt
beslist over iemands persoonlijk wel en wee.110 Het niet ten onrechte gewekte
wantrouwen van de overheid lokte uiteindelijk de woede en morele verontwaardiging van allen op, die zich al of niet rechtstreeks door Van Rijns decentrale aanpak van de zorg gedupeerd achtten. Het personeel van zorginstellingen liet zich evenmin onbetuigd en werd ondanks herhaaldelijk gedane beloftes van de staatssecretaris massaal ontslagen. Dat wees niet alleen op een zonder meer slechte, maar ook veel te haastige invoering van nieuwe wetten. Er
was iets mis met het verantwoordelijkheidsgevoel en de 'Augenmasz' van Van
Rijn, die zich er vóór de invoering van nieuwe wetten van had moeten vergewissen, of kleine gemeentes wel in staat zouden zijn om een verantwoord beroep op bijvoorbeeld specialistische hulpverleners in de jeugdpsychiatrie te
doen, waarvoor het hun aan gekwalificeerde ambtenaren ontbrak, of de SVB
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de haar toebedeelde digitale rol in het proces zou kunnen spelen en of zijn eigen stelselverantwoordelijkheid hem niet zou dwingen voortdurend de decentrale toepassing van de door hem uitgevaardigde wetten te corrigeren. Zo'n
ondermaatse prestatie van een overheidsdienaar, die vroeger het goede voorbeeld placht te geven, doet afbreuk aan de idee van een 'rechtsstaat'. Men
krijgt immers niet waar men recht op heeft!
Zelfs een doorgewinterde darwinist als Pouwel Slurink, die er als bioloog en
filosoof een neoliberale visie op nahoudt, dat wil zeggen van nature gedijt in de
'struggle for life', maakt bezwaren tegen de rücksichtslose bezuinigingsdrift van
de overheid, en niet slechts op het gebied van de zorg. 'In onze moderne neoliberale samenleving is het soms moeilijk de gemeenschappelijke belangen onder ogen te zien,' zo meent hij, 'omdat competitie en concurrentie juist voortdurend worden verheerlijkt als instrumenten om op allerlei terreinen vooruitgang en optimale prijs-kwaliteit verhoudingen te bereiken.'111 Er ligt inderdaad
te veel nadruk op 'valuta', waardoor immateriële waarden op de achtergrond
raken. Het evenwicht tussen gemeenschappelijke en individuele belangen is
zoek,-de Derde Weg ontbreekt-, wat opnieuw afbreuk aan de idee van een
'rechtsstaat' doet. Slurink waarschuwt: 'Een zekere mate van concurrentie en
competitie is onvermijdelijk, maar het opgeven van het idee van een gemeenschappelijk goed gaat voorbij aan de belangen van veel partijen, inclusief toekomstige generaties.'112 Als gevolg van de moordende concurrentie die hij voor
het voortbestaan van de soorten verwelkomt, stelt Slurink nog iets vast. Wordt
er in de politiek niet va-banque gespeeld door de winnaars van de ratrace buitensporig te belonen en de verliezers niets te gunnen? Voor het ongedaan maken van de tweedeling in de samenleving zou er in bancaire en biologische termen een atypische 'mutatie' nodig zijn, die verenigt in plaats van ontbindt.
Maar zelfs Mr. Mainwaring, die in Dad's army de rol van kapitein speelt, terwijl
hij in het dagelijks leven zogenaamd 'bankier' is, beschikt over zoveel zelfzuchtige genen, dat zo'n mutatie niet gauw zal optreden. Slurink hekelt de tweedeling van de samenleving: 'Het meritocratisch systeem genereert wel erg veel
verliezers. Het drukt hen ook nog graag een stempel op, waardoor nieuwe kansen in een volgende ronde zijn uitgesloten. Het principe 'the winner takes all'
doet de kloof tussen arm en rijk steeds verder toenemen en fragmenteert de
samenleving.'113
Rest nog een droevige constatering. Wie zich in financieel-economische theorieën verdiept, ziet vooral raakvlakken met sociologie, geschiedenis en filosofie:
dezelfde vraagstukken waarvoor tegenstrijdige oplossingen worden bedacht,
dezelfde behoefte aan waarheden die dankzij de wetenschap aan eeuwig-
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heidswaarde lijken te winnen en dezelfde reeks desillusies volgend op een moment van inzicht. Filosofen en economen zijn goed in speculeren, maar kunnen
het verschil tussen gokken en investeren niet eens duidelijk uitleggen. Op het
laagste niveau ontbreekt het hun aan kennis, waarover zij op een hoger niveau
ten volle blijken te beschikken. Tegen het einde van zijn leven overkwam ook
Goethe iets dergelijks, toen hij werd geplaagd door 'de levendigheid van de
handel, het snelle papiergeld, de groei van de schulden om schulden te betalen,
wat stuk voor stuk huiveringwekkende elementen zijn'.114 Hij vroeg zich op een
zeer basaal niveau af, wat de waarde van het geld was. Van goudstukken wist
hij dat precies, van munten in het algemeen, maar naar de waarde van papiergeld kon hij slechts gissen. Erger nog, hij moest bekennen niet te weten wat
'geld' was. Yuval Harari, schrijver van een internationale bestseller over de geschiedenis van de mensheid, had hem dat kunnen vertellen, als zij in dezelfde
eeuw zouden hebben geleefd. Volgens hem is 'geld' meer dan eens op veel
plaatsen 'uitgevonden', wat misschien vreemd is uitgedrukt, omdat het geen
technische voorziening betreft, maar een verandering in de geest. Geld zou
niets te maken hebben met munten en bankbiljetten, maar na een mentale
doorbraak toch in concreto kunnen functioneren: 'Geld is alles wat mensen
maar willen gebruiken als vast symbool voor de waarde van andere dingen om
de uitwisseling van goederen en diensten mogelijk te maken. Geld stelt mensen in staat om snel en gemakkelijk de waarde van verschillende goederen (zoals appels, schoenen en echtscheidingen) te vergelijken, om overzichtelijk het
een voor het ander te ruilen en om rijkdom op een handige manier op te
slaan.'115 Uiterst vaag spreekt Harari van de creatie van 'een nieuwe intersubjectieve realiteit, die uitsluitend bestond in de gemeenschappelijke verbeelding'.116 In zijn visie kan een samenleving alleen overleven, als zij in staat is om
een fantasievolle oplossing voor praktische problemen te bedenken. Neanderthalers waren daartoe niet in staat, want zij konden geen verhalen over stamgeesten vertellen en die vervolgens aan gewijzigde omstandigheden aanpassen: 'Zonder het vermogen om fictie op te dissen konden de neanderthalers
niet effectief samenwerken in grote groepen, noch konden zij hun sociale gedrag aanpassen aan steeds weer nieuwe uitdagingen.'117 Laat daar een kern
van waarheid in zitten, dan nog gaat Harari's stelling over het louter fictieve karakter van geld te ver. Er beantwoorden immers concrete dingen of producten
aan de waarde van het geld.
Om zijn stelling te bewijzen voert Harari zijn lezers mee naar de grot van Stadel
in Zuid-Duitsland, waar het ivoren beeldje van de 'leeuwenman' is gevonden.
Homo sapiens wist zo'n 35.000 jaar geleden toch maar knap op het moderne
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thema van een cyborg te variëren, zo doet hij het voorkomen, wat de neanderthalers natuurlijk niet konden. Dan vergelijkt hij de 'leeuwenman' met het embleem van Peugeot, waarvan de eerste fabriek op nog geen 300 km van Stadel
stond in Valentigney. Dat kan geen toeval zijn, zo redeneert hij, want Peugeot
is ook een verhaal, een 'collectief hersenspinsel' dat tot de 'juridische ficties' van
de naamloze vennootschap behoort.118 Tenslotte stelt hij naar eigen tevredenheid vast: 'Dergelijke bedrijven waren juridisch onafhankelijk van de mensen
die ze oprichtten of er geld in staken of ze bestuurden. De laatste paar eeuwen
zijn zulke bedrijven de voornaamste spelers in de economische arena geworden en we zijn er zo aan gewend geraakt, dat we vergeten, dat ze alleen in onze
fantasie bestaan.'119 Alleen in onze fantasie? In Engels sprekende landen is 'corporation' de technische term voor een naamloze vennootschap. Wijst dat niet
op een concrete invulling van wat in of door de menselijke geest is uitgedacht?
Voor elke auto van Peugeot geldt hetzelfde: dankzij een combinatie van ondernemingslust en creativiteit, van productieplanning en het daarbij behorende
kostenplaatje,-'abstract voorwerk' zou men enigszins geringschattend kunnen
zeggen-, ontstaat er een eindproduct dat er wezen mag. Met uitsluitend fantasie wordt zelfs geen 'FantacyCar' gebouwd!
Men kan een kapitalist zijn, zoals Goethe, of theorieën over het kapitalisme en
communisme ontvouwen, zoals velen gedaan hebben, en zich toch laten verrassen door de vraag naar wat 'geld' is. Het is een even wettig als concreet betaalmiddel, waarvan de fluctuerende waarde deels fictief is. Maar ook de valutahandel is gebaseerd op zoiets concreets als vraag en aanbod. Goethe was
verontrust door de assignatenhandel, omdat een 'tiërcering' of andere ingreep
van de overheid de waarde van een bankbiljet in één keer sterk kon doen verminderen. Bovendien begreep hij het fijne niet van de herfinanciering van een
schuld. Dat men daardoor over meer kapitaal voor een onderneming kan beschikken, woog in elk geval niet tegen de aflossing van schulden op. Goethe
dacht daarover niet anders dan Balzac, die zich in Grandeur et décadence de
César Birotteau positief over het aanvragen van krediet uitliet, maar uiterst negatief over een vernieuwing van de wissels: 'Een krediet aanvragen is een eenvoudige zaak in het handelsleven. Elke dag, dat men zaken doet, is het noodzakelijk kapitaal te vinden. Maar vernieuwing van wissels te vragen is in de jurisprudentie van de handel hetzelfde, wat de correctionele politie in het Hof van
Assisen afdwingt, een eerste stap naar het faillissement, zoals het delict naar de
misdaad voert.'120 De omgang met geld is gevaarlijk en met bankiers nog gevaarlijker. Wanneer Birotteau aan Claparon vraagt, wat speculatie is, antwoordt deze: "Dat is abstracte handel, een handel die nog een tiental jaren ge-
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heim zal blijven volgens de grote Nucingen, de Napoleon van de financiële wereld, door wie een mens de totaliteit van de cijfers leert kennen en de winsten
leert afromen voor zover ze bestaan, een reusachtige uitvinding, een manier
om de hoop regelmatig te verdelen, in één woord: een nieuwe geheimleer!"121
Wat is het verschil tussen bankiers in de City en 'de grote Nucingen'? Balzac
wantrouwde het Parijse gilde der bankiers om dezelfde reden als men dat tegenwoordig huns gelijken in Londen doet. Hun transacties ontberen transparantie en verraden meer eigenbelang dan dienstbetoon. Zij laten de goeden of
beter hen die om een verkeerde reden te goeder trouw zijn gebleven lijden onder de kwaden. In die zin straft het kwaad zichzelf. Gobseck is een bankier, zo
schreef Balzac bij wijze van een niet helemaal verdacht compliment, 'zoals de
beul van Parijs heelmeester is'.122 Dezelfde huiver om van hun diensten gebruik
te maken bezat de grootvader van Stefan Zweig, die blijkens Die Welt von Gestern rijk geworden was met de handel in manufacturen. Door de helft van de
winst te investeren in zijn handelsonderneming legde hij de basis voor het familiefortuin. Zijn zoon, de vader van Stefan Zweig, wenste liever een onderneming 'met een stevig eigen kapitaal te bezitten, dan haar door kredieten van de
bank of hypotheken tot grote dimensies uit te bouwen'.123 Men hoeft echt
geen econoom te zijn om in het verkeer met bankiers het onderspit te delven.
Treurig is dat! Geld mag dan volgens Olivier B. Bommel geen rol spelen, toch
wordt het leven van iedereen er in hoge mate door bepaald. Hoe armer men
is, des te meer heeft men er behoefte aan. Alleen voor wie het kan laten rollen,
speelt het geen enkele rol.
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Epiloog
Stel dat het een mens, 'een broodkruimel op de rok van het universum', lukt om tussen de bladeren van de boom der kennis (van goed
en kwaad) 'de ruimte van het volledige leven' tot uitdrukking te brengen, zou zo iemand dan een dichter of een filosoof zijn?1 Tien tegen
één is hij een dichter, wiens geloofwaardigheid minder in twijfel wordt
getrokken dan die van een filosoof. De grootst mogelijke tegenspraak
uit de mond van een dichter wordt voor lief genomen, maar spreekt
een filosoof zich in de loop der tijd tegen, dan wordt hem opportunisme of een inconsequentie in zijn redenering verweten. Dichters
hebben minder de neiging andere dichters tegen te spreken: "U zegt
nu wel, dat mijn schedelveld koeler maan is. Maar ik zal u aantonen
dat het heter zon moet zijn!" Er zijn zoveel factoren in het geding,
waarom men zich door de stem van een dichter naar onbekende verten laat meevoeren, terwijl men weigert zich door een filosoof te laten
verleiden,-hem om het minste of geringste onderbrekend om voorinformatie over de te volgen route te vragen-, dat een opsomming daarvan onbegonnen werk zou zijn. De eenzijdigheid waarmee Nietzsche
betoogt: "Alles wat mij niet doodt, maakt mij sterker," wordt weersproken door Houellebecq: "Alles wat mij niet doodt, verwondt mij en
maakt mij uiteindelijk zwakker.' 2 Wie van hen heeft er gelijk? Gaat het
om de waarheid, dan is meteen het gelijk aan de orde van wie haar in
pacht meent te hebben. Gaat het om de verbeelding van een waarheid, dan is zij ondergeschikt aan de manier waarop een woordvoerder
haar onder woorden brengt. Of hij gelijk heeft, doet er veel minder toe
dan dat hij een waarachtige indruk maakt. Vertelkunst en gevoel voor
schoonheid stempelen hem tot een groot kunstenaar en, hoe authentiek hij ook op anderen overkomt, zijn eerlijkheid dient niet de waarheid, maar zijn kunstenaarschap.
Soms is een filosoof ook een uitzonderlijk goede schrijver. In Qu'estce que la littérature? geeft Sartre op veel aanvankelijk door hem gestelde vragen niet eens antwoord, of een antwoord dat uitsluitend op
zijn politieke voorkeur berust, wat men ergerlijk kan vinden. Tegelijkertijd geeft hij een fascinerende verklaring voor het verschijnsel, dat
een schilderij, roman of gedichtenbundel meestal een groter effect
sorteert dan een filosofisch meesterwerk. De wetenschappelijke waarheid van de filosofie dwingt tot aanvaarding of verwerping op basis van
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argumenten, terwijl die dwang in de literatuur ontbreekt. Elk schilderij,
zegt Sartre, elke roman of gedichtenbundel 'is een terugvinden van de
totaliteit van het 'zijn', waarbij elk van hen deze totaliteit in alle vrijheid aan de beschouwer voorlegt. Want dit is wel het einddoel der
kunst: deze wereld terugvinden door haar te laten zien, zoals zij is,
maar alsof zij haar oorsprong in de menselijke vrijheid had.' 3 Zelfs volgens een filosoof wordt 'de ruimte van het volledige leven' dus overtuigender in een literair werk dan in een filosofische beschouwing tot
uitdrukking gebracht.
Het ontbreken van dwang acht Sartre ook kenmerkend voor de schilderkunst. Schoonheid komt volgens hem op een schilderij 'dadelijk tot
uitbarsting', maar in een boek 'verbergt zij zich, werkt zij overredend,
als de bekoring van een stem of een gelaat. Zij dwingt niet, zij geeft
mee zonder dat men er erg in heeft en men gelooft voor argumenten
te zwichten, terwijl men aan een bekoring onderhevig is, die men niet
ziet.'4 In zijn beschrijving van onder meer Het straatje van Vermeer
steekt hij de loftrompet over de schilderkunst, niet als filosoof maar
als schrijver, en brengt hij de schilder hulde.* Hier zwicht het verstand
van de filosoof voor de gevoeligheid van wat zijn ogen waarnemen.
Indrukwekkend proza is hiervan het gevolg, alsof het Sartre als schrijver toch maar mooi is gelukt om achter een ding op zichzelf te kijken,
wat hij in een kantiaanse bui voor onmogelijk zou hebben gehouden.
Nu schuilt er in iedere schrijver een alwetende verteller die verdacht
veel op een filosoof kan lijken. Als zodanig presenteert Bernard-Henri
Lévy zich in zijn briefwisseling met Michel Houellebecq, wanneer hij
drie elkaar tegensprekende standpunten over het hoofdgenre bij uitstek in de literatuur verkondigt. Hij doet dat opzettelijk, om filosofen
te provoceren, wat Kant of Schopenhauer (niet de grootste humoristen onder hen) nooit gedaan zou hebben. Natuurlijk is poëzie het
hoofdgenre bij uitstek, luidt de eerste stelling van Lévy: 'Je hebt het
argument van Heidegger, die er een wichelroede in ziet waarmee je
rechtstreeks toegang krijgt tot de levende bronnen van het 'zijn'…, het
argument van Aristoteles, geciteerd door Heidegger, over de poëtische ervaring die een 'waarachtiger', 'nauwkeuriger' ervaring zou zijn
dan 'het methodisch onderzoek van het zijnde'…, of ook dat van de
Mallarmé van La Musique dans les lettres, die stelt dat het gedicht als
vorm later is ontstaan dan men wel denkt en daarbij zelfs de muzikale
* Zie blz.483-484.
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vorm zou hebben opgeslokt, ingelijfd en feitelijk onttroond,-het is de
enige taalvorm, zegt hij, die zowel onze meester is als ons instrument,
de enige lexicale structuur waarin, opnieuw, het 'zijn' woont en zich
openbaart. Wie biedt er meer?' Nee, voegt Lévy er baldadig zijn
tweede stelling aan toe, het hoofdgenre is natuurlijk de roman. Daarin
kan alles,-poëzie, muziek en filosofie-, worden gereproduceerd. Denk
maar aan Cervantes, Dostojewski en Proust. Of nee, oppert Lévy zijn
derde stelling, het hoofdgenre is natuurlijk het toneel. Denk maar aan
Nietzsches Die Geburt der Tragödie en Le Théâtre et son double van
Antonin Artaud, waarin de 'enscenering van de wreedheid' centraal
staat, evenals de 'transsubstantiatie' van de psychologie der acteurs,
personages en zelfs van de auteur, die het allen moeten afleggen zowel tegen de 'metafysica van het gebaar' als tegen het sacrale karakter
van de ceremonie.5 Hier wordt de tegenspraak als het ware 'gestroomlijnd' door het opzettelijk provocatieve karakter van de stellingen,
waardoor een lezer zich aan niets hoeft te ergeren en hij slechts de
indruk krijgt, dat de schrijver zichzelf niet helemaal serieus neemt.
Schrijvers van dit type wekken geen ergernis, doordat zij zich tegenspreken, verwijzend naar bijvoorbeeld de categorische imperatief van
Kant, maar doordat hun spotzieke geest niet harmonieert met de moraal van hun lezers, toegespitst op zoiets minderwaardigs als het burgermansfatsoen. In zo'n geval herinnert Houellebecq zijn lezers graag
aan de 'fallische imperatief' van Flaubert: 'Een stijve! Een stijve moet
je krijgen!' om er diens 'uitsloverige' en correctief bedoelde conclusie
op te laten volgen: 'Maar je enige vagina moet de inktpot blijven.' 6
Voor experimentele en postmoderne romans en gedichtenbundels
geldt, dat de bezwaren die men tegen de filosofie kan aanvoeren inmiddels óók in de literatuur zijn doorgedrongen. De stem van een opzettelijk stotterende dichter of van een romancier die weigert een
punt achter elke zin te zetten, de prietpraat van een man die bij de
dokter komt, of van een vrouw die in een eindeloze dialoog met haar
vagina verwikkeld is, de in computertaal verhulde binaire kijk op de
samenleving of de gedachte dat juist 'alles moet kunnen', de zich met
de snelheid van het licht naar een boek verplaatsende 'talkshow' of
het met ouderwetse boekentaal wedijverende gepalaver van moderne
dagsluiters ("We gaan beginnen!"), kortom de 'Voice of Holland' anno
2016, verhindert dat een lezer naar onbekende verten wordt meegevoerd. Wat dat betreft, zijn Frans Bauer ("Waar is Maris?") en het migrantenvraagstuk ("Meer of minder Marokkanen?") maatgevend voor
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alles wat niet deugt: volkssentiment. In zijn Kritik der zynischen Vernunft hekelde Peter Sloterdijk sentimentaliteit en nihilisme, die tezamen in politiek opzicht een gevaarlijke combinatie vormen, evenals
het in brede lagen van de bevolking ingeslopen cynisme waarmee de
burgerij het optreden van haar eigen overheden beschouwt. Hoe kan
een noodgedwongen calculerende burger er nog toe komen om zich
voor 'het belangeloos aanschouwen' der dingen open te stellen? Doet
hij dat in weerwil van zichzelf toch, dan heeft de schoonheid, zoals Lucebert reeds zei, 'schoonheid haar gezicht verbrand'. 7 De bezwaren
van de keizer der Vijftigers tegen zijn voorgangers, door hem aangeduid als 'rijmratten', hebben tegenwoordig plaatsgemaakt voor niet
minder elitaire bezwaren van meer inhoudelijke aard. Sloterdijk
duidde deze als volgt aan: 'De esthetische moderniteit biedt een kunst
van vergiftigde bonbons. Je kunt ze, eventueel, met opgewonden
koele deskundigheid bekijken, maar niet opeten zonder buikpijn te riskeren.'8 Het gaat dus niet aan literatuur te vrijwaren van de kritiek op
filosofie, al blijft de stelling recht overeind staan, dat volgens menigeen 'de ruimte van het volledige leven' eerder in poëzie dan in filosofie
tot uitdrukking wordt gebracht. La divina commedia van Dante is een
voorbeeld van een gedicht dat het leven in het hiernamaals volledig
pretendeert weer te geven. All the world's a stage van Shakespeare en
De wereld van Boeddha, het gelijknamige gedicht van de Whelse dichter Henry Vaughan en Gott und Welt van Goethe, het beroemde sonnet De wareld uit 1786 en De ondergang der eerste wareld van Bilderdijk zijn slechts enkele voorbeelden van geslaagde pogingen om een
totaalvisie op het leven vóór en na de zondvloed onder woorden te
brengen.
Er zijn in Nederland ook indrukwekkende pogingen gedaan om in diverse romancycli vorm aan dat leven te geven. Vestdijk met zijn Anton
Wachterromans en Voskuil met Het Bureau hebben stellig een deel
van het leven volledig ingevuld, zij het niet het volledige leven. A.F. van
der Heijden onthult in De tandeloze tijd een trucje om bij zijn lezers de
suggestie van volledigheid te wekken: laat hetzelfde personage, in dit
geval Albert Egberts, in verschillende verhalen optreden. Dat zorgt
voor een horizontale en verticale gelaagdheid in Vallende ouders, De
gevarendriehoek en Onder het plaveisel/het moeras. Een nieuwe serie
verhalen onder de naam Homo duplex zou De tandeloze tijd opvolgen,
maar beide series zijn onvoltooid gebleven. Van der Heijdens poging
lijkt in dit opzicht op de geslaagde poging van Honoré de Balzac, die in
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La comédie humaine de prozaïsche tegenhanger heeft willen schrijven
van Dantes poëtische goddelijke komedie. Voor de figuur van Vautrin,
een aartsvaderlijke schurk, liet hij zich inspireren door Vidocq, jarenlang gezocht door de politie en later nota bene het hoofd van de Brigade de Sûreté te Parijs. Hem ried hij eens aan memoires te gaan
schrijven: "Dat is alles geduchte werkelijkheid, mijn vriend, maar zij
verbleekt bij de fantasie. Als u deze leert kennen, zult u mij iets veel
wonderbaarlijkers vertellen."9 Voor Balzac was de waarheid ondergeschikt aan de verbeelding, al zou men werkelijkheid en fantasie ook
anders tegen elkaar kunnen uitspelen dan hij het tegenover Vidocq
deed. Wat overtreft immers de stoutste verwachtingen van een lezer,
de werkelijkheid of de fantasie? Balzac vond als schrijver het laatste,
Vidocq als lezer van politierapporten ongetwijfeld het eerste (tenzij
het hem beter uitkwam door middel van een leugen een wit voetje bij
zijn superieuren te halen). Maar dat is een oude discussie, door Brederode reeds aangezwengeld, toen hij 'het schone der natuur' boven 'alle
kunst' verhief.10 Paradoxaal geformuleerd zou men de stelling kunnen
verdedigen, dat de 'Wahrheit' in fictie onvermijdelijk verschuift in de
richting van de 'Dichtung', waardoor de scheidslijnen daartussen vervagen.
Hoe volledig was het leven in La comédie humaine? Men krijgt daarvan een voorlopige indruk, wanneer men beseft, dat de figuur van Vautrin onder meer in Le père Goriot, Illusions perdues en Splendeurs et
misères des courtisanes optreedt, aanvankelijk als raadgever van de
student Eugène de Rastignac en later, nog altijd grossierend in aliassen, als homoseksuele politiespion en opvolger van Bibi-Lupin, de baas
van de Brigade de Sûreté te Parijs. Zijn biografie met terugblikken op
zijn leven als ontsnapte gevangene, priester en bendeleider wordt niet
in één keer onthuld, wat veel te denken geeft over de complexiteit van
zijn doen en laten. Zijn voorkeur voor jongemannen is daarnaast typerend voor de volledigheid waarmee Balzac als eerste romancier 'het
derde geslacht' in de literatuur introduceerde. De student Eugène de
Rastignac, later financier en politicus, vreest de meedogenloze kant
van Vautrin, maar moet diens gelijk erkennen: alleen geld heeft
waarde, want in rijkdom ligt de ultima ratio mundi. In het pension van
mevrouw Vauquier komen zij elkaar tegen, waar Goriot zich uit liefde
voor zijn twee dochters financieel laat uitkleden. De een, barones
Delphine van Nucingen biedt de lezer een weinig verheffend inkijkje in
de bancaire wereld van vroeger, de ander, gravin Anastasie de Restaud
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in de adellijke kringen uit de faubourg Saint-Germain. De zussen zijn
elkaars rivalen, voor alles bedacht op hun maatschappelijke positie ten
koste van hun minnaars en hun beider vader, die tot de gegoede burgerij behoorde. In één zo'n boek als Le père Goriot zijn al zoveel maatschappelijke klassen vertegenwoordigd, dat men van een rijk, zij het
niet volledig leven kan spreken.
Eugène de Rastignac, een markies van geboorte, gaat bij zijn tante op
bezoek. Ze is een burggravin de Beauséant, die voor gelaagdheid in
deze roman zorgt door hem nagenoeg hetzelfde advies te geven als
Vautrin: 'Beschouw mannen en vrouwen slechts als postpaarden, die
u op de volgende pleisterplaats laat creperen. Dan zult u uw doel het
vlugst bereiken.'11 Materieel gewin en misbruik van mensen onttrekken zich aan de moraal, alles schijnt geoorloofd om in de samenleving
hogerop te komen. Pakt zijn tante hem met een fluwelen handschoen
aan, dan voelt hij daaronder haar ijzeren hand. Uit hoogmoed en zelfzucht wenst iedereen als een koning te worden behandeld, peinst Eugène de Rastignac, dat geldt voor elk leven dat 'onder de troonhemel
aanvangt en eindigt onder de helmkam van de laagste edelman'. 12
Maar voor wie is zoiets blijvend weggelegd? Hij komt in liefst 28 afzonderlijke werken van Balzac voor, zoals Horace Bianchon, een student
medicijnen in het pension van mevrouw Vauquer, in 24 werken voorkomt. Door zijn opleiding verruimt laatstgenoemde zijn kijk op de
mensheid, met wier vertegenwoordigers hij van hoog tot laag in aanraking komt. Wie 'de ruimte van het volledige leven' in proza tot uitdrukking wil brengen, doet er goed aan een arts als personage te kiezen. Volgens een onbewezen stelling was Bianchon zo levensecht, dat
Balzac op zijn sterfbed om hem geroepen zou hebben, nadat zijn huisarts hem te kennen had gegeven dat zijn levenseinde naderde. Bianchon was een uiterst kundige arts, die zijn kwaliteiten voor het eerst
demonstreerde aan het ziekbed van Goriot. Gekscherend, dus hij nam
het fysiognomisch verschijnsel geenszins serieus, betastte hij een
knobbel op het hoofd van de zieke. Wat daar prijkte, was een levend
bewijs van vaderschap, zo verkondigde hij, terwijl anderen er met
evenveel recht van spreken een wiskundeknobbel in hadden kunnen
ontdekken. Het einde van beiden kwam even onverwachts, als Balzac
in Grandeur et décadence de César Birotteau had voorspeld, alsof hij
een beknopte samenvatting van zijn visie op het leven wilde geven:
'Hoe is de onverbiddelijkheid te verklaren, waarmee dit proces van
groei en aftakeling zich voltrekt aan alles wat hier beneden bestaat?
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Ook de dood heeft in tijden, dat hij als een gesel heerst, zijn voortgang,
zijn vertraging, zijn opleving en zijn slaap. Onze aardbol zelf is misschien slechts een vuurpijl, die wat langer duurt dan andere lichtjes.
De geschiedenis, die de oorzaken blootlegt van de grootheid en de ondergang van alles wat hier beneden bestaat, zou de mens kunnen
waarschuwen voor het ogenblik, waarop hij het spel van al zijn krachten tot stilstand moet brengen, maar noch overwinnaars, noch acteurs, noch vrouwen, noch schrijvers luisteren naar die waarschuwende stem.'13 De filosofische gedachten van een verteller van zijn formaat vinden een welwillend gehoor. 'Ja, zo is het!' is een lezer geneigd
hem bij te vallen.
Schreef Balzac over verliefdheden, dan verontschuldigde hij het soms
banale karakter ervan door de werkelijkheid af te schilderen als iets
wat onverdraaglijker lijkt dan een illusie. Zo smeedde hij een hechte
band met zijn lezers, zonder hen met gefluisterde liefdesverklaringen
of intiem gezwets van zich te vervreemden: 'Deze geijkte dwaasheden
ten gebruike van beginnelingen klinken vrouwen steeds aantrekkelijk
in de oren en maken slechts een povere indruk als zij nuchter worden
gelezen.'14 Schreef hij over het soldatenleven, dan maakte hij toespelingen waarvan een moderne lezer misschien weinig of niets begrijpt,
maar zijn tijdgenoten des te meer: 'César Birotteau had de eer bij
Saint-Roch tegen Napoleon te strijden en werd reeds bij het begin van
het gevecht gewond. Iedereen weet, hoe die poging verliep. Terwijl de
adjudant van Barras erdoor uit zijn verborgenheid in het licht trad,
werd Birotteau juist gered door zich in het duister te hullen.'15 Geen
maatschappelijk verschijnsel uit zijn tijd liet hij onbesproken, geen beroep of buitenissige praktijk zag hij over het hoofd. De filosoof die
krankzinnig werd in Louis Lambert, maar zijn tijd ver vooruit was met
zijn theorie over de wil, de chemicus Claes uit La recherche de l'absolu,
die zichzelf vernietigde op zoek naar het 'oerelement', Séraphita of Séraphitus, het androgyne wezen uit de gelijknamige roman, dat als een
serafijn ten hemel opsteeg,-zij allen bevolken zijn romans naast ontelbare over elkaar struikelende kooplieden, geldschieters, drukkers, politieke en religieuze activisten, schoolmeesters en oplichters.16 Zoals
Séraphita of Séraphitus de aarde verliet, alsof een gevangene naar eigen verkiezing uit zijn cel ontsnappen kon, viel Balzac soms als verteller
uit zijn rol.17 Hij schuwde als realist het paranormale niet, als gevolg
waarvan hij middels de 'transfiguratie' van Séraphita een wonderlijke
wereld betrad. Dat verleidde hem tot theologische beschouwingen
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over Swedenborgs variant van het christendom, waarin magiërs, brahmanen, boeddhisten en mystici 'transfigureerden' tot redelijke om niet
te zeggen 'mathematische' wezens.18 Zo'n tour de force kan verklaren,
waarom hij zijn menselijke komedie niet als een aardse variant van
Dantes goddelijke wenste te bezien,-een voorportaal van of een op
zichzelf staande doorgangsfase naar een hogere wereld-, maar als een
afspiegeling van een parallelle wereld, zoals in een rooms-katholieke
visie de lijdende en strijdende kerk continu met de zegevierende kerk
in de gemeenschap van alle gelovigen verbonden is.
In La fille aux yeux d'or heeft Balzac de hel uit Dantes goddelijke komedie, verdeeld in negen ringen, gereduceerd tot drie ringen. Hij besteedt in verhouding veel tijd aan de vergelijking van zondaars in het
Inferno met hun aardse tegenhangers in Parijs. De eerste ring bestaat
uit handwerkslieden en proletariërs, die niet willen deugen, omdat zij
hun principes verloochenen. Eigenlijk doet iedere Parijzenaar dat,
wanneer hij zijn 'levenskapitaal' nodeloos verspilt: 'Door hevige emoties, door de drang om alles te willen weten en alles te kunnen wordt
dit kapitaal aangetast en verbruikt.' 19 De arbeiders uit de eerste ring
koppelen hun eigen lot en dat van hun vrouw en kinderen aan het
grote raderwerk van een fabriek, waarvan zij de directeur misschien
wel nooit te zien krijgen, maar een souschef des te vaker. Hoe konden
zij hun vertrouwen in zo'n ondermaatse figuur stellen? Terwijl hij
tracht een compleet beeld van hun werkzaamheden te geven, hekelt
Balzac de hebzucht van alle betrokkenen bij het arbeidsproces: 'De fabrikant of het onbeduidende hulpdraadje, waarvan de eerste beweging dit volkje aandrijft, dat met zijn vieze handen porseleinen voorwerpen draait en verguldt, jassen en jurken naait, ijzer smeedt, hout
schaaft, staal hardt, hennep en vlas draait, brons doet glanzen, kristal
slijpt, kunstbloemen maakt, wol spint, paarden africht, tuig en galonnen vlecht, koper knipt, rijtuigen verft, oude olmen knot, katoen verspint, tulen bollen maakt, diamanten slijpt, metaal polijst, marmer tot
platen verwerkt, kiezelsteentjes laat glimmen, de gedachte verfraait
en alles kleurt, wit en zwart maakt,-welnu, deze souschef heeft dit
zwetende, wilskrachtige, arbeidzame en geduldige volkje een buitensporig loon beloofd, ofwel op grond van een dwaas besluit van het
stadsbestuur, of wel uit naam van het monster 'Speculatie' genaamd.'20
Kleine middenstanders vormen de ruggengraat van de tweede ring.
Zij verspillen hun 'levenskapitaal' door hun kruideniersmentaliteit, hun
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voorgewende onderdanigheid aan klanten en hun onvermogen om
buiten zichzelf te treden. Dat laatste willen zij wel, maar het komt er
niet van. Hoogstens wordt een winkelier in zijn vrije tijd lid van een
toneelclub, of speelt hij een figurantenrol in de Opéra. Zingt hij in een
koor, dan kan hij zich verbeelden de rol van zijn leven te spelen, maar
dat is in werkelijkheid niet zo: 'Als rotsvaste bariton van de koren staat
hij nu in de Opéra, bereid om er soldaat te worden of Arabier, gevangene, wilde, boer, schim, kamelenpoot, leeuw, duivel, genie, slaaf,
zwarte of blanke eunuch, steeds goed in staat om vreugde, verdriet,
medelijden of verbazing uit te drukken, om vaste kreten te slaken, te
zwijgen, te jagen, te vechten, of om Rome of Egypte te vertegenwoordigen. Maar in zijn hart is en blijft hij winkelier in garen en band.'21
Behalve kleine middenstanders behoren groothandelaren en hun
knechten tot de tweede ring, 'de beambten, de heel integere mensen
van de kleine geldhandel, de zwendelaars, de eeuwige pechvogels, de
hoogste en laagste winkelbedienden, de klerken van deurwaarder, advocaat en notaris, kortom de handelende, denkende en speculerende
leden van deze kleine burgerij, die met de belangen van Parijs speelt
en op haar hoede is, levensmiddelen opkoopt, producten die door de
proletariërs zijn gemaakt, opslaat, zuidvruchten, vis uit de oceaan en
wijnen van door de zon gekoesterde heuvels verpakt; die haar handen
uitsteekt naar de Oriënt en er door Turken en Russen versmade sjaals
weghaalt; die tot in Indië gaat foerageren, rustig de gunstigste tijd om
iets te verkopen afwacht, belust is op winst, wissels verzilvert en allerlei fondsen laat circuleren en te gelde maakt; die heel Parijs in doosjes
verpakt en het verder transporteert, oog heeft voor kinderfantasieën,
grillen en ondeugden van de volwassenen in de gaten houdt en munt
slaat uit hun ziektes.'22
Eenmaal op dreef kan Balzac het niet nalaten het reeds door hem geschetste beeld van de tweede ring te vervolledigen. Hij lijkt ervan te
houden letterlijk man en paard te Longchamps te noemen, daarvóór
verwijzend naar bekende referentiepunten om Parijzenaars voor zijn
visie op de samenleving te winnen: 'Heeft u die kleine, 's zomers kille
en 's winters slechts met een stoof uitgeruste kraampjes gezien, die
onder de koperen kap van de graanhal staan? Mevrouw is er 's ochtends al. Ze is opzichteres in de Hallen en verdient met dit handeltje,
zegt men, 12.000 francs per jaar. Als mevrouw opstaat, gaat meneer
naar een donker kamertje, waar hij kleinhandelaren uit zijn wijk tegen
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woekerrente geld leent. Om negen uur is hij op het paspoortenkantoor, waar hij één van de afdelingschefs is. 's Avonds zit hij achter de
kassa van hert Théâtre Italien of welk theater u maar wilt. De kinderen
worden uitbesteed en komen alleen thuis om naar school of naar een
pensionaat te gaan. Meneer en mevrouw wonen op de derde verdieping, hebben slechts één keukenmeid en geven bals in een door petroleumlampen verlichte salon van twaalf bij acht voet. Maar zij geven
hun dochter 150.000 francs mee en gaan het op hun 50e rustig aan
doen, op welke leeftijd zij zich beginnen te vertonen in de derderangs
loges van de Opéra, in een huurrijtuig te Longchamps of, op zonnige
dagen, in ietwat verschoten kleren, op de boulevards: hun leibomen
hebben vrucht opgeleverd.'23 Hun enige dochter zal zeker doorschieten naar de derde ring, wat een bron van vreugde voor hen is, al waren
zij blijkens de vermelding van alle maten en bedragen voor niets zo
beducht als voor het verlies van hun 'levenskapitaal'.
De derde ring wordt gevormd door de buik van Parijs, waarin 'de verlangens van de stad worden samengeperst en verteerd'. Een bonte
menigte van procureurs, artsen, advocaten, zakenlieden, bankiers en
magistraten 'beweegt en roert zich, zoals een bijtende gal bevattende
darmbeweging'. Hun ontreddering is in fysiek en moreel opzicht het
grootst: 'Bijna al deze mensen leven in walgelijke kantoren, stinkende
gerechtszalen, in kamertjes met tralies ervoor; ze gaan de hele dag gebukt onder het gewicht van hun zaken en staan bij het krieken van de
dag op om op hun post te zijn, om zich niet te laten beroven, om alles
te winnen of althans niets te verliezen, om greep op een man of zijn
geld te krijgen, om een zaak op te zetten of af te wikkelen, om te profiteren van een tijdelijke omstandigheid, om een mens te laten ophangen of vrij te spreken.'24 Gebrek aan tijd om goed na te denken over
hun immaterieel bestaan, corruptie en een onterende beroepsuitoefening, gevoegd bij de meer fundamentele domheid die zich achter
hun specialisme verschuilt, verhinderen hen hun 'levenskapitaal' te behouden of te vergroten. Elk woord uit hun mond klinkt hol, alsof er
niets aan beantwoordt en de taal slechts dient om hun ware bedoelingen te verhullen, indien zij die al ooit zouden hebben gehad. Balzac
doet het voorkomen, alsof het filosofische probleem van wat er eerder
was: het woord of de gedachte, in zijn tijd definitief is opgelost. Er bestaan alleen maar woorden zonder gedachten, want de vertegenwoordigers van de derde ring praten als een kip zonder kop: 'Omdat zij onophoudelijk moeten praten, vervangen zij gedachten door woorden en
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gevoelens door zinnen. Hun ziel wordt een strottenhoofd.'25 De adellijkste magistraten lijden onder hetzelfde euvel, hun bestuurlijke kwaliteiten, rechterlijke functie of glorieus verleden te grabbel gooiend
voor het oog der wereld. De neiging van een fossiel om een paleontoloog te behagen kan niet groter zijn!
Daarboven, maar door onzichtbare draden met de derde ring verbonden, staat de kunstenaarswereld bestaande uit dichters, schrijvers,
journalisten, toneelspelers, schilders en musici. Men moet niet al te
veel van hen verwachten, zo waarschuwt Balzac zijn lezers, want 'ook
hier zijn de met het stempel van originaliteit gemerkte gezichten, zij
het op een nobele wijze, toch geteisterd, vermoeid en doorgroefd. Gepijnigd door een behoefte om te produceren, met kostbare grillen die
hen al gauw te veel worden, afgemat door hun gulzige genius, en belust op plezier als zij zijn, willen de kunstenaars van Parijs allemaal via
bovenmatige inspanningen de achterstanden die door hun luiheid zijn
ontstaan, inhalen en proberen zij tevergeefs om hun wereldse gezindheid met roem, en geld met kunst te verzoenen.'26 Hun aller aftakeling
heeft Balzac in La fille aux yeux d'or als een socioloog avant la lettre
beschreven, maar hij heeft haar ook symbolisch vormgegeven in een
filosofisch getinte roman annex oosters sprookje La Peau de chagrin,
die moderne lezers in de verte aan Oscar Wildes novelle The picture of
Dorian Gray zal doen denken. De aftakeling van kunstenaars als
Raphael de Valentin en Dorian Gray kan weliswaar tijdelijk worden uitgesteld, zo wordt er gesuggereerd, maar zij is niettemin onherroepelijk. De huid van Turks leer (in het Frans betekent 'chagrin' behalve verdriet,-het diepe verdriet van een lichtelijk verongelijkt mens-, ook
Turks leer; vergelijk 'segrijn' in het Nederlands) krimpt na elke vervulde
wens van Raphael de Valentin. De tijd, waaraan het iedere Parijzenaar
schrikbarend ontbreekt, verricht dus zijn sloperswerk zonder aanzien
des persoons. Men hoeft geen Heidegger te hebben gelezen om van
deze gedachte diep doordrongen te raken. Maar men leest liever Balzac, zonder wie men de waarheid van deze gedachte eveneens allang
had beseft, om er tenminste nog enig esthetisch genoegen aan te beleven: filosofie lijkt minder geschikt om zich een gedachte eigen te maken dan literatuur.
Balzac heeft de 'ruimte van het volledige leven' in zijn menselijke komedie tot uitdrukking gebracht, of op zijn minst het volle leven, voor
wie zich door het verhaal over de drie ringen niet heeft laten overtui-
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gen. In Le médecin de campagne stelde hij de napoleontische veldslagen aan de orde, niet in een terzijde, zoals in Grandeur et décadence
de César Birotteau, maar om in het verlengde van hoofdstuk 3 een
nieuwe reeks verhalen te beginnen. Dat het er niet van kwam, verklaart mede het hier gemaakte onderscheid tussen de 'ruimte van het
volledige leven' en het volle leven. Aldus de Scènes de la vie de campagne uitbreidend met Les batailles napoléoniennes ter completering
van zijn visie op de toenmalige wereld vertelde Balzac, hoe de onder
generaal Davoust dienende commandant Genestas aan de vooravond
van de slag om Friedland verdwaalde. Als de commandant door een
wonderlijk toeval oog in oog,-of 'neus aan neus', zoals Balzac zegt-,
met Napoleon komt te staan, herkent deze hem (zij het niet op de welbekende manier die door Presser in zijn biografie van de Franse keizer
belachelijk is gemaakt):
"Ben jij kapitein Genestas?"
"Ja, Sire."
"Was jij er niet bij in Egypte?"
"Natuurlijk, Sire!"
Napoleon wijst hem de weg, schenkt hem een snuifdoos en blijkt zelfs
de voornaam van Genestas' adoptiefzoon te kennen, Adrien, die de
enige reden vormt, waarom de kapitein zijn idool niet wilde volgen
naar Sint-Helena.27 Onwaarschijnlijk sentimenteel wikkelde Balzac zijn
verhaal verder af. Genestas, kolonel onder de Bourbons geworden,
zoekt in de Dauphiné een verblijf voor zijn zieke zoon en vindt in de
persoon van dokter Benassis een man aan wie hij Adrien durft toe te
vertrouwen.
Wederom bediende Balzac zich van een arts om zijn kijk op de samenleving in te kleuren. Benassis heeft het dorpje in de Dauphiné op de
kaart gezet,-al komt men de naam ervan niet te weten-, want hij verbeterde de hygiëne van de dorpelingen, zorgde voor bevloeiing van de
akkers, stichtte een mandenmakersbedrijf en een zagerij. Het transport van graan en fruit maakte mede de aanleg van nieuwe wegen in
de richting van Grenoble noodzakelijk. Ook die kwamen er dankzij de
inspanningen van de onvermoeibare dokter, maar Balzacs bestudering
van de 'Weltgeist zu Pferde' in samenhang met zijn welhaast sociologische benadering van een achteraf gelegen dorpje ontaardde in min
of meer valse sentimenten. Dokter Benassis bekent aan Genestas, dat
hij op jeugdige leeftijd zelfmoord heeft willen plegen na een meisje te
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hebben verleid. Ze was al gestorven, toen hij op het punt stond te trouwen met Évelina, in wie men méér dan de voornaam van madame de
Hanska* gelieve te herkennen. Toen zijn aanstaande schoonfamilie
hiervan op de hoogte werd gebracht, evenals van de dood van zijn onechte zoontje, mocht Évelina geen contact meer met hem hebben.
Zelfmoord of intreding in een klooster bleek geen reële optie voor Benassis, een onberispelijk leven in dienst van anderen wel. Zo kon hij
uiteindelijk aan Adrien doen toekomen, wat hij zijn eigen zoontje had
moeten onthouden. Wat is nu de moraal van deze lamentabele geschiedenis? Parijs mag dan wel aanspraak op alle denkbare ongerechtigheden ter wereld maken, maar een dorpje op het Franse platteland
blijkt het tij in termen van goed en kwaad te kunnen keren. Dat zij zo,
maar waarom houdt men als lezer desondanks zijn bedenkingen? Misschien is de tegenstelling tussen stad en platteland minder groot dan
men wordt verondersteld te denken. Houdt het kwaad zichzelf in
stand, waar dan ook, of is een sentimentele liefdesgeschiedenis al genoeg om de ergste misdadiger in navolging van dokter Benassis op zijn
schreden te doen terugkeren? Misschien is Le médecin de campagne
niet meer dan een sentimenteel verhaal, zonder enige exemplarische
strekking, in welk geval niemand er een les uit hoeft te trekken.
De arts in het oeuvre van Balzac staat, hoe dan ook, garant voor een
veelzijdige kijk van de verteller op de samenleving, of hij (afgezien van
een hele reeks militaire artsen) Bianchon, Desplein, Minoret, Roubaud,
Brisset, Cameristus, Maugredie dan wel Benassis heet. Zoals men,
meer dan van een filosoof, uit La comédie humaine kan leren, hoe
complex het leven in elkaar zit en hoe voorbarig elke waarheid ten
aanzien van wat dan ook wordt geformuleerd,-nooit zal de bron van
de menselijke conditie geheel en al opdrogen en altijd zal zij weer voor
nieuwe verrassingen zorgen-, zo kan men, meer dan van Balzac, van
schrijvers in het algemeen de essentie, complexiteit en diversiteit van
het leven gewaarworden. Hoe volledig de ruimte van het leven is, kan
een schrijver noch filosoof onder woorden brengen, maar literatuur
geeft er een beter, althans minder incompleet beeld van dan filosofie.
De figuur van de arts in de literatuur, behalve in het oeuvre van Balzac,
kan men moeiteloos ter aanvulling opvoeren om die stelling te bewijzen. Beperking in dit opzicht heeft het bijkomende voordeel, dat de
* Balzac trouwde met haar in 1850, na haar vele jaren tevergeefs het hof te hebben
gemaakt. Vijf maanden later was hij dood.
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niet ingevulde ruimte zowel de onmetelijkheid ervan versterkt als het
idee van volledigheid benadrukt. Anton Wachter vertoont bijvoorbeeld een opmerkelijke overeenkomst met dokter Benassis.
Zo nobel als Balzac dokter Benassis aan de lezer presenteert, zo kundig als hij dokter Bianchon afschildert, waarvoor hij niet weinig geneeskundige studies heeft moeten verrichten,-zo divers als het leven zelf
heeft Vestdijk in De laatste kans met als ondertitel De geschiedenis van
een liefde (deel 8 van de Anton Wachterromans) artsen uitgebeeld.
Variërend van sympathieke slagersfiguren tot volleerde huichelaars
worden zij ten tonele gevoerd, geweldenaren van het woord, meer bedreven in het hanteren van hun scalpels dan jongleurs in het werpen
van hun messen, acteurs in een amfitheater die vanuit de laagte neerzien op de hoog boven hen verheven studenten, die zij wegwijs in de
medische wetenschap trachten te maken, onder wie Anton Wachter
niet de minste is.28 De overeenkomst tussen hem en dokter Benassis is
gelegen in hun provinciale mentaliteit, want waar de een zich 'de god
van het boerenleven' waant, eenmaal als arts gevestigd op het platteland, is de ander 'le médecin de campagne'. 29 Anton Wachter vormt
een welkome aanvulling op dokter Benassis, wiens onbaatzuchtig optreden alleen door dokter Condor in Ungeduld des Herzens van Stefan
Zweig wordt geëvenaard. Welke arts geeft uitvoering aan zijn voornemen om met de lelijkste en zwaarst gehandicapte vrouw in zijn omgeving te trouwen? Dokter Condor doet dat, waardoor hij als romanheld
op zijn beurt veel overeenkomst met rechter Virata uit Legenden vertoont. Stefan Zweig laat deze rechter eerst de straf uitzitten die hij aan
een door hem berechte misdager oplegt. Krijgt zo iemand levenslang
of de doodstraf, dan heeft Virata natuurlijk een groot probleem over
de oplossing waarvan de schrijver zich niet uitlaat.
Lijnrecht tegenover dokter Benassis en dokter Condor heeft Céline in
Mort à crédit de figuur van Ferdinand Bardamu tot leven gewekt. Altruïsme is ook hem niet vreemd, maar realisme heeft op deze arts de
overhand gekregen. Hij vindt geneeskunde een 'strontvak' en is de
klachten van zijn patiënten beu: 'Ik denk dat ik die schlemielen van mij
'ns een ochtend naar het slachthuis stuur om er warm bloed te drinken. Dan zijn ze meteen voor de hele dag gevloerd.' 30 Zijn visie op de
werkelijkheid is tegelijk realistisch en idealistisch (een filosoof kan uitstekend de voordelen van de ene zienswijze boven de andere aantonen), terwijl hij er bij tijd en wijlen ook blijk van geeft als arts zonder
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realisme en idealisme in de tredmolen van het dagelijkse leven te kunnen lopen. De 'schlemielen' door wie hij zich omringd weet, zijn wel
zijn 'schlemielen', zoals hij nadrukkelijk te kennen geeft. Hij neemt een
tussenpositie in, die erop neerkomt dat hij solidair is met de mensen
die hij verfoeit. De 'walging' van Sartre is ongetwijfeld door de figuur
van Bardamu gevoed, maar de politieke betrokkenheid van deze filosoof is op geen stukken na te vergelijken met de restanten van een
humaan instinct dat slechts in de marge van de samenleving wil functioneren. Het existentialisme van Céline maakt op lezers van nu een
levensechtere indruk dan het gezochte idealisme van Sartre. Maar belangrijker dan dit is de veelvuldige invulling van een filosofisch systeem
in en door het leven zelf, waarvan de afspiegeling in literatuur de essentie, complexiteit en diversiteit beter benadert dan in welk filosofisch meesterwerk ook.
Sartre en Camus zijn als filosofen buitengewoon interessant, omdat
zij uitstekende schrijvers waren. Als zodanig hadden zij beter moeten
weten, dat wil zeggen zij hadden hun naar waarheid neigende filosofische opvattingen ten achter moeten stellen bij de toepasselijke ingevingen van hun personages. Camus heeft dat enigszins in La peste gedaan, waarin de vriend van dokter Rieux, de journalist Raymond Rambert, zegt: "Niets ter wereld is het waard, dat je het voorwerp van je
liefde de rug toekeert. En toch doe ik dat zelf ook, zonder te weten
waarom."31 Er bestaat geen enkel filosofisch inzicht, geen enkele morele wet of overtuiging die hem motiveert om de door de pest aangetaste zieken bij te staan. Zelfs de opluchting van Sisyphus als hij de berg
afdaalt, waartegen hij telkens weer opnieuw de zware steen moet oprollen, motiveert Rambert niet om te doen, wat hij niet laten kan. Wanneer hij Oran zou kunnen verlaten voor een hereniging met zijn vriendin in Parijs, besluit hij ondanks alles toch te blijven. Samen met dokter
Rieux verzorgt hij de zieken, die afhankelijk van de eerste verschijnselen,-builen, vlekken en ijlkoorts-, in quarantaine worden gehouden.
Zonder al te veel woorden aan hun bezigheden te wijden helpt de
moeder van dokter Rieux hen mee, zo goed en zo kwaad als dat gaat.
Moeder en zoon houden 'woordeloos' van elkaar, wat niet een bevestiging van de gedachte inhoudt, dat woorden per definitie ontoereikend zijn. Zij zouden immers hun liefde voor elkaar onder woorden
hebben kunnen brengen, indien zij dat gewild hadden. Uit kiesheid
zwijgen zij daarover: dokter Rieux weet dat zijn moeder van hem
houdt, maar hij weet ook, 'dat de liefde voor een medemens niet veel
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om het lijf heeft, of althans dat een liefde nooit sterk genoeg blijkt om
met behulp van de juiste woorden te worden uitgedrukt'. 32
Eigenlijk is dokter Rieux een gedesillusioneerde antiheld, zij het niet
zo door de wol geverfd als Bardamu. Zijn vertrouwen in de mensheid
heeft wel een knauw gekregen, maar hij is er zelf ook nog om de kwalijkste gevolgen van honger en pijn, ziekte en dood te bestrijden. Zijn
zelfvertrouwen weerhoudt hem ervan een negatieve stelling van
Bardamu te onderschrijven: vertrouwen in mensen hebben betekent,
'dat je jezelf al een beetje laat doden'. 33 Bardamu en dokter Rieux hebben deels hun onbaatzuchtige instelling met elkaar gemeen, die overigens niets met hun respectievelijk rechtse en linkse manier van denken te maken heeft. De innerlijke beschaving van laatstgenoemde
brengt met zich mee, dat hij zijn vrouw buiten Oran in de bergen laat
kuren zonder zich met andere vrouwen te troosten voor de afwezigheid van haar gezelschap. Eerstgenoemde houdt er een stoet van
vriendinnen op na, met wie hij alle denkbare capriolen op seksueel gebied uithaalt. Hoe dient men te leven? Door gehoor te geven aan de
wenselijkheid 'om het leven zonder morele scrupules te genieten'.34
Dit antwoord had van Bardamu kunnen zijn, maar het is van Paul
Schildkamp. Deze arts uit Vestdijks De dokter en het lichte meisje is
wellicht de meest filosofisch aangelegde dokter in de literatuur, meer
nog dan Antoine Thibault. De lichte meisjes om hen heen bepalen hun
aller visie op 'de ruimte van het volledige leven', hun armslag, alsof zij
op de maat van hun verlangens en behoefte aan liefde de ruimtelijke
ordening althans tijdelijk verpersoonlijken. Minder virtuoze dirigenten
als dokter Benassis (afgezien van zijn jeugdige uitspatting), Condor en
Rieux houden er wel een eigen moraal op na, op het scrupuleuze af,
waardoor zij met inbegrip van hun eigen rol daarin geneigd zijn het
leven positief te beoordelen. De duurzaamheid van dat positieve oordeel staat dan weer in schril contrast met de tijdelijke opheffing van
het negatieve oordeel van hun meer wellustige collega's.
Madelon, één van de vele vriendinnetjes van Bardamu, vindt alle dokters maar 'viezeriken', zoals iedereen weet. 35 Als het mannelijk equivalent van een overjarige Lolita is Paul Schildkamp dat met haar eens.
Tijdens de waarneming van een dokterspraktijk legt hij het met tal van
vrouwen aan, variërend van getreiterde dienstmeisjes tot blonde Wienerinnen, 'sentimentele of schalkse liedjes' zingend 'uit Duitse operettefilms'.36 Ter schoffering van de publieke moraal en tot meerdere eer
en glorie van het begrip 'doktersroman' dreigt hij zelfs een verhouding
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te beginnen met de vrouw van een collega die hij vervangt. Maar bij
nader inzien blijkt ze een te geniepig karakter te hebben om haar tijdelijk het hof te maken, wat hem tot deze in eigen ogen hoogstaande
morele ontboezeming verleidt: 'Juist omdat ze mij in hoge mate antipathiek was, sta ik erop te verklaren, dat ze een jong en bekoorlijk lichaam had, een leuke, losse draai in de heupen, en dat ze tot een passabele minnares had kunnen worden opgevoed zonder die geniepige
trek in haar karakter.' 37 Hart voor zijn minnaressen heeft hij al even
weinig als voor zijn patiënten, die hij als 'paying guests' op zijn spreekuur ontvangt.38 Zijn nihilistische of postmoderne levensvisie ten spijt
houdt hij echt van het lichtste meisje in Vestdijks roman, Cor, van wie
hij niet weet, of hij haar kan geloven of niet. Ze heeft tegen zijn zin
contact met te veel mannen om haar beweringen daaromtrent argeloos voor lief te nemen. Is ze wel zo onverschillig voor negers, vraagt
hij zich af, als ze het aan hem heeft doen voorkomen? In een terugblik
geeft hij indirect blijk van zijn filosofische instelling, het kon hem niets
schelen of Cor, toen ze hem dit vertelde, had gelogen of niet. Zolang
ze bij hem zou blijven, stond hun verhouding in het teken van de waarheid. Maar zou ze hem verlaten, dan heerste er voor zijn gevoel alom
leugen. En wat die negers betreft, de door hem 'aangemoedigde negers waren, behalve voortreffelijke dansers, zo naïef en keurig als aankomende jongelui op een lyceumbal; zij gedroegen zich beter dan menige cocktailheld uit de zakenwereld.'39 De manipuleerbaarheid van de
waarheid is typerend voor de erotische opvattingen van Schildkamp,
die al eerder een stelregel verkondigde in deze trant: 'Een medicus
heeft nooit zekerheid, ook al heeft hij zekerheid,' want volgens de door
hem erkende wet van het midden kan men alles omdraaien.40 De algemene strekking van zo'n wet maakt het waarschijnlijk, dat men 'medicus' met een gerust hart kan vervangen door 'mens'. Niet alleen is een
arts niets menselijks vreemd, maar hij komt ook met zoveel mensen in
aanraking, dat zijn gedachtegoed wordt gefilterd door andermans
geest.
De wet van het midden roept de Proloog in herinnering, waarin de
boom der kennis van goed en kwaad in het midden van de doolhof
minder aantrekkelijk of gewenst bleek te zijn dan het vinden van een
uitweg. Met de waarheid kan men alle kanten op. Waarom zou men
naar haar zoeken, als zij reeds gevonden is aleer men er zelf erg in
heeft? Zo'n zoektocht is alleen lonend, als de waarheid de moeite
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waard is en dat is alleen het geval, als zij inzicht in een wezenlijke kwestie verschaft. De pretenties van filosofen die menen haar in pacht te
hebben, getuigend van hun met eenzijdige middelen geproduceerde
hoogst eenzijdige kijk op de waarheid, doen een gewone sterveling ervoor op de vlucht slaan. Paul Schildkamp memoreert, hoe de waarheid
in mythologische verhalen aan iets begeerlijks wordt gekoppeld, bijvoorbeeld aan deugd, waardoor de zoektocht naar haar of de keuze
voor haar gunstig lijkt. Hercules moest van zijn opvoeder kiezen tussen
het brede en smalle pad op de berg Kithairon. Het eerste voerde hem
naar zingenot, het tweede naar een ethisch hoogstandje als de deugd.
Hij koos voor het smalle pad, maar Schildkamp gelooft geenszins in een
bewuste keuze voor de als deugd vermomde waarheid: 'Niet dat ik erg
in keuzes geloof en geen volslagen wantrouwen aan de dag leg jegens
de filosofische mode van het kiezen, die de populariteit van parlementen schijnt te hebben vervangen.'41 Wie zegt dat mensen vrij zijn om
te kiezen, drukt daarmee niets anders uit dan hun spijt over een reeds
gemaakte keuze: 'Het echte kiezen is altijd onvrij, omdat,-en dit is
nauwkeurig na te gaan-, men alleen datgene kiest waar men zin in
heeft, ook al is het de dood.' Schildkamp heeft nergens spijt van: 'Van
wat ik deed, heb ik nooit spijt gehad; altijd heb ik mij overgegeven aan
de onberekenbare onvrijheid van het ingegeven besluit, het ongeformuleerde en onformuleerbare godsoordeel over mijzelf.' 42 Dit alles
wordt de lezer met een onschuldig air meegedeeld, tezamen met een
typering van de 'aan één kant afgeronde knots' van Hercules als een
'mythologisch barstoeltje', waardoor het belang van de waarheid tot
vrijwel niets wordt gereduceerd. 43
De wet van het midden houdt ironisch genoeg in, dat men in de doolhof van het leven juist niet in het midden moet zijn. Alleen aan de zijkant kan men aan de waarheid ontsnappen, tenzij men een gelovige is
en zich met voorbijgaan aan opvoeders en filosofen aan God toevertrouwt, wiens Zoon heeft verklaard, dat Hij de weg, de waarheid en
het leven is. Voor een ongelovige, zoals Paul Schildkamp, staat de
waarheid niet centraal,-zij is van ondergeschikt belang-, of men zou dit
inzicht als zo wezenlijk moeten ervaren, dat daarin een nieuwe waarheid gloort of op de loer ligt (afhankelijk van de positieve of negatieve
aard van dit ervaringsgegeven). Indien opvoeders, filosofen en God er
niet meer toe doen en men, paradoxaal geformuleerd, de centrale
waarheid niet in het midden, maar in zichzelf vindt, geldt zij als een
begeerlijk goed volgens het al eerder geciteerde, maar onvolprezen
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adagium van Jacques Perk, die op jonge leeftijd wijs genoeg was om
blijk te geven van dit inzicht in een moeilijke kwestie:
Maar wie, wat mens'lijk waar is, zelf ontgint,
Voelt zich aan zich door zich alleen verbonden
En weet, dat hij voor zich slechts waarheid vindt.44
Hier is de waarheid geenszins tot niets gereduceerd, maar juist opgewaardeerd tot iets wat persoonlijk als een groot goed wordt ervaren.
Wie heeft er gelijk? Het antwoord op zo'n vraag degradeert de gelijkhebber tot een filosoof, terwijl het aantrekkelijke van literatuur boven
filosofie nu juist gelegen is in de veelheid van mogelijke antwoorden.
Valt de dichterlijke waarheid van Jacques Perk te verkiezen boven de
waarheid van het nagenoeg amorele nihilisme van dokter Bardamu,
Thibault en Schildkamp enerzijds en van het meer uitgesproken altruisme van dokter Condor, Benassis en Rieux anderzijds? Ja, is de schrijver van dit boek geneigd te antwoorden, maar dat antwoord hoeft
geenszins dat van zijn lezers te zijn. Er is bijna 100 jaar na de Eerste
Wereldoorlog meer reden dan ooit om politici te wantrouwen die zich
minder moeite getroosten om de steeds gapender kloof tussen henzelf
en hun kiezers, tussen arm en rijk en tussen geschoold en ongeschoold
te dichten met hun als geloofswaarheden verkondigde beginselen.
Aan wat Jean Jaurès zei, hechtte men vroeger wél geloof, maar dat
deed geen zinnig mens omtrent de laatste eeuwwisseling aan wat
Tony Blair en Gerhard Schröder zeiden. Hun zelfverrijking in de jaren
daarna stond haaks op de politieke waarheden waarmee zij eens partijgenoten in de ban hielden. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, ook zo'n sociaal bewogen man, gaat er tegenwoordig prat op een leugenaar zijn.45 Hij stimuleerde in eigen land
de oprichting van belastingparadijzen tot ver in het jaar 2014, terwijl
hij in het openbaar verkondigde, dat multinationals belasting mochten
ontduiken noch ontwijken. Een Realpolitiker van zijn type is geen politicus, maar een regenteske volksverlakker, die met hel en verdoemenis
dreigt wanneer referenda (zoals in 2005 en 2016) democratisch het
gebrek aan democratie binnen de EU aantonen. Geen wonder dat, met
zo'n leider aan het hoofd, de meerderheid van het Nederlandse volk
zowel het idee van een grondwet in Europa als het handelsverdrag met
een corrupt regiem afwees. En wat doen politici vervolgens met zulke
waarheden? Zij denken diep over de ontstane situatie na, trekken
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vooral geen overhaaste conclusies (dat wil zeggen: rekken tijd) en beloven, net als filosofen, dat zij de volgende keer alles nóg beter aan het
volk zullen uitleggen!
Cynisme en amoreel nihilisme zijn wereldwijd het gevolg van hun optreden. Zijn er geen nucleaire wapens in Irak te vinden, dan moet de
publieke opinie voor een oorlog tegen dat land worden gewonnen
middels de presentatie van een reeks valse waarheden, waarover een
onverdachte generaal voor het forum van de wereld uitleg mag geven.
De nauw verwante banken- en kredietcrisis, de schuldenlast van Griekenland, de oorlog in Syrië en het migrantenvraagstuk (ter oplossing
waarvan Turkije wordt beloond voor iets wat het jarenlang heeft verzuimd te doen, namelijk zijn eigen grenzen bewaken, waardoor dat
land een sterke gelijkenis vertoont met Europa dat het zonder veilige
buitengrenzen moet stellen), wakkeren het cynisme en amoreel nihilisme onder burgers aan. Er doet zich nu eenzelfde afkeer van politici,
bankiers en de grote bazen van multinationals voor als ten tijde van de
Eerste en Tweede Wereldoorlog, toen de wapenindustrie als een factor van belang werd beschouwd voor het ontstaan en beslechten van
internationale conflicten. Hetzelfde populisme dat leidde tot de dood
van miljoenen burgers en soldaten steekt nu weer de kop op. Hetzelfde patriottisme van toen ontaardt weer in nationalisme en dezelfde naoorlogse desillusies van burgers, gevoed door defaitisme en
het onvermogen van verlichte geesten die het woord 'beschaving' niet
meer in de mond durven te nemen, omdat de realiteit van een oorlog
slachtoffers van discriminatie en 'collateral damage' nooit kan doen
vergeten, houden de mensheid nu weer in hun greep. De samenleving
is niet maakbaar, dus wat doen de oude Verlichtingsidealen er nog
toe?46 Het is een verwarrende tijd, omdat het vooroorlogse populisme
en naoorlogse defaitisme zich nu tegelijkertijd aandienen.
Bardamu en Thibault deinden wat dit betreft op de golven van hun
tijd mee. Natuurlijk moest Duitsland een lesje worden geleerd; het bekende 'wij' tegen 'zij' (in de moderne variant van populisme zich vertalend in autochtonen tegen allochtonen of moslims tegen niet-moslims) bracht zelfs wapengeweld met zich mee. Bardamu onderscheidde zich van Thibault door zijn openlijk beleden afkeer van zijn
medemensen. Zijn amoreel nihilisme was volgens de leer van het midden het resultaat van walging en compassie, waarachter verder geen
enkel systeem zat. Wat zei hij ook al weer? "Die ideeën van mij," zei
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hij, "die zwabberden eerder in mijn hoofd, met heel wat ruimte ertussen, 't waren net bescheiden kaarsjes met flakkerende vlammetjes, die
een heel leven lang trilden midden in een afgrijselijke en angstaanjagende wereld…"47 Filosoferen vond hij een afwijkende manier van
bang zijn die 'uitsluitend tot laf gehuichel' leidde.48 Morele waarheden
bestonden volgens hem niet of waren te ongemakkelijk om als zodanig
erkend te worden: "De waarheid wil niets liever dan van je weggaan.
Er is altijd heel weinig voor nodig om van haar af te komen. Wij zijn
niet zo gesteld op die waarheid van ons."49 Dus wendde Bardamu voor
een even grote als bloeiende praktijk te hebben, indien hem dat beter
uitkwam.50 Als arts vertoonde hij overeenkomsten met Thibault, in zoverre hij vertrouwen in de medische wetenschap bleef houden, maar
altijd met een licht dedain. Na de Eerste Wereldoorlog onderzochten
medici van faam soldaten die niet meer in staat waren om voor hun
vaderland te vechten. Deze geleerden ontwikkelden daarvoor, net als
onder Napoleon, een speciale 'nomenclatuur', zoals Céline in een uitzonderlijk fraaie volzin opmerkt, waarin de crisis door een 'cognitieve
bevrijdingsdiarree' wordt gevolgd ten teken dat het genezingsproces
is ingezet.51 De behandeling van professor Bestombes tegen shellshock,-elektriciteit voor het lichaam en een krachtige dosis 'vaderlandslievende ethiek' voor de geest -, nam Bardamu wegens die laatste
toevoeging evenmin geheel serieus.52 Wat stak hij eigenlijk van zijn
meerderen op? Hij maakte zich de 'onherroepelijke walging' van zijn
leermeester Baryton eigen en toen hij op hem begon te lijken walgde
hij ook van zichzelf.53 Kwam hij een goedzak tegen, dan zou Camus dat
eenvoudigweg hebben vastgesteld, maar Céline had er behoefte aan
zoiets vanuit een negatieve invalshoek toe te lichten: zo'n man deugde
niet minder dan een ander'.54
Dit positief bedoelde negativisme lijkt typerend voor heel veel mensen in de 21e eeuw: de behoefte om enkel en alleen te horen wat men
horen wil, wedijvert met de behoefte om zich niet te laten misleiden.
Die laatste behoefte zou niet ondergeschikt aan de eerste mogen zijn,
maar is in de praktijk groter dan de innerlijk gevoelde noodzaak om tot
een juiste inschatting van de feiten komen. Het wantrouwen van veel
mensen staat aldus in geen verhouding tot wat hun leiders,-opvoeders
en filosofen incluis-, gerechtvaardigd vinden. Zij staren vertwijfeld
naar Sepp Blatter die hoog op een podium, zelf ten einde raad, zijn
wanhoop ten onrechte verdringt: "Go Fifa! Go! Go!" Zo ijlt de menselijke beschaving als een kleine en corrupte gnoom voorwaarts, met
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liefst twee duimen omhoog, totdat het volgende schandaal het vorige
heeft doen vergeten.
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