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Redactioneel
Afscheid nemen bestaat niet / Ik ga wel weg maar verlaat je niet1
Ik had nooit gedacht dat een liedje van Marco Borsato nog eens een levensgebeurtenis zou begeleiden. De vorige keer was toen een relatie stukliep tijdens een feest op
de middelbare school. We – Rosanne en ik – schreeuwden vol overtuiging met Marco
mee: Ik leef niet meer voor jou / voorbij zijn alle dromen / waarin ik heb gedacht / dat
wij gelukkig waren. 2
Met die relatie is het nooit meer goed gekomen.
Splijtstof en ik gaan een stuk vrediger uit elkaar. En hoewel ik wel afscheid neem – ik
stop als hoofdredacteur en wordt opgevolgd door Lisanne Hemmen – verlaat ik haar
(nog) niet. Dit studiejaar maak ik nog vol als voorzitter van de Stichting splijtstof,
daarna zien we wel verder. In de planning ligt in ieder geval om onder mijn pseudoniem Herman Brusselmans mijn ex-trilogie (Ex-drummer, Ex-minnaar, Ex-schrijver)
uit te breiden met een vierde boek: Ex-hoofdredacteur.
Bij een afscheid horen bedankjes. Hoewel ik natuurlijk mijn hele redactie, zowel
de huidige redacteuren als hen die het afgelopen jaar al vertrokken, bedankt voor een
mooie tijd wil ik één persoon in het bijzonder in het zonnetje zetten.
Ze acteert soms een beetje de Good girl gone bad maar wie haar kent, weet wel
beter. Ze is achter de schermen de drijvende kracht van de redactie. Haar bescheidenheid maakt dat maar weinigen zien hoe veel werk ze verzet, hoeveel gaatjes ze vult en
hoeveel last-minute problemen ze voor de hoofdredacteur oplost. Ik heb het natuurlijk
over onze producer, eindredacteur Madelon van Honk, waarlijk de stromae3 van Splijtstof.
Naast afscheid nemen mag er gelukkig ook verwelkomd worden. Martijn Hendrikx
en Sabine Holtermann zijn de nieuwste aanwinsten van de redactie en hun debuut is
veelbelovend.
Dan nog een voorstelrondje. Voor u ligt een rijk gevulde Splijtstof. Drie stevige podiumstukken, waarvan er twee vergezichten bieden op relatief nieuwe en onbekende
vakgebieden: Martijn Hendrikx over Filosofie en Gaming, Paula van Strien over de
filosofie van het sieraad. Edwin Wenink deconstrueert in het derde podiumstuk de
deconstructie, hoewel hij ook op de onmogelijkheid daarvan wijst. Een intrigerend
artikel!
1 Marco Borsato – Afscheid nemen bestaat niet.
2 Marco Borsato – Ik leef niet meer voor jou.
3 Stromae is verlan voor maestro. Wat verlan is mag u zelf uitzoeken.
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Tim Houwen vestigt onze aandacht in zijn column op een gevoelig onderwerp,
pedofilie. Martijn Hendrikx beschrijft de wonderbaarlijke ervaringen die je op kunt
doen wanneer je een avond van het Soeterbeeck Programma bezoekt. Vooral wanneer
op die avond de voltallige bezetting van het Libertaire Genootschap aanwezig is en
deze gedrieën uit alle onmacht proberen een oprechte en genuanceerde Hans Achterhuis publiekelijk voor paal te zetten.
Off the Record konden we bijna herdopen tot Out of Sight, Out of Time of Out of
Patience, maar na twee mislukte afspraken kon Maikel de Vocht toch aanschuiven bij
psychoanalyticus by night Philippe van Haute. Gelukkig maar, want dit resulteerde in
een niet te versmaden verslag.
Hoe verhouden zich het filosofische en politieke gedachtengoed van filosofen?
Is Heideggers politieke denken bijvoorbeeld net zo duister als zijn filosofische werk?
En is daar een oorzakelijk verband te ontwaren of is slechts sprake van correlatie?
Chris Bremmers, Lorenzo Girardi en Johan van den Berg verduidelijken deze kwestie in de Vraagrubriek.
Vreemde filosofie in ons nog vreemdere contexten bestuderen – dat lijkt de raison d’etre van Evert van der Zweerde te zijn. Ditmaal is hij in Rusland, waar het vreemder blijkt te zijn een Kindle op schoot te krijgen in de Metro dan een blonde dame…
Naast de u bekende rubriek Filosoof op de Arbeidsmarkt, waarin ditmaal Splijtstof-oudgediende Judith Steenkamer aan het woord komt, is een nieuwe rubriek ontstaan. In Proeven van de Arbeidsmarkt praat Splijtstof met filosofen die stage lopen.
Ook in deze rubriek ditmaal een Splijtstof-oudgediende: Ruth van Gessel.
Blijft er voor studenten filosofie nog wel tijd en ruimte over voor verdieping en
ontplooiing? Splijtstof is bang van niet, nu er een aanwezigheidsplicht voor colleges is
ingesteld. In Splijtstof Spreekt leest u er meer over.
We sluiten af met een glashelder betoog van Mathijs Sanders over Albert Camus
en waarom wij hem nog steeds – of weer – moeten lezen, en een recensie van de man
die in geen enkele Splijtstof mag ontbreken: Lars Cornelissen.
Lisanne, Splijtstof is bij jou in goede handen. Ik wens je alle succes van de wereld.
Gegroet,
Bas Leijssenaar
Hoofdredacteur van Splijtstof
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De betekenissen van het versieren
Een filosofische benadering van de sieraden van Emmy van Leersum
Paula van Strien
Sieraadontwerper Emmy van Leersum (1930-1984) zette zich vanaf de jaren zestig van
de vorige eeuw af tegen het traditionele juwelierssieraad. In dit artikel zal ik analyseren op welke manieren zij de culturele betekenis van het sieraad probeerde te veranderen.1 Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van historische bronnen die afkomstig zijn uit het archief van Emmy van Leersum, dat in het bezit is van het Stedelijk
Museum ’s-Hertogenbosch. Deze bronnen analyseer ik onder andere door gebruik te
maken van enkele filosofische theorieën, met name van Descartes en Merleau-Ponty.

Het sieraad als instituut
Voordat ik bij het filosofische deel van dit artikel kom, moet ik eerst een aantal andere zaken aan de orde stellen. Dit artikel gaat uit van de stelling dat het sieraad een
instituut is. Volgens theoreticus W. Richard Scott, die belangrijk was voor de ontwikkeling van de ‘institutionele theorie’, bestaan instituten uit sociale activiteiten. 2 Scott stelt dat het hierbij gaat om gedrag dat
plaats vindt in een groep en waarvan de structuur een patroon
vormt dat langere tijd, meerdere jaren, voortduurt. Het sieraad
kan gezien worden als een instituut: specifieke groepen mensen,
met name vrouwen, gebruiken het al eeuwen volgens bepaalde
patronen (ze dragen het op het lichaam) met vaststaande doelen, onder andere het versieren van het lichaam. Door het sieraad als instituut te zien, kan worden geanalyseerd op welke
manier Van Leersum de betekenis van het sieraad probeerde te Emmy van Leersum,
armband (1969)
veranderen. Hierbij is ook een ander aspect dat Scott benadrukt
van belang: instituten bestaan uit regels. Zoals we zullen zien heeft Van Leersum zich
met name ingezet om de cultureel-cognitieve ongeschreven regels omtrent het sieraad
te veranderen. Volgens Scott gaat het bij cultureel-cognitieve regels om denkpatronen
die aan het instituut ten grondslag liggen. Dat Van Leersum de regels van het sieraad
wilde veranderen blijkt onder andere uit een interview met haar en haar zakelijk partner (en man) Gijs Bakker uit 1972. Hierin zegt Bakker over de uitgangspunten van
hun beiden:
1 Dit artikel is gebaseerd op mijn scriptie: P. van Strien. Emmy van Leersum en Hans Appenzeller
als maatschappelijk verantwoorde ondernemers: een combinatie van bedrijfskundige,
cultuurwetenschappelijke en feministisch theoretische perspectieven, Masterscriptie Kunstbeleid
en Mecenaat, Radboud Universiteit Nijmegen 2013. (Begeleider: dr. M.P.J. Sanders).
2 R. Scott, “Crafting an Analytic Framework II: Content, agency, carriers, and levels”, in: Institutions
and Organizations, R. Scott, Thousand Oaks 2008 (Sage), pp. 73-91.

9

De betekenissen van het versieren
Het [sieradenvak] is voor zover ik weet één van de oudste beroepen, wat dus
tevens voor ons meteen inhoud dat het enorm veel tradities heeft en dus erg
zwaar belast is. En dat is dus eigenlijk al één van de beginpunten van waaruit
wij werken. Die tradities geven zó veel belemmeringen om je te kunnen uiten,
om te kunnen ontwerpen, dat het dus eerst zaak is om te proberen [hierbij kijkt
hij naar Van Leersum] door te breken uit die tradities om gewoon tot een zinvol
eigentijds object te komen. 3
Er waren verschillende manieren waarop Van Leersum zich los probeerde te maken
van de lange traditie van het sieraad. Zo zette Van Leersum zich af tegen het traditionele gebruik van materialen zoals goud, zilver en edelstenen. In hetzelfde interview
uit 1972 zegt zij bijvoorbeeld dat het materiaal per ontwerp bepaald dient te worden.
Edelmetalen als goud en zilver konden gebruikt worden vanwege de fysieke kenmerken, zoals de hardheid en veerkracht, maar niet vanwege de elitaire uitstraling ervan,
zoals vaak het geval was bij traditionele juwelierssieraden.4

De kloof
Een andere manier waarop Van Leersum zich verzette tegen de cultureel-cognitieve
regels van het sieraad, was door te proberen om de klassieke kloof te overbruggen tussen aan de ene kant kunst, de geest en mannelijkheid; en aan de andere kant kunstnijverheid, het lichaam en vrouwelijkheid. Dit thema zal de meeste aandacht krijgen
in dit artikel.
Voordat ik bij het filosofische element van dit punt kom, is het van belang om
eerst het onderscheid tussen kunst en kunstnijverheid helder te krijgen. Dit is beschreven door feministisch theoreticus Mary Ann Doane. 5 Zij stelt dat beeldende
kunst, ook vandaag de dag, over het algemeen als ‘hoger’ wordt gezien dan kunstnijverheid. Doane stelt dat dit hiërarchische onderscheid voort zou kunnen komen uit
de aanname dat beeldende kunst een immateriële waarde moet hebben, bijvoorbeeld
het uitdrukken van een idee, aangezien het vaak geen praktische toepassing heeft.
Toegepaste kunsten, waaronder sieraden, hebben daarentegen vaak wel (in ieder geval
de suggestie van) een praktische functie. Daarom lijkt de noodzaak voor een achterliggend idee niet meer te bestaan.
Dit verklaart echter nog niet waarom objecten die een idee uitdrukken ‘hoger’ in
de hiërarchie staan dan objecten die een praktische functie hebben. Om dat te begrijpen is het noodzakelijk om de klassieke scheiding tussen lichaam en geest, bewustzijn
3 Zie het interview dat in 1972 in het programma NOS Uit de Kunst werd uitgezonden en welke door
mij is getranscribeerd.
4 Uit transcriptie interview NOS Uit de Kunst.
5 M. A. Doane, “Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator”, in The sexual
subject: a Screen reader in sexuality, ed. J. Caughie, Londen [etc.] 1992, oorspr. 198 (Routledge), pp.
227-243.
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en materie hierbij te betrekken - en dan met name de manier waarop dit is besproken
door de Franse filosoof René Descartes. 6 Zoals we later zullen zien, gonzen de opvattingen van Descartes ook vandaag de dag nog door in aannames over lichaam en
geest; kunst en kunstnijverheid; mannelijkheid en vrouwelijkheid.
In zijn Meditaties (in het Latijn verschenen in 1641) concludeert Descartes dat
aan alles getwijfeld kan worden, behalve aan het feit dat hij het is die twijfelt. Hieruit maakt hij op dat hij een denkend
ding is en dat hij ervaart te zijn als
hij denkt. Deze opvatting heeft als
resultaat gehad dat het bewustzijn en
het zelf in de geest kwamen te liggen.
In De Regulae ad directionem ingenii
(begonnen in 1619 maar nooit voltooid) bekijkt Descartes de relatie
tussen de externe en de interne wereld niet vanuit het bewustzijn, maar vanuit fysiologische processen. Hij stelt dat het
waarnemingsproces mechanisch begrepen kan worden: het subject kan het object zien
omdat de lens van het oog als het ware ‘aangeraakt wordt’ door het licht. Dit mechanische model kan echter niet worden gebruikt om het proces van de verwerving van
rationele kennis te begrijpen. Descartes komt dan ook tot een idee dat later ‘geest in
de machine’ wordt genoemd: het lichaam is een machine en daarin zit een ‘puur spirituele’ geest.7 Het lichaam wordt dus gepresenteerd als een machine, die misschien wel
effect kan hebben op het zelf (bijvoorbeeld in het geval van pijn of waarneming), maar
die levenloos is zonder de aanwezigheid van de geest.
Als we het onderscheid tussen lichaam en geest dat Descartes maakte toepassen
op het verschil tussen kunst en kunstnijverheid, dan kunnen we beter begrijpen waarom kunst ‘hoger’ in de hiërarchie staat dan kunstnijverheid: objecten die een idee uitdrukken zijn verbonden met de geest (waar de ideeën vandaan komen), en dus met het
zelf. Objecten die een praktische functie hebben bestaan uit materie die levenloos en
nutteloos is zolang het niet wordt beroerd door iemand met een bewustzijn. Alhoewel
kunstwerken over het algemeen ook uit materie bestaan, is het niet de bedoeling dat
zij worden aangeraakt, waardoor de suggestie wordt gewekt dat zij vooral verbonden
zijn met de geest, zowel van de maker, die het idee bedacht, als van de kijker, die over
het kunstwerk nadenkt zonder het te beroeren.

“De opvattingen van Descartes
gonzen ook vandaag de dag nog
door in aannames over lichaam
en geest; kunst en kunstnijverheid;
mannelijkheid en vrouwelijkheid.”

6 Hierbij maak ik gebruik van: C. Leijenhorst, “Psychologie in de 17e eeuw”, in Lichaam en Ziel:
over de filosofische voorgeschiedenis van de psychologie, ed. P. Bakker, Amsterdam 2008 (Boom); R.
Descartes, “Meditations” in The Philosophical Writings of Descartes. ed. J. Cottingham [etc.] Vol
II Cambridge [etc.] 1984 (Cambridge University Press), pp. 12-23; C. Leijenhorst, “Les Passions de
l’Ame”, in Lichaam en Ziel: over de filosofische voorgeschiedenis van de psychologie, ed. P. Bakker,
Amsterdam 2008 (Boom).
7 G. Ryle, G “Descartes’ Myth”, in The Concept of Mind G. Ryle, Londen 1949 (Hutchinson), pp.11-24.
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Een ander belangrijk punt is dat sieraden vandaag de dag in het Westen vooral door vrouwen worden gedragen. Doane stelt dat de hiërarchie tussen mannen en
vrouwen in de Westerse samenleving verbonden kan worden met het zojuist besproken onderscheid tussen lichaam en geest: mannelijkheid wordt geassocieerd met het
bewustzijn en het kijken naar vrouwen, terwijl vrouwelijkheid wordt geassocieerd met
het materiële lichaam en het bekeken worden door mannen.
Als we de tot nu toe besproken dichotomieën combineren, dan zien we dat mannelijkheid, kunst, de geest, bewustzijn, het zelf en de kijker tot dezelfde categorie behoren en contrasteren met vrouwelijkheid, kunstnijverheid, het lichaam, materie, de
ander en degene die bekeken wordt. Interessant is verder dat de theorie van Doane ook
aanknopingspunten biedt om te kunnen stellen dat zaken die in één categorie zitten
niet onafhankelijk, maar juist sterk afhankelijk van elkaar zijn. Met name haar opvatting over vrouwelijkheid is interessant: vrouwelijkheid is volgens haar namelijk niet
iets dat vast zit aan het zelf (het zelf behoort immers tot de andere categorie), maar is
eerder een masker (en dus kunstnijverheid) dat onder andere uit bepaalde kleding en
sieraden bestaat. Met andere woorden: bepaalde vormen van kunstnijverheid (Doane
zelf noemt onder andere handwerk, met name breien en borduren, maar ik denk in
dit kader vooral aan mode en sieraden) kunnen worden gebruikt om het masker van
vrouwelijkheid vorm te geven. Belangrijk is hierbij dat een masker een object is dat
op en af gezet kan worden. Volgens Doane kan het inzicht dat vrouwelijkheid geen
essentie, maar slechts een masker is, kracht geven. Het creëert een afstand tussen het
zelf en ‘vrouwelijkheid’, waardoor vrouwen niet enkel in de categorie van degenen die
bekeken worden vallen, maar ook in de categorie van degenen die zelf kijken en een
bewustzijn hebben. In die zin kan gesteld worden dat elk sieraad per definitie kracht
kan geven aan vrouwen.

Feministisch project
Emmy van Leersum lijkt in haar benadering nog een stap verder te gaan in het onderzoek naar de manieren waarop sieraden kracht kunnen geven aan vrouwen: ze deed een
poging om het sieraad van de ‘lagere’ vrouwelijke categorie, naar de ‘hogere’ mannelijke categorie te verplaatsen. Dit probeerde ze op verschillende manieren te bereiken.
Ten eerste benaderde ze het sieraad als kunst (onderdeel van de ‘mannelijke’ categorie), en niet zozeer als kunstnijverheid, zoals traditioneel het geval was geweest. Zo
exposeerde ze haar sieraden op plaatsen waar kunst getoond werd, zoals in musea en
galeries - en dus niet in juwelierszaken, zoals daarvoor gebruikelijk was.
Ten tweede benadrukte Van Leersum dat het sieraad een uiting diende te zijn van de
identiteit van de drager. Dat kan onder andere worden geconcludeerd aan de hand
van een kort statement van haar in de catalogus bij de tentoonstelling Objects to Wear
uit 1969:

12

Paula van Strien
“Being a woman and being interested in fashion, I felt I should help other women by making them dress more consciously, more logically. After all, being
well-dressed should mean giving expression to the inner person. Nowadays I
want my objects to do that job… they should accentuate or bring about the true
character. And it seems to work… the object should be in harmony with the
person and the clothes that she chooses. This applies to a certain extent also to
men, who also wear some of my jewelry. 8
Zij zag het sieraad dus tot op zekere hoogte als een uiting van het zelf (wat in de ‘mannelijke’ categorie zit). Verder is het opvallend dat zij aan het eind van dit citaat expliciet noemt dat sommige van haar sieraden ook door mannen werden gedragen.
Ten derde verzette Van Leersum zich tegen het mannelijke gebruik om sieraden
aan hun vrouw te geven. Zij pleitte ervoor dat vrouwen hun eigen sieraden zouden kopen, want zij wilde de vrouw niet letterlijk en figuurlijk ‘versieren’ en “tot sokkel degraderen”.9 Daardoor werd de vrouw die haar sieraden droeg – veel sterker dan eerder het
geval was – iemand die naar het sieraad, en de manier waarop het op het lichaam werd
gedragen, keek. Zij werd dus een kijker, wat onderdeel is van de ‘mannelijke’ categorie.
Van Leersum’s pogingen om het sieraad van de ‘mannelijke’ naar de ‘vrouwelijke’
categorie te plaatsen pasten binnen het grotere feministische project uit de jaren zestig en zeventig om de ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen te deconstrueren met als
doel om gelijkwaardigheid te bereiken. Truus Wilmink schrijft hierover in 1985: “Het feit dat Emmy
zich met het feminisme bezig hield, resulteerde in
felle discussies met familie en vrienden. Ze las alles
op dat gebied, maar het is absoluut niet zichtbaar in
haar werk.”10 De feministische opvattingen liggen dus niet ten grondslag aan specifieke werken, maar kunnen gezien worden als een algemeen uitgangspunt. Met andere
woorden: zij probeerde in meer algemene zin de cultureel-cognitieve regels van het
sieraad te veranderen.
Tegelijkertijd moet geconcludeerd worden dat Emmy van Leersum er niet geheel
in slaagde om die ongelijkheid weg te nemen. Dit zou ermee te maken kunnen hebben
dat het sieraad bij uitstek een vorm van kunstnijverheid is die door de eeuwen heen
gebruikt werd om vrouwelijkheid mee uit te drukken, verbonden is met het lichaam
en bedoeld was om bekeken te worden (allen onderdeel van de ‘vrouwelijke’ categorie).

“‘Het feit dat Emmy zich
met het feminisme bezig
hield, is absoluut niet
zichtbaar in haar werk.’”

8 Van Leersum in: Leering 1969. J. Leering (ed.) Objects to wear: by five jewelry designers, Amsterdam
1969 (Spruyt), mijn cursivering.
9 [auteur onbekend], “Emmy en Gijs: ‘Onze sieraden zijn niet om te versieren’”, 16 mei Utrechts
Nieuwsblad (1967), p.5.
10 T. Wilmink, “De lichaamstaal van Emmy van Leersum”, Ruimte voor vrouwen in de beeldende
kunst en architectuur 2 (1985), p.12.
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Mannen zullen dus ook bij haar sieraden nog steeds eerder de rol van kijker blijven
aannemen en vrouwen eerder die van bekekene. Tegelijkertijd bleven haar werken –
net als andere sieraden – wel de potentie hebben om een ‘masker van vrouwelijkheid’
te zijn dat, zoals Doane stelde, op en af gezet kan worden.

Lichaam en geest
Naast dat Van Leersum het sieraad in de ‘mannelijke categorie’ probeerde te plaatsen,
deed zij ook pogingen om de scheiding tussen lichaam en geest te vervagen. Om dit
te begrijpen is het nuttig om te verwijzen naar de geschriften van een andere Franse
filosoof, Maurice Merleau-Ponty, waarin de cartesiaanse scheiding tussen lichaam en
geest bekritiseerd wordt.11 In zijn Fenomenologie van de waarneming (1945) probeerde
hij deze twee zaken te verenigen.12
Merleau-Ponty stelde dat iemand de wereld enkel kan ervaren als hij of zij erin
leeft en dus ‘in-de-wereld-is’. De ervaring van het zitten op een stoel is, bijvoorbeeld,
verbonden met het gevoel de stoel aan te raken met die delen van het lichaam die ermee in contact staan. Dit contact resulteert
in een ervaring die alleen mogelijk is omdat
de waarnemer onderdeel is van de wereld: ik
ben niet alleen een subject maar, tegelijkertijd, ook een object. Dit kan nog veel sterker
worden uitgelegd aan de hand van de door
Merleau-Ponty genoemde ervaring waarbij
ik met mijn ene hand mijn andere hand aanraak. Tijdens dit proces ervaar ik mijzelf als
een object dat gevoeld kan worden, maar ook als een subject dat kan voelen. Dit toont
de fundamentele eenheid, maar ook de fundamentele paradox, tussen het ‘object-zijn’
en ‘subject-zijn’.
Dit idee kan ook verbonden worden met de werken van Van Leersum. In tegenstelling tot de andere beeldende kunstwerken waartussen ze haar sieraden graag zag,
zoals schilderijen en beelden, waren haar sieraden bedoeld om op het lichaam gedragen te worden. Zo zei ze: “Dat ding [sieraad] moet toch een functie hebben aan dat
lichaam, anders heb ik het voor mij dus niet bereikt.”13 Dit is belangrijk, aangezien het
impliceert dat deze objecten niet enkel een geest, maar ook een lichaam vereisen.
Bovendien was het ervaren van het lichaam sterker aanwezig bij de werken van
Van Leersum dan bij traditionele sieraden. Hierover wordt gezegd:

“Het sieraad staat niet los van
het zelf, maar is verbonden
met de waarneming van het
lichaam en is daardoor ook
verbonden met het zelf.”

11 Het gebruik van de filosofie van Merleau-Ponty in de kunstwetenschappen wordt onder andere
als legitiem gezien in: A. Jones, “Meaning, Identity, Embodiment: The Uses of Merleau-Ponty’s
Phenomenology in Art History” in Art and Though,t ed. D. Arnold [etc.], Oxford 2003 (Blackwell),
pp: 71-90.
12 M. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Londen [etc.] 2002 (oorspr. 1945) (Routledge).
13 Uit transcriptie interview NOS Uit de Kunst.
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[het was] haar wens de dragers van haar werken tot een bewustzijn te brengen
over wat zij op hun lichaam droegen en hoe hun gedrag erdoor veranderde (het
waren bijvoorbeeld nogal zware armbanden). Zij moesten zich afvragen hoe zij
er uit zagen, hoe hun lichaam omhuld was en hoe zij door het werk tot andere
gedachten werden gebracht.14
Je zou dus kunnen stellen dat Van Leersum probeerde om bij te dragen aan het verbinden van lichaam en geest doordat je haar werken niet alleen kunt bekijken, maar
ook – in tegenstelling tot andere beeldende kunstwerken en meer dan andere sieraden
– kunt voelen. Tijdens dat voelen kan de drager zich ervan bewust worden dat zij niet
enkel een object is dat door andere bevoeld en bekeken kan worden, maar dat zij ook
een subject is dat zelf kan voelen en kijken.
Bovendien waren de sieraden van Van Leersum, zoals eerder genoemd, bedoeld
om het zelf van de drager uit te drukken. Op basis van de theorie van Merleau-Ponty
kan gesteld worden dat er geen ‘intern’ zelf is waar het sieraad een uitdrukking van
is. In plaats daarvan maakt het sieraad als het gedragen wordt deel uit van de manier
waarop de drager zichzelf ervaart. Het sieraad staat dus niet los van het zelf, maar is
verbonden met de waarneming van het lichaam en is daardoor ook verbonden met het
zelf. Van Leersum was zich ook bewust van die verbinding tussen het sieraad en het
zelf: “[…] ik kan niet alleen maar sieraden maken, daar hoort meer bij, dat moet een
geheel worden. Dat moet een totaliteit worden waardoor je dus tegelijkertijd ook met
het innerlijk van de vrouw te maken krijgt.”15
Van Leersums intentie om het lichaam en het zelf te verbinden met behulp van
haar sieraden maakt dat haar werken wezenlijk anders zijn dan traditionele juwelierssieraden. Die waren namelijk vooral verbonden met het lichaam en minder met
de geest en het zelf: de nadruk ligt meer op het ‘versieren’ van het lichaam dan op het
ervaren ervan. Het overbruggen van de kloof tussen lichaam en geest is dan ook een
andere manier waarop Van Leersum de cultureel-cognitieve regels van het sieraad
probeerde te veranderen.
Wel moet hierbij opgemerkt worden dat het in het algemeen niet gebruikelijk is
dat alle kijkers het sieraad kunnen aanraken: die rol is enkel weggelegd voor de drager. Daarom zal er vanuit andere kijkers gezien nog steeds een kloof zijn tussen het
lichaam (dat verbonden is met het sieraad dat daarop is geplaatst) en de geest van de
kijker. Dit kan ervoor zorgen dat zowel het sieraad als de drager ervan nog steeds meer
als object, dan als ‘belichaamd subject’ gezien worden. In die zin blijft de scheiding
tussen lichaam en geest; object en subject, dus wel bestaan.
14 A. von Graevenitz, “Instrumenten van radicaal denken”, in Broken Lines Emmy van Leersum, Y.
Joris [etc.], ’s-Hertogenbosch 1993 (Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch), p.15.
15 Uit transcriptie interview NOS Uit de Kunst.
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Agency
Het feit dat Emmy van Leersum er niet geheel in slaagde om het sieraad in de categorie ‘mannelijkheid’ te plaatsen, en het haar ook niet lukte om de scheiding tussen
lichaam en geest geheel te vervagen, roept de vraag op of het überhaupt wel mogelijk
is om echt los te komen van de traditionele normen en cultureel-cognitieve regels die
met het sieraad verbonden zijn. Zo nee, dan kan men zich afvragen waarom vrouwen
dan toch sieraden zouden willen dragen als daardoor de kans bestaat dat zij vooral als
object – en minder als subject – beschouwd worden.
Het antwoord op deze tweede vraag kan worden geformuleerd door gebruik te
maken van het begrip agency, dat ook door Scott wordt besproken in zijn verhandeling
over instituten. Hij definieert dit begrip als: “an actors ability to have some effect on
the social world-altering rules, relational ties, or distribution of resources”.16 Het concept is dus verbonden met de macht om regels te veranderen. Volgens Scott kan iedereen in meer of mindere mate agency, en dus macht, hebben. Dit hangt af van de positie
van personen en is daarom “socially and institutionally structured”.17 Het veranderen
van die regels gebeurt als personen in hun handelingen de regels niet aanvaarden.
In het geval van de sieraden van Van Leersum is die regelverandering uiteindelijk redelijk subtiel, maar wel aanwezig. Van Leersum heeft verschillende pogingen
ondernomen om, binnen de eeuwenoude logica van het sieraad, toch veranderingen
aan te brengen. Door zelf een sieraad uit te kiezen en dat vervolgens te dragen, draagt
een vrouw misschien wel bij aan haar eigen ‘objectivering’, maar claimt ze tegelijkertijd ook een actieve rol in het proces. Deze actievere rol kan de drager een gevoel van
agency en macht geven.
Het vrouwenlichaam was in het werk van Van Leersum
dus “geen passieve drager van sieraden, geen neutrale sokkel voor een kunstvoorwerp, maar het participeerde in de
vormgeving en de betekenis.”18 Bovendien kan het idee dat
het lichaam (en het daarop gedragen sieraad) onderdeel van
het ‘zelf ’ is, in verband worden gebracht met Merleau-Ponty’s
opvatting dat lichaam en geest niet gescheiden zijn, zoals in
de geschriften van Descartes, maar juist verbonden zijn. Bij
traditionele sieraden was dat veel minder het geval: zij waren
meer gerelateerd aan het uiterlijk - en dus aan het lichaam. Op
deze manier is Van Leersum er toch in geslaagd om de traditionele normen en cultureel-cognitieve regels van het sieraad
een beetje te veranderen en onderscheiden haar werken zich
Emmy van Leersum,
wezenlijk
van het traditionele juwelierssieraad.
Halskraag (1968)
16 Scott, “Crafting an Analytic Framework II: Content, agency, carriers, and levels”, p.77.
17 Scott, “Crafting an Analytic Framework II: Content, agency, carriers, and levels”, p.79.
18 Von Graevenitz, “Instrumenten van radicaal denken”, p.24.
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Pedofielen: de melaatsen van onze samenleving
Column

Tim Houwen

De Deense film Jagten van de Deense regisseur Thomas Vinterberg toont de banvloek
die momenteel rust op de pedofiel. In Jagten wordt een meester op een kleuterschool
ten onrechte beschuldigd van ongeoorloofd seksueel gedrag en krijgt het hele dorp
over hem heen. Uiteindelijk lijkt de film goed af te lopen en wordt de leraar weer opgenomen in de dorpsgemeenschap, maar het stigma van pedofiel blijft aan hem kleven.
In de slotscène gaat de leraar met zijn oude vrienden op jacht. Als hij aanlegt op een
hert, klinkt achter hem ook een schot. De kogel scheert rakelings langs de leraar heen.
De suggestie van de film is duidelijk: wanneer je eenmaal als pedofiel gebrandmerkt
bent, kom je daar nooit meer vanaf. Onlangs hebben stadsbewoners van Los Angeles een manier gevonden om veroordeelde pedoseksuelen uit hun buurt te verjagen.
Door parkjes aan te leggen in hun wijk verplichten ze de seksovertreders te verhuizen.
Volgens Jessica’s Law, een wet die genoemd is naar een misbruikt meisje, mogen veroordeelde pedofielen in de VS niet in de buurt van een school of een park wonen. Een
woning voor een pedofiel die vrijkomt? Not in my backyard.
In onze westerse cultuur is seks met kinderen not done, abnormaal. Dat is wel eens
anders geweest. In Nederland dacht men dertig jaar geleden heel anders over pedofilie.
Bij sommigen heerste de gedachte dat kinderen misschien helemaal niet zo slecht af
waren wanneer ze vriendschap sloten met een pedofiel. Er was zelfs een wetsvoorstel
in de maak om alle porno, inclusief kinderporno, vrij te geven. Wie nog verder graaft
in de geschiedenis komt tot de bevinding dat pedofilie – hoe ondenkbaar vandaag de
dag – zelf ooit de normaalste zaak van de wereld was. In het Griekenland van Plato
gold de liefde van een wijze oudere man voor opgroeiende jongens als een deugdelijke
pedagogische relatie. Vandaag de dag roepen pedofielen echter ongekende woede en
walging op. Bij ieder bericht over ontucht krijgen mensen gruwelijke verhalen voorgeschoteld, waardoor als het ware het beeld naar voren komt van een vieze oude man die
zich heeft uitgeleefd op een klein, onschuldig kind. De negatieve mediahype rondom
pedofilie hangt sterk samen met het beeld dat wij hebben van ‘het kind’. Het imago
van het kind is er een van zwakte en onschuld. Zwakte roept het beeld op van nood
en bescherming. Dit beeld miskent dat kinderen ook seksuele nieuwsgierigheden kennen en soms zelf seksuele toenadering zoeken. Op dit punt zijn we na de ‘seksuele
bevrijding’ van de jaren zestig weer terug bij de Victoriaanse tijd in de negentiende
eeuw: de seksualiteit van het kind wordt ontkend, veronachtzaamd en onderdrukt.
De werkelijkheid is complexer dan het gangbare beeld over pedofilie: lang niet
alle pedofielen plegen ook daadwerkelijk seksueel misbruik. In zijn Antihandboek
voor de filosofie schrijft de Franse filosoof Onfray dat een pedofiel zijn seksuele voorkeur ook maar is overkomen. Als hij kon kiezen dan zou hij waarschijnlijk een andere
seksuele voorkeur aanmeten, die sociaal minder gevaarlijk is en de maatschappelijke
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rust minder verstoort. Het zou de dader en zijn slachtoffers veel ellende besparen.
Onze identiteit is voor een belangrijk deel een product van onze omgeving, opvoeding
en genetische aanleg, waardoor we iemand worden voor wie we nooit gekozen hebben.
Dat werpt in ieder geval de vraag op of pedoseksuelen niet ook zouden moeten worden
geholpen in plaats van bestraft.
Onfray gebruikt het voorbeeld van de pedofiel om te laten zien dat de mens over
minimale vrijheid beschikt en onderworpen is aan maximale beperkingen. Geloof
in vrijheid, zo schrijft Onfray, “heeft, merkwaardig genoeg, veel weg van een illusie”.
Toch laat het voorbeeld van de pedofiel juist
ook zien dat er altijd een vrije keuze is. Seksuele voorkeuren overkomen ons inderdaad
eerder dan dat we ze in vrijheid kiezen, maar
voor seksuele handelingen geldt dat niet. De
collectieve afwijzing van de pedofiel in onze
samenleving gaat echter verder dan een veroordeling van schadelijk gedrag op kinderen. We vinden pedofielen intrinsiek slecht, ook als er van kindermisbruik geen
sprake is.
Deze collectieve walging is volgens Michel Foucault het gevolg van een verregaande criminalisering van de seksualiteit vanaf de negentiende eeuw. In het interview Het gevaar van kinderseksualiteit constateert Foucault dat deze criminalisering
niet primair gericht is op bestraffen van misdaden, maar om kwetsbare groepen in de
samenleving te beschermen tegen de zogenaamde delinquent. Daarmee bedoelt Foucault dat er in de wet een verschuiving plaatsvond van het veroordelen van bepaalde
handelingen naar een veroordeling van de dader zelf. Foucault hekelde deze ontwikkeling omdat hij bang was dat ze zou resulteren in een ‘gevarensamenleving’ waarin
de ‘kwetsbare groepen’ (kinderen) tegenover de ‘gevaarlijke groepen’ (volwassenen)
zouden komen te staan. Seksualiteit zou in zo’n samenleving worden afgeschilderd als
een permanent gevaar dat op de loer ligt. Foucaults voorspelling is niet onjuist gebleken. De beeldvorming rondom pedofilie leidt tot een onverzadigbaar verlangen naar
veiligheid waarbij geen enkel risico wordt geaccepteerd.

“Toch laat het voorbeeld van
de pedofiel juist ook zien dat
er altijd een vrije keuze is.”
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Videogame versus transhumanisme
Een kijkje in de techniekfilosofie

Martijn Hendrikx

Deus Ex: Human Revolution als gedachte-experiment
Het idee van transhumanisme, van de mens die zichzelf overstijgt, is een concept dat
je tegenwoordig in entertainment bijna overal tegenkomt: in romans, op de televisie
in films en series en zelfs in videogames. Deze middelen zijn een goed medium om
een visie, positief of negatief, over te brengen. Wanneer iemand 19841 van George Orwell leest, schrikt hij van de akelige dystopie die geschetst wordt, zeker wanneer hij
bedenkt dat dit beeld geen onmogelijke situatie is. De lezer heeft angst voor dit mogelijke toekomstbeeld. Je zou zelfs kunnen stellen dat de sciencefiction verhalen op deze
manier vormen van gedachte-experimenten zijn en daardoor als argumenten voor of
tegen een bepaalde opvatting gebruikt kunnen worden.
Dat is dan ook waar ik in dit artikel gebruik van wil maken. Ik wil een sciencefiction verhaal als gedachte-experiment gebruiken en zo argumenten formuleren tegen
het transhumanisme.Ik behandel hiervoor de videogame Deus Ex: Human Revolution 2 . Ik kijk wat het spel ons te zeggen heeft over de mogelijke negatieve gevolgen van
het opkomend transhumanisme en beschouw het zo als een bioconservatieve (antitranshumanistische) theorie. Vervolgens zet ik de negatieve beelden die het spel ons
geeft af tegen de transhumanisten Nick Bostrom, Peter-Paul Verbeek en Simon Young.
Wat zouden zij zeggen over de problemen die geschetst worden in het spel? Zijn hun
antwoorden voldoende om de problemen te ‘weerleggen’ en ons beeld van het transhumanisme weer positief te maken? Het is belangrijk om hier op te merken dat deze
drie filosofen alle drie een andere visie van een ideale transhumanistische samenleving hebben. Hoewel ze zich dus allemaal onder het transhumanisme scharen, kunnen hun argumenten contradictoir ten opzichte van elkaar lijken. Dit is simpelweg
zo omdat ze alle drie een andere transhumanistische wereld willen zien. Ik zal hier
later dieper op ingaan.
Om te onderzoeken welke antwoorden de transhumanisten mogelijk zouden geven en hoe deze antwoorden onze visie van het transhumanisme kunnen veranderen,
ga ik als volgt te werk. Eerst geef ik een schets van de wereld in Deus Ex: Human Revolution om zo de opzet van deze game als gedachte-experiment duidelijk te maken.
Vervolgens zet ik de geschetste problemen uitvoeriger uiteen om ze zo tot concrete argumenten te maken. Telkens als ik een probleem uiteengezet heb, zal ik de mogelijke
reactie van Bostrom, Verbeek of Young op dit argument weergeven. Aan het eind zal
ik, gebaseerd op deze argumenten en mogelijke reacties, een conclusie trekken over
de wenselijkheid van het transhumanisme. Bij dit proces dient rekening gehouden te
1 George Orwell, 1984 (Penguin Books Ltd, 2008).
2 Eidos Montreal, Deus Ex: Human Revolution (Square Enix, 2011).
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worden met het gegeven dat ik Deus Ex: Human Revolution beschouw als een erg bioconservatieve visie en de besproken transhumanisten als erg pro-transhumanistisch.
Aan het eind van dit artikel zal ik betogen dat er ook een middenweg is, maar voor
de duidelijkheid en structuur van dit artikel zal ik dit enigszins zwart-wit beeld in de
bespreking van de bronnen aanhouden.

De wereld van Deus Ex: Human Revolution3
“The year is 2027. It’s a time of great innovation and technological advancement.
It’s also a time of chaos and conspiracy. Corporations have more power than
the government. I don’t even know which side I’m on. I’ve never had a choice of
what happened to me, I’ve never asked for this.”
Dit zijn de eerste woorden die je hoort wanneer je Deus Ex: Human Revolution opstart. Het zijn de woorden van de hoofdrolspeler, het personage dat jij bestuurt, Adam
(what’s in a name?) Jensen. Het schetst al meteen een duidelijk negatief beeld van de
wereld waarin hij leeft. Tijdens een aanval op het lab waar Adam hoofd beveiliging
is, raakt hij dodelijk gewond. Omdat zijn
baas hem nodig heeft, laat hij Adam vele
technische augmentations ondergaan.
Deze augmentaties houden onder andere
mechanische benen, armen en longen in.
Het zijn in zekere zin vervangingen van
natuurlijke organen, omdat de natuurlijke organen van Adam niet meer (goed) functioneerden door zijn verwondingen. Adam was eerder tegen de enhancements toen zijn
baas deze aanbood aan hem, maar nu oordeelt zijn baas dat het nodig is om Adams
leven te redden. Wanneer Adam weer bijgekomen is na alle operaties heeft hij, en op
deze manier ook de speler, nog maar één doel: er achter komen wie verantwoordelijk
was voor de aanval op het lab en wat zij precies wilden bereiken.
De augmentaties die Adam moet ondergaan om te overleven, hebben een grote
invloed op hem. Doordat hij bijna meer machine dan mens is, weet hij niet meer precies wie hij is en hoe hij om moet gaan met deze nieuwe ‘onderdelen’ van zijn lichaam.
Hoe kan of moet hij ze gebruiken? Of is er eerder sprake van misbruiken wanneer hij
ze gebruikt om een voordeel te behalen ten opzichte van zijn tegenstanders, de soldaten in de game waar hij tegen moet vechten. De enhancements maken het nodig voor
Adam om zijn kijk op normen en waarden en op wat het betekent om een mens te zijn

“‘Corporations have more power
than the government. I don’t
even know which side I’m on.’”

3 Om een goede impressie van de wereld van Deus Ex: Human Revolution en de sfeer die daar heerst
te krijgen, raad ik aan om op Youtube de trailer van de game te kijken. Hier wordt in circa vijf minuten een goede (sfeer)impressie van de game gegeven. Om dit filmpje te vinden, kan je het beste
zoeken op ‘Deus Ex: Human Revolution - Cinematic Trailer’.
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opnieuw te definiëren. Dit is het eerste probleem van het technologisch transhumanisme wat aan bod komt in de game, het probleem van de identiteit. Ik zal hier later
meer op ingaan.
Het tweede probleem dat aangekaart wordt door de game is het probleem van militarisering. Adam is door zijn enhancements tot een soort supersoldaat geworden, een
eenmansleger. Een ‘normale’ soldaat valt in het niet bij de potentie van Adam. Hij is
echter niet de enige supersoldaat. Huurlingen die voor uitzonderlijk rijke werkgevers
werken hebben ook enhancements gekregen en zelfs de standaard soldaat in de legers
van rijke landen heeft enkele, al dan niet minder ‘goede’ enhancements. Dit verandert
het strijdtoneel volledig.

Het probleem van identiteit, als mens en als persoon
Nu ik de wereld van Deus Ex: Human Revolution heb geschetst, kan ik beginnen met
het spel af te zetten tegen het transhumanisme. Ik zal steeds een argument tegen het
transhumanisme, gebaseerd op een geopperd probleem, verder uiteenzetten en vervolgens de mogelijke reactie van een transhumanist hierop geven. Ik vermeld hierbij
steeds welke transhumanist(en) ik voor de betreffende reactie gebruik en waarop ik
deze reactie heb gebaseerd. Dit laatste zal vooral zijn vanuit passages of hoofdstukken
uit een werk van de gekozen filosoof of filosofen.
Laat ik beginnen met het argument dat we kunnen herkennen in het probleem
van de identiteit. De hoofdrolspeler Adam Jensen wordt door zijn mechanische enhancements geconfronteerd met vragen over wie hij als persoon is en hoe deze enhancements zijn mensbeeld veranderen. Hij weet in zekere zin niet meer wie of wat
hij precies is. Dit is een ideale uitgangspositie voor de game, omdat de makers van het
spel zo in staat zijn de speler te laten bepalen hoe ze Adam Jensen zien en er achter
te komen waar zij de grens tussen mens en machine stellen. Uiteraard is deze manier
van het hoofdpersonage maken en presteren niet enkel zo gedaan omdat het een goede
basis voor de game gaf. In Adam Jensens probleem herkennen we namelijk een veelvoorkomend argument dat de bioconservatieven aanvoeren. Zij zijn van mening dat
we door het transhumanisme onze (menselijke) identiteit zullen verliezen. We zullen
geen ‘echte’ mensen meer zijn, maar een andere soort die zichzelf niet ontwikkelt
zoals de natuur (of God) dit heeft bedoeld. Ook zal iemands persoonlijkheid compleet veranderen door deze enhancements. Je beste vriend is ineens een totaal ander
persoon, zijn gedachten veranderen volledig omdat hij de wereld nu heel anders ziet.
Hij kan nieuwe, andere dingen die hij voorheen nog niet kon. Hoewel dit positief lijkt,
moeten we onszelf de vraag stellen of deze nieuwe mogelijkheden het waard zijn om
onze identiteit, als mens of als karakter, op te offeren.
De Nederlandse techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek heeft het in De grens van
de mens 4 over precies dit argument. Hij is, zoals veel hedendaagse techniekfilosofen
4 Peter-Paul Verbeek, De Grens Van De Mens (Lemniscaat, 2011).
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en wijsgerige antropologen, van mening dat dit argument van identiteit geen houvast
heeft, omdat het ervan uitgaat dat we ooit een puur natuurlijke mens zijn geweest
terwijl dit niet zo is. Want, stelt Verbeek, “de cyborg – de vermenging van het mechanische en het organische – belichaamt geen vervreemding van het mens-zijn, maar
toont juist de grondstructuren ervan. We zijn nooit exemplaren van ‘de mens’ geweest,
althans niet in die zin dat er een oertoestand van menselijkheid aan te geven zou zijn
waarvan we kunnen vervreemden. Wat ons tot mens maakt,
is juist het feit dat we voortdurend vormgeven aan onszelf.
In die zin zijn we altijd al cyborgs geweest.” Hij bedoelt hiermee te zeggen dat we als menselijke soort al van jongs af aan
onze omgeving en onszelf met behulp van techniek aanpassen. Vroeger gebruikten we al knotsen en kleding. De mens
en de techniek zijn dus onafscheidelijk en van een ‘puur natuurlijke mens’ is geen
sprake. Aangezien er geen sprake is van zo een mens, kan er ook niet beargumenteerd
worden dat we door de nieuwe technologieën onze natuurlijke menselijke identiteit
verliezen. Anders gezegd, de mens is sinds haar ontstaan al een transhumaan.
Op het tweede deel van dit argument, de sterk veranderende persoonlijkheid,
heeft Nick Bostrom in zijn essay Transhumanist Ethics5 een kort en duidelijk antwoord. Hij zegt daar dat er wel meer vrijwillig gekozen zaken in ons leven zijn die
onze persoonlijkheid erg veranderen. Hij zegt dat bijvoorbeeld het volgen van een
opleiding iemands intellectuele leven en zijn persoonlijkheid kan doen veranderen,
maar dat we hier doorgaans niet van zeggen dat dit het einde van de originele persoon
betekent. Het is een evolutie van iemands persoonlijkheid die ieder mens meemaakt.
Of deze evolutie te weeg wordt gebracht door iets als een opleiding of iets als een
mechanisch lichaamsdeel is daarbij minder belangrijk. Zolang dat wat je maakt tot
wie je bent – je interesses, herinneringen, emoties et cetera – bewaard blijven, zal je
persoonlijkheid niet zomaar door technologische toevoegingen verdwijnen of in iets
onherkenbaars veranderen. Men zou hier op kunnen merken dat er bij Adam geen
sprake was van stapsgewijze verandering in persoonlijkheid, maar een zeer plotselinge dankzij zijn enhancements en daarom is ook een groot deel van zijn persoonlijkheid
niet bewaard gebleven. Zo lijkt het argument van Bostrom ineens minder sterk. Later
in dit artikel zal ik kijken of deze kritiek funest is voor het argument van Bostrom.

“De mens is sinds
haar ontstaan al
een transhumaan.”

Het probleem van militarisering van de technologische ontwikkelingen
Zoals al gezegd zijn er in de wereld van Deus Ex: Human Revolution vele supersoldaten. Hun potentie en mogelijkheden zijn sterk vergroot dankzij technologische enhancements zoals sterkere mechanische armen die ook kunnen veranderen in een
geweer, mechanische ogen die in het donker kunnen kijken en kunnen inzoomen et
5 Nick Bostrom, Transhumanist Ethics, URL = <http://www.nickbostrom.com/ethics/transhumanist.pdf>.
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cetera. Deze supersoldaten en superhuurlingen hebben een duidelijke overmacht ten
opzichte van de normale soldaat. De hoofdpersoon Adam Jensen is hier misschien
nog wel het beste voorbeeld van, aangezien hij door de loop van het spel honderden
mensen kan uitschakelen of doden met behulp van zijn enhancements. Behalve dat de
ontwikkelaars de speler hier in staat stellen om te spelen als een ‘badass killing machine’, roept het ook de vraag op hoe de opkomende technologie misbruikt kan worden
door landen om een gunstigere machtspositie te verkrijgen. Veel bioconservatieven
zijn bang dat de technologie de die mens kan verbeteren misbruikt zal worden door
machthebbers om hun machtspositie te versterken. Een mechanische arm bedoeld om
een geamputeerde man van een nieuwe arm te voorzien, kan met enkele aanpassingen gebruikt worden als een dodelijk wapen. Deus Ex: Human Revolution beeldt deze
angst goed uit, vrijwel elke denkbare enhancement is in het spel gemaakt tot iets wat
soldaten een (groot) voordeel kan geven. Een artificiële long kan zo aangepast worden
dat de gebruiker meer zuurstof kan binnen houden en als het ware immuun wordt tegen verstikkende zaken als rook. Als deze militarisering van de technologie op grote
schaal wordt gedaan, zullen de landen met de beste en meeste enhancements voor hun
legers de onomstreden machtshebbers worden.
De bekende, in sommige kringen beruchte, transhumanist Simon Young denkt
dat een dergelijke situatie nooit zal voorkomen als we naast de technologische ontwikkelingen ook streven naar een ideale staat die bij deze ontwikkelingen past. In zijn
Designer Evolution: A Transhumanist Manifesto 6 beschrijft Young de zogeheten ‘neuropolitics’, de manier waarop een transhumanistische samenleving zou moeten leven.
In deze neuropolitic zijn er geen landen, regeringen of bedrijven meer, omdat deze niet
meer nodig zijn. De samenleving bestaat uit slimme, samenwerkende transhumanistische individuen. Hij stelt dat de ‘bodypolitics’ die we nu kennen, waar er een duidelijk hoofd van een land is, geen plaats heeft in een transhumanistische samenleving.
Zolang er een leider is, of dat er nu één is zoals in een dictatorschap of velen zoals in
een democratie, zal er onvermijdelijk misbruik gemaakt worden van de nieuwe technologie. De regeerders zullen altijd proberen om hun land een voordeel te geven in de
internationale concurrentie en zullen niet bang zijn dit te doen door de enhancements
te misbruiken.
We moeten dus af van de bodypolitic en streven naar een neuropolitic waar, aldus Young “the Bodypolitic ruled by the state in the interests of the ‘general will’ is
replaced by a neural network of freethinking, freely collaborating ‘wills to survive’; a
Neuropolitic of individual minds united by the shared pursuit of continual self-development – the Self-Enhancement Society – or ‘Neurosociety’”. Deze neurosociety, die
volgens Young het gevolg van het transhumanisme zal zijn, wil de mens zichzelf enkel
nog verwezenlijken, helemaal tot bloei komen op wat voor gebied ze dan ook wil. Er
6 Simon Young, Designer Evolution: A Transhumanist Manifesto (Prometheus Books, 2005), Kindle
edition.
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zal dus geen reden tot strijd of oorlog meer zijn, aangezien er geen vijandige concurrentie meer is. Door te proberen onszelf te verwezenlijken zullen we de samenleving
in het algemeen naar hogere niveaus brengen. Omdat iedereen dit inziet, zal er vrede
heersen. Omdat verder iedereen in basis hetzelfde ambieert, zelfverwezenlijking, zal
er geen regering meer nodig zijn die alles reguleert. De enige vereiste is dat er een geheel transhumanistische samenleving is waar iedereen technologische enhancements
heeft. Door deze enhancements hebben de mensen een hoger intellectniveau en zij weten dan allen, volgens Young, dat een neurosociety de beste vorm van samenleving is.
De enhancements stellen de mens in zekere zin in staat om in te zien waar het werkelijk
om gaat in het leven, namelijk jezelf en de samenleving steeds proberen te verbeteren.
Alleen door de nieuwe technologie kan deze ideale samenleving tot stand komen.

Welke argumenten zijn steekhoudend?
In dit gedeelte zal ik bij elk probleem kijken of ik het argument van Deus Ex: Human
Revolution bij dat probleem beter vind dan het argument van Bostrom, Verbeek of
Young. Ik houd dezelfde volgorde aan als bij het behandelen van de problemen en
begin dus met het probleem van identiteit. Het argument over het probleem van identiteit bestond uit twee delen, het eerste deel ging over onze identiteit als mens-zijn en
het tweede deel ging over onze persoonlijke identiteit. Ik zal het nu eerst hebben over
de identiteit als mens-zijn. Ik ben van mening dat Peter-Paul Verbeek hier het steekhoudende argument heeft. We zijn altijd al nauw verbonden geweest met technologie,
en een samenleving zonder technologie is bijna niet voor te stellen. Ook technologie
die zeer nauw met ons lichaam verbonden is, is al lange tijd aanwezig. Zo zouden
mensen die een pacemaker nodig hebben zich geen leven meer kunnen voorstellen
zonder die pacemaker. De pacemaker stelt hun in staat om verder te leven, iets wat ze
zonder deze technologie niet hadden kunnen doen. Zo zijn er nog wel meer onmisbare
technologieën te bedenken, waarvan we in ieder geval niet zeggen dat het de gebruiker
minder menselijk maakt. Ik denk dat we, zoals Verbeek stelt, nog te veel denken in
termen van een natuurlijke en niet-natuurlijke mens. Mensen moeten van dat denkbeeld afstappen en zien dat de natuurlijke mens ook altijd al zeer nauw met techniek
verbonden is geweest. Wanneer ze dat doen, zal men inzien dat dit probleem van de
afname van onze menselijke identiteit in werkelijkheid slechts een schijnprobleem is.
Laat ik verder gaan met het tweede gedeelte van het argument, het gedeelte over
persoonlijke identiteit. Ik vind Bostrom’s argument iets minder sterk dan het argument van Verbeek hierboven, maar ben het uiteindelijk toch met Bostrom eens. Onze
persoonlijkheid verandert door ons leven heen enorm, niet voor niets is de discussie
over persoonlijke identiteit (wat maakt dat we de ‘ik’ van nu nog steeds als dezelfde
persoon van tien jaar geleden zien, al zijn die twee ogenschijnlijk heel anders) een erg
actuele discussie. Alleen wanneer een enhancement, bijvoorbeeld in de hersenen, iemands persoonlijkheid compleet verandert, is er reden tot argwaan. Een betere arm,
long of paar ogen zal niet ineens een onherkenbare persoonlijkheid opleveren. Hierop
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kan aangemerkt worden dat Adam Jensen in de game wel ineens heel erge persoonlijkheidsproblemen heeft en dat het bij hem dus wel een probleem vormt. Waarom zou
dit dan ook niet bij meerdere mensen kunnen gebeuren? Ik kan dit niet ontkennen,
maar zeg hier wel bij dat Adam geen gradatie had in zijn enhancements. Hij kreeg ze
na de aanval allemaal tegelijkertijd, waarmee hij, lichamelijk gezien, meer machine
dan mens was geworden. In zo een extreem geval kan er inderdaad een heel andere
persoon ontstaan wanneer er enhancements gebruikt worden. Ik ben echter wel van
mening dat dit niet zo is wanneer we gradueel enhancements krijgen, en over deze
graduele ontwikkeling heeft Bostrom het. Ik geef hier daarom een punt aan de transhumanisten, waardoor de score 1-0 voor de transhumanisten is.
Welnu, laten we kijken naar de militarisering van de technologie. Hier moet ik
het bioconservatieve argument de voorkeur geven. Het idee van Simon Youngs ideale staat in de vorm van neuropolitics is zeer bewonderenswaardig en als zo een samenleving een realistische mogelijkheid zou zijn, zou ik het zeker met hem eens zijn.
Nu kan ik dat echter nog niet. Er is een groot verschil tussen de beschrijving van een ideale staat en het hebben van
deze ideale staat. Toen Plato zijn ideale staat in de praktijk
mocht uitvoeren, liep dit op niets uit. Hetzelfde zou denk
ik gebeuren als we Young een land volledig laten inrichten.
Young doet veel aannames over wat we zouden doen met
enhancements, maar dat zijn geen zekerheden. Young is van mening dat we door de
enhancements een veel beter begrip zullen krijgen van hoe we met zijn allen moet leven, maar dit is zeker geen garantie. Er is dus ook geen garantie dat er geen misbruik
zal worden gemaakt van de technologieën en al helemaal geen garantie dat er geen
militarisering zal plaatsvinden. Bovendien, hoeveel machtshebbers zullen hun positie
op willen geven? Vooralsnog blijft dit beeld van Young dus bij een ideaal en kan het
argument zo niet gebruikt worden om het transhumanisme te promoten. Eindstand:
Bioconservatieven 1, transhumanisten 1.

“Eindstand:
Bioconservatieven 1,
transhumanisten 1.”

Verschillende visies over de transhumanistische samenleving
Wat in deze vurige strijd om de toekomst van de mens misschien is opgevallen, is dat
de transhumanisten elk een ander beeld hebben van een samenleving voortgebracht
door techniek. Het lijkt mij dus ook de moeite waard om kort naar het verschil te
kijken tussen de visies van Bostrom, Verbeek en Young over de inrichting van de
transhumanistische samenleving. Als het transhumanisme namelijk het debat uiteindelijk wint, is het belangrijk om te weten welke richting we er mee op willen op het
gebied van de gemeenschap. Zoals ik in de inleiding al opmerkte, hebben de drie
transhumanisten elk een ander beeld van hoe een transhumanistische samenleving
ingedeeld dient te worden. Young wil een samenleving zonder enige vorm van leiderschap, waarin iedereen vredig naar hetzelfde doel toe werkt. Wetten en dat soort zaken zijn niet langer nodig omdat iedereen zich ‘goed’ gedraagt. Bostrom daarentegen
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wil gewoon een samenleving zoals we die nu hebben, alleen dan ‘beter’. De mensen
erin zijn slimmer, sterker en daardoor gelukkiger. Er is nog wel een overheid nodig om
de gemeenschappen te regeren en om wetten te maken. Bostrom noemt in zijn werk de
mogelijkheid van een ‘enhancementsplicht’ die bepaalde enhancements verplicht stelt
om zo iedereen gelijke kansen te geven. Verbeek zal ook niet voor een samenleving
zoals die van Young kiezen. Hij wil een soortgelijke samenleving als Bostrom beoogt,
een samenleving waar er nog een duidelijk hoofd van de staat is.
Als ik een keuze moest maken tussen deze twee soort visies, zou ik kiezen voor
een samenleving zoals Bostrom en Verbeek die graag zien, een samenleving waarin er
nog wel een overheid is die over een land regeert. Ik vind het idee van Youngs samenleving heel mooi, maar ik ben ook van mening dat dit ideaalbeeld ook niets anders
dan dat, een ideaalbeeld, is. Er zijn geen garanties dat deze neuropolitic werkelijkheid
zal worden en daardoor lijkt het mij ook te risicovol om de gok te wagen en het een
kans te geven. Wanneer de neuropolitic niet lukt, blijft er chaos over zonder echte
leiders. Op dat moment kan er van alles gebeuren, de net wat slimmere en sterkere
kunnen bijvoorbeeld de macht grijpen. Ik ben
van mening dat er te veel risico’s aan zijn verbonden om het een kans te geven en denk dat
een samenleving zoals die wij nu hebben, alleen dan met enhancements om ons ‘beter’ te
maken, dan toch de betere optie is. Dit wil overigens niet meteen zeggen dat ik mezelf ook als transhumanist zie. Ik zeg enkel dat ik
Bostroms beeld prefereer mocht het transhumanisme opkomen. Over de vraag of de
transhumanistische kant of de bioconservatieve kant mijn voorkeur geniet, zal ik het
in de conclusie hebben.

“Tegen een perfect werkende
mechanische arm zou
ik geen nee zeggen.”

Conclusie
Na alle argumenten en reacties daarop besproken te hebben, kom ik op de volgende
eindstand uit: Transhumanisten 1, bioconservatieven / Deus Ex: Human Revolution
1. We zagen dat de transhumanisten de meer steekhoudende argumenten hadden bij
het probleem van de identiteit. We zagen daarentegen ook dat de game en daarmee de
biocoservatieven het betere argument hadden bij de militarisering van de technologie
omdat Young’s argument nog te veel slechts een ideaalbeeld was.
Betekent dit nu dat ik zelf dan maar neutraal ben over de richtingen, dat er geen
mijn voorkeur geniet? Ja en nee. Als ik mijn oordeel enkel op dit essay zou baseren,
zou ik mijzelf voortaan beschrijven als een transhumanist en de transhumanistische
samenleving zoals Bostrom en Verbeek die zien bepleiten. Ik weet echter dat de problemen en argumenten geopperd in Deus Ex: Human Revolution slechts het topje van
de ijsberg zijn. Er zijn nog veel meer mogelijke problemen van het transhumanisme te
benoemen en er zijn nog talloze andere bronnen waarin deze problemen uiteengezet
worden. Om mijzelf echt een transhumanist of bioconservatief te kunnen noemen,
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zal ik nog veel dieper in dit debat moeten gaan duiken. Laat ik dan ook voor nu maar
zeggen dat ik nieuwsgierig ben naar de mogelijkheden van het transhumanisme, maar
zeker niet de mogelijke gevaren ervan over het hoofd zie. Tegen een perfect werkende
mechanische arm zou ik in ieder geval geen nee zeggen, dus misschien neig ik dan
toch een beetje richting het transhumanisme. Of misschien speel ik gewoon te veel
videogames waarin het hoofdpersonage een badass killing machine is.
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De utopie van de utopie
Verslag van ‘Actuele denkers: Hans Achterhuis over Ayn Rand’

Martijn Hendrikx

Mijn interesse voor (en enige kennis van) de filosofe Ayn Rand, over wie op 8 oktober jongstleden een lezing was bij het Soeterbeeck Programma, is op een enkele bron
gebaseerd: de videogame Bioshock uit 2007. De setting van deze game is een stad die
zich geheel onder water bevindt, afgesloten van de buitenwereld. De bedenker en tevens leider van deze stad wilde een plek creëren waar iedereen vrij was van zaken als
bemoeizucht van de overheid, het moeten beschermen van mensen die zelf te lui zijn
om iets te doen en het tegengehouden worden in het najagen van je dromen door allerlei andere beperkende factoren. Hij wilde onder water, vrij van de miserabele buitenwereld, een utopie creëren.
Wat heeft dit alles nu met Ayn Rand te maken? Welnu, de makers van deze game
hebben de stad geheel vormgegeven volgens de filosofie van Ayn Rand. De virtuele,
fictieve stad is volgens de makers de stad die Ayn Rand zou willen creëren als ze
daartoe de mogelijkheid zou hebben gehad. In de game zien we dit subtiel en minder
subtiel terug. De hierboven genoemde bedenker van de stad in de game heet Andrew
Ryan (see what they did there?) en zijn grootste tegenstander in de stad heeft zichzelf
het pseudoniem Atlas gegeven. Die naam komt natuurlijk van een van Ayn Rand’s
bekendste boeken, Atlas Shrugged (Nederlandse titel: De kracht van Atlantis) .
Deze game was dus de enige bron waarvan ik Ayn Rand kende. Nadat ik de game
had uitgespeeld ging ik, omdat ik na het spelen wel geïnteresseerd was in de filosofe,
weliswaar wat op internet opzoeken, maar echt veel of uitvoerig heb ik dat niet gedaan.
Ik ging liever het spel nog eens doorspelen. Toen een vriend mij echter een week voor
de lezing vroeg of ik wellicht mee wou gaan, schreef ik mij snel in. Hier moest ik bij
zijn. Waar de lezing precies over handelde, wat het standpunt van de spreker, Hans
Achterhuis met als gesprekspartner René ten Bos, was en wat ik kon verwachten, daar
had ik allemaal geen idee van. Wat er in en tijdens de lezing gebeurde had ik in ieder
geval nooit verwacht.
De lezing begon zoals alle andere lezingen waar ik ooit bij ben geweest, de spreker, hier dus Hans Achterhuis, introduceerde zich kort en vertelde waar hij over ging
praten. Hij zou aan de hand van het hoofdpersonage uit Ayn Rand’s boek The Fountainhead (Nederlandse titel: De eeuwige bron), Howard Roark, vertellen over Ayn
Rands mensbeeld en filosofische visie en vervolgens hier ook kritiek op leveren. Het
toekomstbeeld dat Rand voor de mens had, is volgens Achterhuis een niet erg prettig
beeld en de utopie die Rand voor ogen had is dat evenmin. De lezing was dus een kritische lezing ten opzichte van Rand.
Niets aan de hand zou je zeggen, kritische lezingen zijn er zoveel, dat is toch niet
zo bijzonder? Nou nee, in principe niet. Wat deze lezing nu zo bijzonder maakte was
de reactie van de Rand-aanhangers in het publiek. Het viel me gelijk al op dat er men-
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sen steeds aan het mompelen waren op het moment dat Achterhuis bepaalde kritieken
op Rand uitte. Op de twee stoelen rechts van mij zaten twee wat oudere dames die bijvoorbeeld telkens bij elkaar bevestigden dat Achterhuis het toch niet helemaal snapte.
Toen ik een keer tijdens dit tafereel hun richting in keek, keken ze me geïrriteerd aan.
Een beetje geschrokken van deze reactie richtte ik mij maar weer op Achterhuis.
Deze twee oudere dames waren echter nog maar het topje van de ijsberg. Nadat
Achterhuis zijn verhaal had gedaan, was er tijd voor vragen uit het publiek. Een man
helemaal vooraan, die mij eerder ook al opgevallen was door zijn excessieve hoofdgeschud en handgebaren, telkens als Achterhuis iets zei waar hij het kennelijk niet
mee eens was, sprong gelijk op en introduceerde zich als Paul Schreurs van de Libertarische Partij in Nederland. Hij had een paar punten waarop Achterhuis er niet
veel van begrepen had en deze wilde hij even vertellen. René ten Bos ontnam hem de
microfoon omdat het de bedoeling was dat er vragen gesteld zouden worden door het
publiek en niet dat er een coreferaat plaats zou vinden. Schreurs’ reactie: “Willen jullie nu iets wetenschappelijks hier doen of niet?!”
De heer Schreurs sprak met een voor mij ongekende passie en felheid. Het leek
alsof hij Achterhuis niet kon uitstaan en alsof hij persoonlijk geraakt was door diens
in zijn ogen foute bedenkingen. En Schreurs
was hier niet alleen in. Nadat René ten Bos
zoals hierboven gezegd de microfoon terug
nam, kwamen er geluiden uit het publiek dat
Schreurs de kans moest krijgen om minstens
één van zijn punten te vertellen. Deze geluiden kwamen met een soortgelijke felheid en
ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat ook deze mensen echte Rand-fans zijn.
Deze felheid schoot echter veel mensen ook in het verkeerde keelgat.
Zo deden een paar mensen die een vraag hadden eerst even hun zegje over het
in hun ogen asociale gedrag van Schreurs alvorens naar de vraag toe te gaan. De
vriend waarmee ik naar de lezing was gekomen zat zich ook merkbaar te ergeren aan
Schreurs. Er heerste een zeer vreemde en niet echt ontspannen sfeer in de zaal. Iets
wat ik nog niet eerder bij een lezing heb meegemaakt. Was er meer alcohol en irrationaliteit bij geweest, dan waren er zeker een paar mensen op de vuist gegaan. Oké dat
is misschien een tikkeltje overdreven, maar de emoties liepen in ieder geval hoog op
bij sommige mensen.
Na af loop van de lezing riep Schreurs nog snel voor de zaal leegliep dat er op
de site aynrand.nl het verhaal vanuit een andere kant dan die van Achterhuis stond.
Toen ik, na nog een aantal biertjes te hebben genuttigd in het Cultuur Café, naar
huis was gegaan heb ik nog even op deze site gekeken. Er stonden maar twee items
op. Het ene item was een vooraankondiging voor een Ayn Rand-lezing door een
voorstander van haar werk genaamd Yernaz Ramautarsing en het andere item was
de lijst met punten van Schreurs waar hij het over had tijdens de lezing. Volgens

“Was er meer alcohol en
irrationaliteit bij geweest,
dan waren er zeker een paar
mensen op de vuist gegaan.”
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mij is de site dus enkel opgericht als reactie op de lezing van Achterhuis, tenzij er al
eerder items verwijderd zijn van de site. Als dat geen passie en emotionele betrokkenheid bij een filosofische visie is.
Aan de ene kant heb ik respect voor Schreurs en trawanten. Ze zijn zeer passievol en erg betrokken bij hun filosofie van keuze en dat zie je niet veel. Ze willen echt
dat de wereld hun positie begrijpt en doen er alles aan om dit voor elkaar te krijgen,
al is het maar door speciaal naar een lezing van een tegenstander te komen om deze
vervolgens proberen te volledig te ontkrachten. Aan de andere kant deel ik de ergernis
van mijn vriend. De manier waarop Schreurs zijn zegje wilde doen en hoe de andere
Rand-aanhangers zichzelf lieten horen, hebben mij toch een beetje een vies nasmaakje
gegeven. En dat heeft zeker invloed op het moment dat je hun positie probeert te begrijpen. Ik raad Schreurs dan ook aan om zijn passie en felheid enigszins in te perken,
want nu jaagt hij enkel mensen weg, terwijl de punten die hij wil maken helemaal niet
zo gek zijn. En dat kan nooit de bedoeling zijn als je juist je visie met de wereld wil
delen.
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Off the Record
Door Maikel de Vocht

Philippe van Haute:
“Filosofie is een tegen-indicatie om psychotherapeut
te zijn omdat je dan te theoretisch ingesteld bent.”

In Off the Record vertellen docenten en onderzoekers over hun wijsgerige interesses,
al dan niet naast hun onderzoeksgebied. Deze keer het woord aan Philippe van Haute,
hoogleraar wijsgerige antropologie, en de afgelopen twintig jaar in de avonduren werkzaam als psychoanalyticus. Als geen ander weet hij dus wat zowel het verschil als de
overeenkomst tussen beide vakgebieden zijn. “Ik denk dat veel mensen die zich filosofisch bezighouden met psychoanalyse zouden verschieten als ze een echt psychoanalytisch tijdschrift open zouden slaan.”
“Ik heb me eigenlijk altijd bezig gehouden met de filosofische implicaties van de psychoanalyse. Die twee waren een soort eenheid voor mij, met dien verstande dat ik niet
denk dat alle filosofie zich met psychoanalyse moet bezighouden. Het is één van de
mogelijke manieren om de wijsgerige antropologie gestalte te geven. Er leiden veel
wegen naar Rome, het is vooral van belang dat je in Rome geraakt en niet langs welke
weg. Zelf kwam ik al in aanraking met psychoanalyse in het derde jaar van mijn studie, als ik goed kan tellen moet dat in 1979 geweest zijn. Mijn promotieonderzoek ging
over psychoanalyse, over Jacques Lacan, maar dan de invloed van Hegel en Heidegger
op Lacan. Tegelijkertijd was ik begonnen aan de opleiding tot psychoanalyticus. Dat
had er mee te maken dat in die tijd in Leuven de psychoanalyse sterk vertegenwoordigd was door enkele grote figuren die ook buiten de psychoanalyse bekend waren.”
“Filosofie is een tegen-indicatie om psychotherapeut te zijn omdat je dan te theoretisch ingesteld bent. Ik heb twintig jaar gewerkt als therapeut. Ik heb dat altijd graag
gedaan en deed dat in de avonduren naast mijn academische werk, maar nu ben ik er
mee gestopt. Op een bepaald ogenblik heb ik mezelf de vraag gesteld wat ik nu het
liefst doe. Ik heb ook niet het eeuwige leven en voel me nu goed met nog uitsluitend
filosofie te doen. Psychoanalyse speelt daar nog een belangrijke rol in, dat is evident,
maar misschien niet meer zo exclusief als de laatste tien jaar het geval was. Vandaag
de dag is het veel moeilijker vanuit de filosofie psychoanalyticus te worden, maar
toen ik studeerde kon je nog tot de opleiding toegelaten worden met een diploma in
de humane wetenschappen. Nu is het meer en meer een zaak van alleen psychologen
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en psychiaters. De professionalisering van de psychologie heeft ertoe geleid dat de
psychologie de psychotherapie volledig voor zich is gaan claimen. Die ontwikkeling
zelf is gepaard gegaan met protocollering van therapieën. ‘Genezing van uw depressie in zestien zittingen.’ De eerste twee zijn dan kennismaking, de volgende tien of
twaalf om ervan af te geraken en de laatste vier zijn consolidatie. Dit is natuurlijk
een beetje een karikatuur, maar de vraag is of al die professionaliseringstendensen
gunstig zijn geweest.”

Van Heidegger naar Foucault
“Vroeger had ik nog wel het idee dat de filosofie strak staat in de psychoanalyse doordat zij haar een empirische basis verschaft. Daar ben ik ondertussen op teruggekomen
omdat ik niet meer tot diegene behoor die zich bezighouden met de vraag of de psychoanalyse een wetenschappelijke status kan claimen of niet. Ik
ben me meer en meer gaan realiseren dat heel het veld van de psychotherapie in feite alleen maar
verwijst naar – en alleen maar begrepen kan worden vanuit – een
bredere problematiek die van antropologische aard is. Dat is te zeggen, elke samenleving formuleert op een of andere manier een antwoord op psychisch lijden en dat is
een antropologisch probleem. Het begrijpen van deze stap is veel belangrijker dan de
vraag of de verschillende therapieën waar we over beschikken dan wel wetenschappelijk
zouden zijn of niet. Het probleem is veel ingewikkelder dan ik oorspronkelijk dacht.”

Van Haute: “Elke samenleving
formuleert op een of andere manier
een antwoord op psychisch lijden en
dat is een antropologisch probleem.”

“Ik heb heel lang gedacht dat er een interessante antropologie te ontwikkelen was vanuit het psychoanalytische model. Een antropologie die niet zou vallen onder de kritiek
van Heidegger en Derrida op de mens als een centrale zingever van waaruit de hele
werkelijkheid begrepen moet worden. Nu ben ik denk ik veel meer een Foucaultiaan
geworden – ook al is dat mijn auteur niet – in de zin dat ik de psychoanalyse nu veel
meer zie als zijnde functioneel geweest in het ontstaan van een nieuw type subjectiviteit dat in de loop van de negentiende eeuw is ontwikkeld. Dat is een heel ander soort
houding ten opzichte van de psychoanalyse omdat je deze dan onvermijdelijk moet
historiseren. Het gaat dan niet meer over de psychoanalyse als uitdrukking van de
fundamentele structuren van het menselijk bestaan, maar om het achterhalen van hoe
dat type subjectiviteit – onder andere vanuit de psychoanalyse – historisch tot stand is
gekomen. Dus de psychoanalyse blijft interessant, maar om andere redenen.”

Religieuze bevlogenheid
“In mijn ogen is heel de psychiatrische en therapeutische wereld de laatste dertig jaar
extreem veranderd en daardoor ben ik een beetje afgehaakt. De intellectuele uitda-
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ging en de interessante wijsgerige debatten zijn in mijn aanvoelen veel meer op de
achtergrond geraakt, zeker binnen de filosofische tradities waar ik me mee verbonden
voel. Wellicht dat mijn intellectuele interesses anders zijn geworden en dat het meer
een ontwikkeling is bij mezelf, maar dat zie ik als een goed teken want het betekent
dat ik nog niet zo oud ben.”
“Er komt enorm veel ideologie en passie bij kijken in debatten tussen mensen die zich
met psychotherapie en psychoanalyse bezighouden. Ik neem daar liever niet meer aan
deel omdat ik denk – en dat geldt voor veel analytici – dat wat daar gezegd wordt veel
onjuistheden bevat. Dat is op zich niet erg, dan discussiëren we erover, maar het wordt
vaak met zo’n passie verdedigd dat ik er niet meer aan mee wil doen. Ik verdedig de
psychoanalyse nog altijd, maar ik kan mij niet in zo’n modus steken van ‘wij weten
het allemaal beter dan de anderen’. Dat is een houding die je veel bij psychoanalytici
vindt, maar ook bij critici van psychoanalyse. Het bijna religieuze aspect daarvan is
mij op den duur een beetje gaan vervelen. Blijkbaar staat er in de psychotherapie wel
erg veel op het spel. ‘Mijn God is beter dan de uwe’. Dat zal wel zijn, maar dat interesseert mij niet.”
“Een van de grote voordelen van de academie is dat je kunt debatteren met mensen die
niet noodzakelijk op uw lijn staan of die een belang aan het verdedigen zijn. Dat is wel
zo in de psychotherapeutische wereld, het is die mensen hun broodwinning. Dan is
het ook begrijpelijk dat er soms motieven tussen kruipen die intellectueel gezien niet
helemaal zuiver zijn. In die zin is het mijn zegen geweest dat ik psychoanalyse in de
praktijk heb kunnen combineren met mijn academische bezigheden. Op die manier
had ik toch een soort vrijheid om onafhankelijk te zijn. De prijs die je dan betaalt –
maar dat is eigenlijk een zegen – is dat je eigen activiteiten als psychoanalyticus voortdurend in vraag worden gesteld. Het is een verplichting om je daar niet in te verliezen
en een soort openheid te behouden die je wellicht anders wat gemakkelijker verliest,
niet alleen uit de aard van de zaak, maar ook vanuit je materiële situatie.”

Schizofrene situatie
“Het werken in de praktijk als psychoanalyticus is voor mij echt een ander soort bezigheid dan filosofie. Je kunt het alleen doen als je de filosofie thuislaat. Het is een
bijzonder vermoeiend en veeleisend vak omdat je voortdurend geconfronteerd wordt
met mensen die in de problemen zitten waar jij een belangrijk aanspreekpunt voor
bent. Als je iemand drie uur in de week ziet met ernstig psychische problemen, gaat je
dat niet in de koude kleren zitten. Als je dat op een gegeven moment niet meer kunt
opbrengen is het beter om te stoppen, anders ben je alleen je zakken aan het vullen.
Na twintig jaar ken je het ritueel wel en is er de kans dat je teveel een rol gaat spelen.
Er zijn genoeg grappen over de psychoanalyticus die niks zegt, zich vasthoudt aan
zijn kader en alleen ‘hmm, hmm’ zegt, maar de werkelijkheid is natuurlijk iets genu-
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anceerder. Tijdens zo’n therapeutische zitting moet je erg inventief zijn om mensen
aan de praat te houden. De typische patiënt is toch meer iemand die bij je komt en de
eerste paar sessies geregeld niet of moeilijk spreekt, niet iemand die uit zichzelf begint
te babbelen. Dan is er meer nodig dan enkel niet interveniëren.”
“In zekere zin is mijn situatie altijd een beetje schizofreen geweest, tegelijkertijd werken als filosoof en als psychotherapeut. Als de filosofie de praktijk al beïnvloed heeft,
dan zal het zeer onrechtstreeks zijn geweest. Als psychotherapeut is het de bedoeling
zo onbevooroordeeld mogelijk te luisteren naar wat je patiënt vertelt. Je moet dan de
theorie buiten laten. Daarmee bedoel ik dat als iemand er niet in slaagt over te brengen
wat hij voelt of denkt, dat je dat niet kunt oplossen met theorieën. Dat betekent niet
dat theoretische inzichten geen invloed kunnen hebben op de manier
waarop je luistert, maar of dat filosofische inzichten zouden zijn is
nog maar de vraag. Ik heb zelf in
ieder geval niet het gevoel dat wat
ik deed als filosoof bepalend is geweest voor wat ik in de praktijk deed als psychoanalyticus. Behalve misschien dan wat
de geschiedenis van het Oedipuscomplex betreft. Ik ben niet geneigd op zoek te gaan
naar oedipale verhalen, ook al zijn die er. Mijn punt is vooral dat het twee verschillende bezigheden zijn, en dat het ongelukkig is deze twee te vermengen of te denken
dat het ene in het verlengde van het andere ligt. Je doet dan af aan de eigenheid van de
psychoanalytische praktijk en het risico is dan groot om in theoretische speculatie te
vervallen, ook met patiënten. Dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn want die doen
dat al uit zichzelf. Daarvoor zaten ze juist bij mij.”

Van Haute: “In zekere zin is mijn
situatie altijd een beetje schizofreen
geweest, tegelijkertijd werken als
filosoof en als psychotherapeut.”

Ieder zijn vak
“Je kunt nog zoveel Freud gelezen hebben, dat maakt je nog geen analist. Natuurlijk
komt de theorie ook wel naar voren onder psychoanalytici, maar dat gaat vooral over
hoe met patiënten gewerkt wordt. Op het ogenblik dat ik mij beweeg te midden van
psychoanalytici, ben ik geen filosoof maar een psychoanalyticus. Dan ga ik niet zeggen dat je je vak eigenlijk alleen kunt uitoefenen als je inziet dat Freud een soort
impliciete kritiek is op Heidegger. Daar is niemand in geïnteresseerd. Wat de psychoanalyticus interesseert is ‘wat moet ik nu met deze patiënt doen?’, terwijl wat mij als
filosoof interesseert is of het primaat van de seksualiteit houdbaar is of niet. Je kunt
perfect doen wat ik als filosoof doe, zonder dat je tegelijkertijd een psychoanalyticus
bent. Wel heeft het mij geholpen de psychoanalyse als meer te zien dan alleen de theoretische praktijk waar de filosofie het voor aanziet. Als voorzitter van de Belgische
School voor Psychoanalyse heb ik me ook beziggehouden met het lezingenprogram-
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ma. Daar heb ik zelden of nooit filosofen uitgenodigd. Ik denk dat veel mensen die
zich filosofisch bezighouden met psychoanalyse zouden verschieten als ze een echt
psychoanalytisch tijdschrift open zouden slaan.”
“Bovenal denk ik dat de nuance moet regeren. Dat is ook een van de redenen dat ik
geen grote fan ben van allerlei publieksfilosofie die zich als zodanig afficheert. Het risico van publieksfilosofie à la Filosofie Magazine is dat je alleen nog op zoek gaat naar
de oneliner en dingen die ‘leuk’ zijn. Maar is het een filosofisch criterium of iets leuk
is? We leven in een tijd waarin alles maar maatschappelijk relevant moet zijn, maar
wat is de maatschappelijke relevantie van de zijnsvraag? Ik vind dat een maatschappij
moet verdragen dat er mensen zijn die zich met dingen bezighouden die belangrijk en
zinvol zijn, maar waarvan het nut niet onmiddellijk duidelijk is. Wat er volgens mij
mis is met de populaire filosofie, is dat zij teveel kijken naar de oplossing. Terwijl wat
mij interesseert, is een probleem van verschillende kanten en invalshoeken bekijken.
Een soort vragend zoeken – om het toch wat populair te zeggen. Dat is ook zo in de
verhouding tussen filosofie en psychoanalyse. Wat je kunt doen is het probleem vanuit verschillende perspectieven benaderen, maar het oplossen zou bijna spijtig zijn.”
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ontbijt.
Vanochtend
lagen er twee zwervers
in mijn voortuin.
Ik schopte ze, en
ze gingen weg.
De krant had ik al gepakt.
Binnen smaakte de koffie heerlijk.
Ik keek door het keukenraam,
rookte, at eieren en spek, en
zag de silhouetten in de straat.
De hond van de buren piste op mijn stoep.
Het zat niet mee vandaag.
Joep aan den Boom
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Status Quaestionis
Door Sander Evers en Michiel Scheepers

Voor Status Quaestionis interviewen wij vakgroepen en buitenhoogleraren met een filosofische leeropdracht. Dit keer zijn we bij Marcel Wissenburg, hoogleraar politieke
theorie. We arriveren bij zijn kantoor op een dinsdagochtend. De deur staat open, maar
hij is druk aan het werk. Hij verontschuldigt zich ervoor dat hij nog wat zaken moet
afhandelen, maar vraagt ons vooral plaats te nemen en te beginnen met het interview.
Voor hem als sectievoorzitter, zo vertelt hij, is het belangrijkste scherm dat hij op zijn
computer heeft openstaan dat van de financiën. Toch stellen wij hem enkele vragen over
zijn leeropdracht en zijn onderzoek.
Wat houdt de leeropdracht politieke theorie inhoudelijk precies in?
“Ik denk dat ik moet aansluiten bij wat Evert van der Zweerde in zijn oratie zei over politieke filosofie en het onderscheid met politieke theorie: politieke filosofie richt zich
meer op concepten zelf, de politieke theorie heeft meer de focus op de concepten in de
context van politiek. Politiek filosofen denken graag over vrijheid en kijken naar verschillende concepties van vrijheid. Politiek theoretici kijken naar de politiek en hoe
hierin over vrijheid wordt gedacht en hoe we dat beter kunnen invullen. De insteek
is anders. Politieke theorie zit iets dichter bij de politiek en dat heeft een collega Paul
Kelly van de LSE (London School of Economics and Political Science, red.) er ooit toe
gebracht om te zeggen: “Politieke theorie is wat politiek filosofen doen wanneer ze
met politicologen werken”. Dat ben ik eerlijk gezegd wel met hem eens. Per saldo is er
niet zo vreselijk veel onderscheid, het is een beetje een glijdende schaal. Vroeger was
het zo dat politieke theorie meer Angelsaksisch georiënteerd was dan politieke filosofie. Nu zijn de accentverschillen een stuk kleiner geworden. Bovendien hebben we
het over heel kleine disciplines. In Nederland zijn er maar twee hoogleraren politieke
theorie. In Groot-Brittannië en de VS zijn er enorm veel, maar verder zul je ze weinig
aantreffen. Waar het accent op ligt is dan vaak erg afhankelijk van welke personen op
welke plaatsen zitten.”
Wat houdt uw eigen onderzoek in?
“Door mijn werk als sectievoorzitter kom ik tegenwoordig nauwelijks nog aan onderzoek toe. Ik ben al blij op het ogenblik als ik er aan toe kom om één paper in het jaar
te schrijven. Mijn onderwerp is milieu en ibertarisme. Eigenlijk probeer ik die twee
altijd bij elkaar te brengen.
In 1995 raakte ik per ongeluk verzeild op een congres waar ik een paper over
sociale rechtvaardigheid wilde presenteren. Dat moest gebeuren in de context van
milieurechtvaardigheid. Vanaf dat moment heeft die combinatie me gefascineerd.
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Op het gebied van libertarisme in verband met milieufilosofie gebeuren interessante
dingen die buiten het zicht van de rest van de wereld blijven. Links-libertarisme – een
soort neefje van anarchisme – neemt eigenlijk het rechts-libertarisme van figuren als
Nozick en voegt daaraan toe dat de natuur gemeenschappelijk bezit is van de mens.
Dat betekent dat je, op het ogenblik dat je er iets uitneemt, daarmee een schuld hebt
aan je medemensen. Dat kan als basis dienen voor belasting en ook voor een sociaal
vangnet. Dat zorgt voor een soort anarchisme waarin ook een overheid aanwezig is en
waar een herverdeling kan bestaan. Het is
opvallend dat de meeste rechts-libertairen
in de VS vol belangstelling kunnen kijken
naar dit soort links-libertarisme, ondanks dat het zo links is. Lang leve de academische wereld. Filosofen die een meningsverschil hebben: altijd een van de mooiste dingen die kunnen gebeuren. Het is totaal geen vechtpartij waar bloed vloeit, maar echt
een serieuze uitwisseling van ideeën.
Één van de dingen waar een aantal, vooral links-libertaire, auteurs over schrijven
is ecosystem services. Stel jij hebt een stuk land waardoorheen een riviertje loopt. Alle
buren hebben altijd gebruik gemaakt van het schone water uit het riviertje. Dan kunnen die buren zeggen: jij mag dan wel de grond en het water hebben waar dat riviertje
stroomt, maar dat wat verder vloeit dat moet van dezelfde kwaliteit voor ons blijven.
Kortom, het is een maatschappelijk goed, het is een ecosystem service. Dat betekent
dus een grens aan je recht op bezit. Dit soort ideeën heeft me al vanaf 1995 heel erg
gefascineerd omdat eigendomsrecht een van de centrale begrippen in het liberaal denken is.

Wissenburg: “Filosofen die
een meningsverschil hebben:
altijd een van de mooiste
dingen die kunnen gebeuren.”

Een ander aspect in mijn onderzoek betreft mijn grote hobby binnen de milieufilosofie, namelijk het onderscheid tussen milieu en natuur. Het valt me enorm op dat
filosofen het vaak wel begrijpen, maar nog nooit hebben ontmoet. In de empirische
wetenschappen en in de grote maatschappij is het vaak zelfs een totaal onbekend idee.
Er is natuurlijk een gigantisch onderscheid tussen denken over de wereld in termen
van milieu, of environment, en denken in termen van natuur. De term environment
betekent gelijk die scheiding tussen subject en object. Hiermee wordt de natuur geobjectiveerd. Wij denken over natuur als iets dat in relatie tot ons staat, dat alleen
waarde heeft door ons en dat er is vóór ons. Zodra je iemand over milieu hoort praten
dan hoor je hem eigenlijk al die koloniserende houding aannemen.
Natuur, nature, dat is denken in termen van een ecosysteem. Dat is denken over
de mens als onderdeel van zo’n geheel met belangen die overschaduwd kunnen worden, die zelfs overruled kunnen worden door die van het grotere systeem. Dat zijn
twee heel verschillende manieren om naar de natuur te kijken en daaruit volgt een
heel andere houding over natuurpolitiek. Als mensen praten over PPP: People Pla-
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net Profit, over maatschappelijk verantwoord ondernemen met aandacht voor milieu,
of over sustainability, dan is dat allemaal hetzelfde oude discours van de zuinigheid
van de economie. Het komt neer op het zo effectief mogelijk uitbuiten van de wereld.
Het idee van duurzaamheid is aardig, zolang je zegt dat alleen de mens ertoe doet.
Maar duurzaamheid staat per definitie op gespannen voet met de natuur. Het is de
totale ontkenning van de natuur. Iemand heeft mij ooit geciteerd in een artikel dat
hij noemde ‘Sustainability is evil’ en sindsdien heb ik dat overgenomen. Dat is een
boodschap die bijna iedereen verrast, want iedereen is natuurlijk vóór duurzaamheid.
Duurzaamheid is eigenlijk alleen maar menselijke knieperigheid en menselijk egoïsme tot het maximum doorgetrokken.”
Als je het zo stelt is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat we duurzaam zouden
moeten leven.
“Hans Jonas is degene die het denken over toekomstige generaties als rechtvaardigingsgrond voor duurzaamheid heeft geïntroduceerd in de Europese politiek. Zijn
uitgangspunt is heel expliciet, namelijk er moeten toekomstige generaties komen. Hij
heeft ook een christelijke achtergrond. Het is bijna alsof we een plicht hebben om ons
voort te planten, om voort te bestaan. Dat staat ergens in Genesis geloof ik. En inderdaad, ik geloof er dus geen f*** van, echt gewoon totaal niets.”
Wat is de maatschappelijke relevantie van uw onderzoek?
“Ik moet juist altijd zien te voorkomen dat ik te maatschappelijk relevant word. Ik
merk dat ik dat soms ben als ik te politiek ga schrijven, te geëngageerd. Ik duik in een
debat en begin zelf positie in te nemen. Daarom word ik regelmatig teruggefloten, en
terecht. Dat heeft ook met publicatiedruk op universiteiten te maken. Je moet per jaar
een aantal dingen publiceren, anders valt de bijl. Ikzelf heb nog nooit een bijl zien vallen, maar als sectievoorzitter moet ik wel het goede voorbeeld geven.”
Maar bedoelt u dan dat een politiek theoreticus geen positie mag innemen?
“Ik denk wel dat je moet proberen een beetje afstandelijk te blijven. Dat zorgt in je hele
leven voor een dilemma: je kunt eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in politiek zonder
dat je erover spreekt, maar als je erover spreekt dan neem je positie in, ook als je zegt
dat je neutraal bent. Als je neutraal bent zeg je dat het niet belangrijk genoeg is om de
wapens uit de kast te halen. Ik houd me nu nog even bezig met onpartijdige rustige
argumenten. Laten we er eens gezellig over praten en samen komen we er wel uit. Ik
vind dat de academische politieke theoreticus en de politiek filosoof een bijzondere
rol hebben die niet binnen de maatschappij, maar daarbuiten ligt. Natuurlijk woon je
als mens gewoon in de maatschappij, maar zodra we de rol van academicus aannemen,
streven we er naar om een beetje afstand te houden. Dat is waar filosofie om draait
nietwaar? Het is denken voordat je wat doet. Naarmate je iets meer afstand weet te
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nemen, kun je beter nadenken over wat je aan het doen bent. Je kunt niet onpartijdig
zijn, boven partijen hangen of neutraal zijn, maar je kunt wel voor iedereen een luis
in de pels zijn.”
Een beetje als devil’s advocates bedoelt u?
“Exact, dat is één van de leukste dingen om te doen. Daar heb je gelijk een link met
het onderwijs waar je dat zelfs nog meer kan doen dan in onderzoek. Daar dwingt de
academische stijl van schrijven je om dat heel stilistisch te doen, heel benauwd, heel
braaf, heel netjes. Als je doceert kun je je uitleven. Ik geef vanaf dit jaar samen met
Bart van Leeuwen een cursus geschiedenis van de politieke theorie. Daar zit natuurlijk politieke filosofie in, maar ook geschiedenis en onderhuids deels de ontwikkeling van het vak politicologie. Iedere auteur die een beetje als voorloper zou kunnen
worden gezien van het vak politicologie wordt belicht. Ik besteed aandacht aan de Atheense constitutie
van Aristoteles. In een doorsnee inleiding in de politieke filosofie zie
je dat niet vaak gebeuren. Wat hij
namelijk gedaan heeft, is 158 verschillende constituties op een rij gezet. Één van de boeken daarover heeft het slechts
overleefd, maar dat is het begin van wat tegenwoordig de subdiscipline vergelijkende
politicologie is. Prachtig om dat in het licht te zetten. Maar dat is een cursus waarin
ik de ene week Plato kan spelen en achter knaapjes aanjagen. De volgende dag kun je
Aristoteles spelen en al die rare Macedoniërs die achter schapen aanjagen voor tuig
uitmaken. Je kunt Marx of Mill spelen. Dat is fantastisch werk om te doen.”

Wissenburg: “De volgende dag kun
je Aristoteles spelen en al die rare
Macedoniërs die achter schapen
aanjagen voor tuig uitmaken.”

Heeft u veel contact met de collega filosofen in het Erasmusgebouw?
“Ja, maar niet dat we dagelijks de deur bij elkaar platlopen, want er moet ook gewerkt
worden. Meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden, die goede oude tijd toen er daar
continentaal werd gedacht en hier enkel Angelsaksisch. Indertijd werd daar filosofie gedaan en hier theorie. Evert en ik zien elkaar regelmatig. We hebben samen een
paar projectjes lopen en houden elkaar op de hoogte van dingen die gebeuren. Er is
een gemeenschappelijke groep samen met rechten, de Nijmegen Political Philosophy
workshop. Dat is voor staf maar ook voor masterstudenten. Althans die worden ook
uitgenodigd, ze komen bijna nooit opdagen. Dat is zonde, vaak hebben we zelfs gratis
lunch. Het is net zoals bij het leger des heils, daar moet je meebidden en in dit geval
moet je meedoen met een seminar, maar je hoeft nooit vragen te stellen en vaak hebben we hele leuke papers en leuke mensen. Ik ben natuurlijk ook in wat onderwijs bij
wijsbegeerte betrokken. Er is een master filosofie van een bepaald wetenschapsgebied,
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en een van die wetenschapsgebieden is politicologie. Ik heb een researchmasterstudent rondlopen die zich wat meer wilde specialiseren in Angelsaksische filosofie en
bij mij terechtkwam. Dat zijn een paar van de contacten die we over en weer hebben.”
Beschouwt u zichzelf als filosoof?
“Jee. Ik vind dat één van de mooiste uitvindingen van de Nederlandse taal. Komt uit
het duits ‘jein’. ‘Ein klares jein’, dat is wat politici spreken. Een helder jee, dus ja en nee.
Ja, ik heb filosofie gestudeerd, ik houd me bezig met filosofie en ik stop heel veel filosofie in het vak. Nee, soms ben ik dat helemaal niet. Niet alleen omdat ik gewoon
vaak met bureaucratie bezig ben, want dat heeft bitter weinig met filosofie te maken.
En ook nee als je een purist bent en een technisch onderscheid wilt maken tussen politieke theorie en politieke filosofie. Dan zou ik zeggen dat politieke theorie een beetje
een brug tussen politieke filosofie en politicologie is. Dan zou ik per definitie met
mijn ene poot in de politieke filosofie staan en met mijn andere in de politicologie.
Maar ik zou mezelf zeer zeker niet als politicoloog beschrijven, want die houden zich
met statistiek bezig. Ik kan nog net een gemiddelde van een mediaan en een modus
onderscheiden, maar daar houdt het mee op. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelfs niet
meer weet wat een mediaan is.”
Bent u wat dat betreft ook een beetje een vreemde eend in de bijt hier in dit gebouw
tussen de politicologen?
“Dat valt nog wel mee. Negentig procent van de mensen die je opleidt gaan de echte
wereld in, naar bestuurlijke functies. Die zullen keuzes moeten maken. Dat doe je
niet alleen op basis van de feiten, maar ook op basis van normen en waarden. Dan
moet je gaan reflecteren en daarvoor heb je filosofie nodig. Politicologie is zich als
discipline daarvan altijd erg bewust geweest. Een groot probleem voor politicologen
is vaak dat uitgerekend de filosofie te abstract is en te weinig inzetbaar in concrete
politieke en bestuurlijke praktijken. Dan zijn ze juist blij met politieke theorie, omdat
het om meer toegepaste praktische versies gaat die nog wat ruimte laten voor empirische data. In Nederland en België bestaat bijna iedere politicologie-opleiding voor
een gedeelte uit politieke theorie. In Duitsland is het onderscheid tussen sociologische
theorie, politieke theorie, politicologische theorie en filosofie allemaal niet zo scherp.
Habermas is een klassiek voorbeeld van iemand die in elk hokje past. In Nederland
zou hij vermoedelijk in een heel continentaal georiënteerde wijsgerige faculteit worden gezet, of anders bij de verhalende sociologie worden ingedeeld. Wij hebben iets
meer een hokjesgeest denk ik. Dat was eigenlijk helemaal geen antwoord op de vraag
“ben ik een vreemde eend in de bijt?” Nee. Ik doe ook samen met twee collega’s bij politicologie mijn best om te zorgen dat politieke theorie in het onderwijs aansluit op de
rest van het curriculum. Ik herinner mij tien/twintig jaar geleden een ongelooflijke
arrogantie bij zowel politiek filosofen als de mensen die bij politieke theorie werkten
(die overigens ook een politiek filosofische achtergrond hadden), over databoeren die
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alleen met cijfertjes bezig zijn en die niet gehinderd door enige vakkennis normatieve
uitspraken doen. Die arrogantie, niet alleen hier maar ook op andere universiteiten,
is gelukkig verdwenen. Empirische politicologie, maar ook sociale wetenschap in het
algemeen, levert vaak valide kennis af, waar filosofen niet aan kunnen komen. Ik denk
dat juist filosofie nog vaak een beetje last heeft van dat fenomeen dat het sociologie
zonder data is. Die uitdrukking gebruikte een collega ooit. Ik vind het een zeer adequate beschrijving voor sommige vormen van filosofie in Nederland, maar met name
ook in Duitsland en in Frankrijk. Grote theorieën opzetten, en niet de moeite nemen
om te controleren of de werkelijkheid er echt bij aansluit.”
U zei net dat u zichzelf in ieder geval gedeeltelijk als filosoof beschouwt. Probeert
u ook als zodanig uw studenten als u les geeft nog iets mee te geven?
“Onze eerste taak is over onszelf te leren nadenken. Ken uzelf. Anders is de taak om
anderen over zichzelf te leren nadenken, mensen te leren kritisch over hun handelen
na te denken. Ik doe van begin tot eind niet anders. Ik vind het totaal oninteressant
om studenten enkel en alleen maar te
vertellen “Dit was Aristoteles, hij is toen
en toen geboren en overleden, hij had het
idee dat er vier oorzaken waren en dat je
met zo’n model de hele wereld in kaart
kon brengen, tentamenvragen gaan hier
en hier over.” Nee, daar doen we het niet
voor. “Dit was Aristoteles, dit is de man
die dacht dat alles in het leven om deugd draaide. Stel jezelf de vraag: hoe ga jij met je
vrienden om? Hoe gebruik jij je vrienden? Enzovoort” Dat wil ik overbrengen en niet
domme feitjes.”

Wissenburg: “Ik denk dat juist
filosofie nog vaak een beetje
last heeft van dat fenomeen dat
het sociologie zonder data is.”

Maar ziet u daar dan een verschil in hoe u als filosoof lesgeeft of zoals uw collega’s
dat doen?
“Jazeker, mijn collega’s zijn empirische wetenschappers. Die zijn zich er wel van bewust dat het type kennis en vaardigheden dat zij bijbrengen vervolgens in de echte wereld zal worden gebruikt. Zij proberen het toch redelijk beschrijvend te houden. Zelfs
degenen die een marxistische achtergrond hebben proberen afstandelijk te zijn en op
de feiten te letten. Ze proberen eigenlijk een discipline bij te brengen. We moeten ons
houden aan regels en structuren, de vormen respecteren en zulke zaken. Wat dat betreft doe ik toch wel echt iets anders dan zij.”
Zou u nog wat mee willen geven aan de filosofiestudenten?
“Ik zou drie dingen willen zeggen, maar ik zal me beperken tot één. Het gaat om macht.
Filosofen praten veel over macht en denken veel over macht. Het heeft me altijd verbaasd hoe waanzinnig naïef filosofen blijken te zijn wanneer ze bij de politiek be-
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trokken worden. Hoe weinig ze begrijpen van hoe macht werkt bij het creëren van
preferenties die je anders niet zou hebben. Ondanks dat veel (politiek) filosofen vaak
een bewonderenswaardig idealisme bezitten, ontbreekt vaak de serieuze ervaring met
kennis van wat macht is en hoe die werkt. Dat vind ik jammer.
De regel dat niemand de deur uit mag zonder filosofie in zijn pakket is een waanzinnig goede regel, die zouden ze veel beter moeten uitvoeren. Ik zie nog steeds promovendi verschijnen die nauwelijks iets van wetenschapsleer of ethiek begrijpen, dus
ook niets van de problemen waar ze straks mee geconfronteerd gaan worden. Eigenlijk
zouden alle universiteiten zo’n regel moeten hebben.
Ik denk dat politiek filosofen er op hun beurt heel veel aan zouden hebben om in
ieder geval één vak politicologie in hun pakket te nemen. Niet een inleiding politicologie met alleen maar hoorcolleges, maar echte harde politicologie. Bijvoorbeeld zo’n
tweedejaarsvak waar je met methoden aan de gang moet en harde data gebruikt. Dan
moet nog maar even de wiskunde van de middelbare school weer opgehaald worden,
dat zou enige passende nederigheid bijbrengen.”
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Deconstructie in werking
Vrouw, stijl, waarheid

Edwin Wenink

Het werk van Derrida wordt doorgaans geschaard onder de noemer ‘deconstructie’.
Bij het beantwoorden van de vraag wat deconstructie is schiet men al snel voorbij aan
wat deconstructie inhoudt. Misschien moet men eerst vragen of deconstructie wel
een bepaalde inhoud, een algemene betekenis heeft – misschien moet eerst een deconstructie van de deconstructie plaatsvinden. De veronderstelling in de vraag ‘wat
is deconstructie’ is namelijk zelf onderwerp van deconstructie. Deze vraag vertrekt
vanuit het verlangen de deconstructie terug te werpen op een bepaalbaar wezen, op
volledige aanwezigheid en vaste betekenis. Het is een essentialistische en een ontologische vraag. De deconstructie staat nu juist op gespannen voet met dit type vragen.
Het is moeilijk een bevredigend antwoord te geven op de vraag wat deconstructie
is, wanneer dit antwoord de deconstructie in zekere zin negeert. Toch poog ik iets
dergelijks in dit essay. Ik zal dat echter niet doen door bovenstaande vraag direct te
beantwoorden, maar door te laten zien hoe deconstructie werkt. Op die manier poog
ik de deconstructie te verhelderen zonder haar onrecht aan te doen. De vraag wat deconstructie is verschuift dus naar de vraag naar de werking van deconstructie. Ik licht
die aanpak weldra toe. Ik behandel de vraag naar de werking van deconstructie aan
de hand van een lezing die Derrida in 1972 uitsprak. Twee jaar later werd die lezing
uitgegeven onder de naam Éperons. Le styles de Nietzsche (in het vervolg: Sporen). In
deze tekst wordt een deconstructie doorgevoerd van de geslachtelijke oppositie tussen man en vrouw aan de hand van verschillende tekstfragmenten over met name de
vrouw en de waarheid.
De relatie tussen de vrouw en de waarheid is niet zomaar inzichtelijk. Voordat ik
die relatie uiteenzet bekijk ik twee manieren waarop de deconstructie niet begrepen
kan worden. Daarna zal ik de algemene lijn behandelen waarlangs de deconstructie
in Sporen plaatsvindt, om vervolgens een inhoudelijke samenvatting van Sporen te geven. De relatie tussen de vrouw en de waarheid wordt daarbij duidelijk. Aan de hand
daarvan beschouw ik in mijn conclusie de werking van de deconstructie in Sporen.
Om te begrijpen waarom ik deconstructie als werking wil behandelen is het goed om
kort te kijken hoe wij deconstructie niet kunnen bezien.1 Ik behandel twee zaken. Deconstructie is 1) geen methode en 2) geen hermeneutiek.
Zoals hierboven is vermeld levert een essentialistische opvatting van deconstructie problemen op. Dit hangt samen met het gegeven dat deconstructie niet als
methode opgevat kan worden. 2 Een methode is namelijk een vaste set regels die op
1 Ook dit is problematisch. Als deconstructie niet op een bepaalde identiteit vastgepind kan worden, hoe kan die identiteit dan ontkend worden? Het is desalniettemin verduidelijkend.
2 Een methode kan wel essentialistisch opgevat worden. Wat is die methode? Wat is daar de essentie
van? Wat maakt het tot die specifieke methode? Antwoord: een bepaalde set regels.
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programmatische wijze toepasbaar is op een scala aan elementen. Zo’n methode moet
herhaalbaar zijn: bij het toepassen van dezelfde regels op dezelfde elementen moet
een methode steeds hetzelfde resultaat leveren. Voorwaarde van dit alles is dat de methode een uitwendige relatie heeft met datgene waar de regels op toegepast worden: de
methode blijft in het proces onveranderd. De deconstructie kan echter niet op deze
manier begrepen worden. Deconstructie ontplooit zich in datgene dat wordt gedeconstrueerd. Het gedeconstrueerde deconstrueert zichzelf. Daarmee heeft de deconstructie strikt genomen geen object, zoals een methode dat wel heeft – de term ‘object’
impliceert dat het gedeconstrueerde buiten en tegenover de deconstructie zou staan
(het Duitse ‘Gegenstand’ illustreert dit goed: object als tegenoverstaand). Daarmee
is de deconstructie dus inherent aan het gedeconstrueerde, en is het geen methode. 3
Dat deconstructie voor hermeneutiek aangezien wordt is niet verwonderlijk. In
beide gevallen is er sprake van een interpretatie van teksten. Toch is er een verschil
dat van groot belang is bij het begrijpen van Derrida’s tekstuele strategie. Eigen aan
de (vroege) hermeneutiek is namelijk de vooronderstelling dat in een tekst een a priori
ware betekenis vervat ligt. Het is dan de taak van de hermeneutiek die ware betekenis, namelijk zoals de auteur de tekst bedoeld heeft, te achterhalen. Bij latere hermeneuten was er in de tekst weliswaar sprake van een pluraliteit aan betekenissen, maar
die meervoudigheid bleef een in principe overzienbaar geheel. Bij Derrida is hier geen
sprake meer van. Er is geen ‘tekst op zichzelf ’ waarin een betekenis zou schuilen los
van onze lezing en de context. Betekenis is iets wat door een lezing in een bepaalde
context aan de tekst gegeven wordt. Met de steeds wisselende context en interpretatie
komt een onoverzienbaar en onbegrensd betekenisveld tot stand. De naam voor het
proces van voortdurende betekenisgeneratie is ‘dissémination’, een verstrooiing van
betekenis. De consequentie van de disseminatie is dat er geen ware of juiste interpretatie is.4 We zullen zien dat in Sporen dit punt behandeld zal worden aan de hand van
de algemene thematiek van het fallogocentrisme. Die thematiek krijgt vorm aan de
hand van aforismen over de vrouw en de waarheid.

Algemene lijn van de deconstructie
De deconstructie in Sporen vertrekt vanuit een geconstateerde seksuele oppositie tussen de man en de vrouw. De hiërarchie die aanwezig is in de oppositie tussen het
schrift en de stem, beschreven door Derrida in De la grammatologie, is ook aanwezig
in de oppositie tussen man en vrouw in Sporen. De deconstructie in De la grammatologie is programmatisch binnen het oeuvre van Derrida, en een korte behandeling van
deze deconstructie kan ons helpen inzicht te krijgen in de deconstructie in Sporen. De
deconstructie in Sporen heeft een soortgelijke structuur en beroept zich op begrippen
die in De la grammatologie uiteengezet worden.
3 E. Oger, Derrida. Een inleiding, Kapellen 2005 Pelckmans / Klement p. 48-49
4 Oger, Derrida, p. 44-45
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Zoals de stem door de metafysische traditie (die Derrida logocentrisme noemt) werd
geprivilegieerd boven het schrift, omdat de stem meer aanwezig zou zijn en daarom
directer verwant aan de zuivere gedachte (de ‘logos’), zo wordt van oudsher ook in de
oppositie tussen man en vrouw, de man als actieve kracht geprivilegieerd boven het
passieve van de vrouw. In De la grammatologie hield Derrida’s tekstuele strategie in
dat hij de minderwaardige positie binnen de oppositie tussen schrift en stem herwaardeerde. Hij rehabiliteerde het schrift door te laten zien dat het schrift, de schriftuurlijkheid, juist een veel fundamenteler model vormt om de taal en de werkelijkheid 5 te
begrijpen dan het gesproken woord. De stem voegt zich dus eerder naar de wetten van
het schrift dan andersom. We zien dat Derrida de hiërarchie binnen de oppositie tussen schrift en stem omdraait.
Dit is echter niet zozeer wat Derrida beoogt. Het simpelweg omdraaien van de hiërarchie blijft toch wezenlijk dezelfde oppositionele manier van denken, waarbij twee
vaste identiteiten, twee waarheden, tegenover elkaar worden gezet. Echter, in een tekst
en in de werkelijkheid is er geen sprake van een vaste betekenis, van een waarheid.
We hebben hierboven al gezien dat met
de ‘disseminatie van een tekst’ bedoeld
wordt dat er een verstrooiing van betekenis plaatsvindt. De tekst laat oneindig veel
lezingen toe, en er is niet zoiets als een
waarheid van de tekst. Derrida zegt dit op
basis van wat hij ‘differance’6 (vanaf nu ‘differantie’) noemt. Differantie wil allereerst
zeggen dat een teken betekenis krijgt door een verschilrelatie met andere tekens.7 Dat
betekent echter dat er sprake is van een onontkoombare afwezigheid van betekenis:
het zijn steeds andere tekens die de betekenis van een teken bepalen. Met deze voortdurende verschilrelaties worden ‘sporen’ getrokken … en dat proces is eindeloos.
Uiteindelijk moeten we dan toegeven dat tekst (die een veld van sporen is) op
zichzelf geen betekenis heeft. Betekenis blijft steeds uitgesteld in het spoor. Deze activiteit van opschorten is het tweede aspect van de differantie. Er is daarmee geen
transcendentaal betekende, iets dat in een teken tot volledige aanwezigheid wordt gebracht, en dat op die manier alle sporen betekenisvolheid geeft. Wij kunnen een tekst
interpreteren door sporen te trekken in de tekst, maar een dergelijke interpretatie is

“Uiteindelijk moeten we dan
toegeven dat tekst op zichzelf
geen betekenis heeft.”

5 De werkelijkheid heeft namelijk een schriftuurlijk karakter en kan ook ‘gelezen’ worden. Net zoals bij het schrift kan ook de werkelijkheid niet uitputtend gelezen worden, en is er geen uiteindelijke interpretatie.
6 Het is ‘differance’ i.p.v. ‘difference’ omdat ‘differance’ ook nog de activiteit van opschorten bevat.
Bovendien kan het verschil tussen beide woorden niet aangegeven worden met de stem, maar wel
met het schrift, wat pleit voor het schrift als primair in het begrijpen van taal. Ik hanteer vanaf nu
het woord ‘differantie’.
7 Merk wel het cruciale punt op dat Derrida het teken niet meer als een vaste verbinding tussen
betekenaar en betekende ziet.
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nooit uitputtend. Het punt van de differantie maakt duidelijk dat een denken in opposities zich niet kan beroepen op de schriftuurlijkheid (o.a. differantie) van de tekst.
Men kan namelijk niet meer twee vaste betekenissen tegenover elkaar zetten, want er
is geen sprake van een vaste betekenis. Wanneer je het schriftuurlijke karakter van
de tekst geen geweld aan wilt doen moet het denken in opposities veranderen in een
denken in differenties. Dat gebeurt, want het schrift is met inachtneming van de differantie en disseminatie op geen enkele manier positief te bepalen, en daarmee blijft
de oppositie tussen schrift en stem onbeslist. Op deze manier komt de deconstructie
voor in De la grammatologie, maar ook, en daarom behandel ik dit, in Sporen.

Sporen
Waar in de geslachtelijke oppositie de man van oudsher wordt geprivilegieerd boven
de vrouw, zal Derrida eerst de vrouw herwaarderen. Dan zal hij laten zien dat de vrouwelijke werking, net zoals het schrift, ten grondslag ligt aan de rol die de man inneemt,
om vervolgens de oppositie onbeslisbaar te laten. De deconstructie is hier dus een
manier om een tekst naar haar schriftuurlijke karakter, naar haar disseminatie en
differantie te begrijpen; en daarbij wordt
elke poging de schriftuurlijkheid van de
tekst te negeren, door het fixeren van een
of andere betekenis, zoals bij het denken
in opposities gebeurt, geneutraliseerd. De
deconstructie speelt hier dus een bepaalde
tegenstelling uit, en benadrukt het ‘open’
karakter van een tekst, die met haar differenties veel dynamischer is dan een logica
van tegenstellingen het doet voorstellen. Laten we kijken naar hoe deze deconstructie
zich ontwikkelt.
Een oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat in de titel van Derrida’s essay
(‘Sporen. De Stijlen van Nietszche’) het woord waarheid of vrouw niet voorkomt, maar
wel de woorden ‘spoor’ en ‘stijl’. Een van de eerste opmerkingen van Derrida luidt: ‘De
titel die voor deze bijeenkomst was gereserveerd luidde De vraag van de stijl. Maar –
de vrouw zal mijn onderwerp zijn. Het blijft de vraag of dat neerkomt op hetzelfde – of
op het andere.’8 Heel het essay van Derrida is steeds de afweging of de vrouw en de stijl
samenvallen, of dat ze tegengesteld zijn. We zullen zien dat de verhouding van de stijl
en de vrouw steeds verschuift, dat ze uiteindelijk onbeslisbaar wordt, en daarmee de
(seksuele) oppositie hangende laat.
De stijl is basaal een manier van schrijven; een schrijfstijl. De stijl is een puntig
voorwerp waarmee je vorm inkerft in bepaalde materie. De stijl kan dus gezien worden als een pen (stylo), maar ook, aldus Derrida, als een fallus, waarmee de man vorm

“Waar in de geslachtelijke
oppositie de man van oudsher
wordt geprivilegieerd boven
de vrouw, zal Derrida eerst
de vrouw herwaarderen.”

8 J. Derrida, Éperons. Les styles de Nietzsche, vertaald door Ger Groot, Amsterdam 2005 SUN, p. 47.
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geeft aan het maagdelijk onbeschreven blad, dat de vrouw is. Daarmee behoort de stijl
in de uitgangspositie van de deconstructie aan de man toe. De stijl (de fallus) staat
hier nog voor een helder en doordringend denken, en daarom spreekt Derrida van fallogocentrisme, dat een samentrekking is tussen ‘fallus’ en ‘logocentrisme’. Het ideaal
van volledige inzichtelijkheid is een viriel ideaal; het zou de man zijn die als actieve
kracht zaken helder en waarachtig kan doordenken, terwijl de vrouw een leugenachtig
en passief wezen is. Haar attribuut is niet de waarheid, maar de schijn. Zij is mysterieus en ondoorzichtig. Maar juist dit prikkelt de onnozele man (de fallogocentrische
filosoof), die poogt de mysterieuze vrouw op haar essentie/waarheid te vatten. Echter,
aan het begin van Aan gene zijde van goed en kwaad zegt Nietzsche:
Verondersteld dat de waarheid een vrouw is, is de verdenking dan niet gegrond
dat alle filosofen, in zoverre zij dogmatici waren, de vrouwen slecht hebben begrepen? Dat de afgrijselijke ernst, de linkse opdringerigheid waarmee zij tot nu
toe op de waarheid pleegden af te gaan, onhandige en onbetamelijke middelen
waren om uitgerekend een vrouwspersoon voor zich in te nemen? Zeker is dat
zij zich niet heeft laten innemen – en alle dogmatiek staat er vandaag de dag
bedroefd en moedeloos bij. Als ze tenminste nog staat.9
De vrouw laat zich niet op een essentie vatten. Ik verhelder dit aan de hand van een
citaat over de versluiering van de vrouw, en een citaat over de vrouw en haar werking
op afstand.
De sluier is in de teksten van Nietzsche een attribuut van de vrouw, zoals zij naar
voren komt in het volgende fragment van Nietzsche:
[…] de niet-goddelijke werkelijkheid geeft ons het Schone helemaal niet of
slechts éénmaal. Ik wil zeggen dat de wereld overvol is van schone dingen, maar
desondanks arm, zeer arm aan schone ogenblikken en onthullingen van deze
dingen. Maar misschien is dit de sterkste betovering van het leven: er ligt een
gouddoorstikte sluier van schone mogelijkheden overheen, veelbelovend, weerspannig, schaamtevol, spottend, medelijdend, verleidelijk. Ja, het leven is een
vrouw!10
De sluier is dus een attribuut van de vrouw. Zij schaamt zich voor de doordringende
blik van de man, die bij haar een waarheid zoekt, en versluiert zich. Maar juist die
versluiering maakt nieuwsgierig naar wat versluierd wordt. De man wordt verleid en
zoekt achter de sluier naar de waarheid van de vrouw. Door middel van zijn stijl probeert de man (steeds: de fallogocentrische filosoof) steeds tot die waarheid te geraken;
9 J. Derrida, Éperons. Les styles de Nietzsche, vertaald door Ger Groot, Amsterdam 2005 SUN, p. 73.
10 Derrida, Éperons, p. 67.
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probeert hij met zijn stijl de sluier te doorprikken om zo bij de vrouw tot op de bodem
te geraken. Maar Derrida haalt Nietzsche aan, en beweert dat de diepte van de vrouw
gesimuleerd is: “Men houdt de vrouw voor diep – waarom? Omdat men bij haar nooit
tot op de bodem komt. De vrouw is nog niet eens vlak.”11 Je komt, aldus Derrida, bij
de vrouw nooit op de bodem, omdat zij geen bodem heeft. Zij heeft geen waarheid. De
versluiering van de vrouw geeft alleen de simulatie van een waarheid: een ‘waarheid’
tussen aanhalingstekens. Op de opmerking dat de vrouw nog niet eens vlak is kom ik
later terug.
Waarom is de vrouw een niet-waarheid? In het stuk “De vrouwen en hun werking op afstand”12 beschrijft Nietzsche hoe iemand op een rots te midden van een
kolkende en lawaaierige branding uitkijkt over een water. Plots ziet hij een groot zeilschip spookachtig voorbijglijden. “Met welk een toverkracht grijpt zij mij aan!” “Heeft
alle rust en zwijgzaamheid van de wereld zich hier ingescheept?” En: “Elk groot lawaai maakt dat wij het geluk in de stilte en
de verte plaatsen”. Het zeilschip wekt op een
afstand een beeld van rust en zwijgzaamheid,
dat een contrast vormt met het lawaai waarin
de persoon in de branding zich begeeft. Vervolgens trekt Nietzsche de vergelijking met
de vrouw: “Wanneer een man midden in zijn lawaai staat, in het midden van zijn
branding van werpen en ontwerpen: ook dan ziet hij wel stille, toverachtige wezens
aan zich voorbijglijden, naar wier geluk en teruggetrokkenheid hij smacht – het zijn
de vrouwen.” De vrouw verleidt de man vanaf een afstand. Die afstand maakt dat de
man een illusie projecteert op de vrouw: “Maar toch! Maar toch. Mijn nobele dweper,
ook op de mooiste zeilschepen is er zoveel rumoer en lawaai en helaas zoveel nietig,
erbarmelijk lawaai! De betovering en de machtigste werking der vrouwen is, om de
taal van de filosofen te spreken, een werking op afstand, een actio in distans: daartoe
behoort echter, eerst en vooral – distantie!” De stilte, teruggetrokkenheid en het geluk
dat de man meende te vinden in de verte, blijkt van dichtbij niet anders te zijn dan het
lawaai waarin hij zich bevindt.
De vrouw houdt dus een werking op afstand in. De man die de vrouw wil veroveren moet echter oppassen voor de verleiding op afstand. Hij moet afstand houden van
de afstand. Dat kan niet simpelweg door toenadering: dat zou de dood van de man
(van het waarheidlievende filosoferen) betekenen, omdat de waarheid van de vrouw
een ‘waarheid’ is. Haar waarheid is voorgewend, een illusie die wordt gecreëerd in
de beweging van het versluieren waarmee de vrouw een afstand creëert die de man
aantrekt, en is een waarheid waar ze zelf niet in gelooft. Dat we ons op afstand van
de vrouw moeten houden komt misschien omdat de vrouw de afstand zelf is, al bena-

“Je komt, aldus Derrida, bij
de vrouw nooit op de bodem,
omdat zij geen bodem heeft.”

11 Derrida, Éperons, p. 107.
12 Derrida, Éperons, p. 57-59.
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drukt Derrida meteen dat dat niet gezegd kan worden. De vrouw is ook afstand tot
zichzelf, en wordt daarmee een niet-identiteit, zonder ‘zelf ’ of ‘waarheid’ waar de man
haar op kan vastpakken. De vrouw spreidt zich, in de seksuele bewoording van Derrida. Enerzijds trekt dit de man aan, anderzijds maakt het hem onmogelijk ‘de’ vrouw te
vatten op een bepaalde waarheid of essentie. “Vrouw is de naam voor de niet-waarheid
van de waarheid.”13 Het filosofisch vertoog verzinkt in de “afgrondelijke spreiding van
de waarheid.”14
De geslachtelijke hiërarchie wordt omgekeerd. Waar de man meent de vrouw
onder controle te hebben, blijkt dat de man juist slachtoffer is van een simulatiespel
van de vrouw. Zij simuleert een waarheid te hebben: zo kan ze macht uitoefenen op
de man. Zij pakt de man op zijn waarheid-fetisj, maar blijft daarmee onvermijdelijk
functioneren binnen de fallogocentrische ruimte: zij blijft functioneren met het begrip waarheid, zij het op een leugenachtige manier. Dat doet zij listig uit eigenbelang.
Zij speelt het spelletje mee, om het maar zo te zeggen. Zij schaamt zich ervoor de
waarheid niet te hebben die het mannelijke denken overal in zoekt, en simuleert die
waarheid door zich te versluieren.
De ommekeer van de geslachtelijke hiërarchie heeft op een andere manier plaats
wanneer de vrouw een feministische positie inneemt. De feministe meet zich de penis
aan. Zij maakt zich de mannelijke stijl eigen, en gelooft aan de waarheid; maar blijft
daarmee net zoals de simulerende vrouw hierboven opgesloten binnen hetzelfde fallogocentrische raamwerk. Derrida zegt: “Het is de ‘man’ die gelooft aan de waarheid
van de vrouw, aan de vrouw-waarheid. En waarachtig: de feministische vrouwen tegen
wie Nietzsche sarcasme op sarcasme stapelt, zijn de mannen.”15 Het is goed daarbij op
te merken dat waar de geslachtelijke begrippen ‘man’ en ‘vrouw’ eerst naar concrete
(biologische) fenomenen verwezen, zij nu daarvan zijn losgemaakt. Zij verwijzen nu
naar een bepaald denkmodel, waardoor Derrida de feministen mannen kan noemen.
Zij hanteren namelijk het denkschema dat we als uitgangspunt typisch mannelijk hebben genoemd, en ontsnappen daarom niet wezenlijk aan de geslachtelijke oppositie.
Om aan dat denkschema voorbij te gaan dient de geslachtelijke oppositie onbeslisbaar te worden. Wij kunnen dan de geslachtelijke identiteit niet meer lokaliseren,
en dus ook nergens tegenover plaatsen. Die onbeslisbaarheid zal eigen zijn aan wat
Derrida “de vrouwelijke werking” noemt, die de tekst als tekst weet te hanteren; ze zal
dus overeenkomsten tonen met de differantie en disseminatie. Ik verhelder dat middels het thema van de castratie.
Het thema van de castratie heeft te maken met hoe Freud de vrouw karakteriseert. De vrouwelijke identiteit is, aldus Freud, gekenmerkt door wat zij mist: de penis.
Zij verlangt het mannelijk lid onherroepelijk, maar kan niet voldoen aan het viriele

13 J. Derrida, Éperons. Les styles de Nietzsche, vertaald door Ger Groot, Amsterdam 2005 SUN p. 67.
14 Derrida, Éperons, p. 67.
15 J. Derrida, Éperons. Les styles de Nietzsche, vertaald door Ger Groot, Amsterdam 2005 SUN p. 85.
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ideaal, en ziet zichzelf daarom onherroepelijk als gecastreerd en ondergeschikt aan de
man. Wij herkennen hierin het uitgangspunt van het fallogocentrisme. De man heeft
de stijl (het doordringende heldere denken), de vrouw is het gebrek daaraan.
De “waarheid, de wetenschap, de objectiviteit”16 waar het fallogocentrisme zich
op beroept hangt dus samen met de castratie; het zijn castratie-effecten. Wat Derrida
nu wil laten zien, met betrekking tot de onbeslisbaarheid van de geslachtelijke oppositie, is dat de castratie geen plaats heeft. De geslachtelijke identiteit van de man of de
vrouw kan dan niet meer bepaald, niet gelokaliseerd worden. Pas dan wordt de fallogocentrische ruimte ondermijnd.
Het geloof in de castratie is typisch een mannelijk17 geloof. De castratie-effecten
waarheid, wetenschap en objectiviteit zijn aspecten van het mannelijk denken. Zij zijn
resultaat van de geloofde castratie van de vrouw. De vrouw van hierboven speelt zoals
hierboven gezegd het spelletje mee: zij heeft de castratie-effecten nodig om te kunnen manipuleren. Maar zij gelooft er niet aan: “zij weet, op een manier waarmee geen
enkele dogmatische of goedgelovige filosofie zich ooit zou kunnen meten, dat de castratie niet plaatsheeft.”18 Net zoals zij weet dat de waarheid (die een castratie-effect
is) geen plaats heeft, weet zij dat er geen castratiewaarheid is en dat de castratie geen
plaats heeft. Precies omdat de vrouw geen essentie heeft en niet aan de waarheid gelooft kan niet gezegd worden dat de vrouw gecastreerd is. Derrida begint nu vrouw als
‘vrouw’ te schrijven. Precies omdat zij geen waarheid heeft, geen essentie heeft, kan zij
niet als vrouw geschreven worden, maar als ‘vrouw’, als vrouwelijke werking die waarheid en essentie tussen aanhalingstekens hangende laat. De vrouwelijke werking trekt
zich daarmee terug uit het veld van vaststaande betekenis en identiteit en heeft een
schriftuurlijk karakter. Zij brengt een voortdurende betekenisverschuiving tot stand19,
houdt betekenis dynamisch, en is daarmee gelijk aan de differantie die zich als actieve
kracht steeds in de oppervlakte van de tekst toont, maar zelf daaruit niet te bepalen
is. Daarom kan Nietzsche zeggen: “Men houdt de vrouw voor diep – waarom? Omdat
men bij haar nooit tot op de bodem komt. De vrouw is nog niet eens vlak.” 20
We hebben nu gezien dat de vrouw meerdere posities heeft doorlopen. In de eerste positie zien we de vrouw als leugen, als niet-waarheid, bekeken vanuit het waarheidsperspectief van de man. In de tweede positie zien we de vrouw als waarheid. Hier
heeft de omkering van de eerste positie plaatsgevonden. Deze positie bestaat uit twee
momenten. Enerzijds figureert de vrouw als waarheid, terwijl ze er zelf niet meer aan
16 Derrida, Éperons, p. 87.
17 Mannelijk is hier weer een denkmodel, dat weliswaar in de uitgangspositie samenvalt met de (biologische) man, maar later ook van toepassing is op de feministe.
18 Derrida, Éperons, p. 81.
19 De vrouw houdt zich voortdurend op afstand. Ook hierin vergelijk ik haar met de differantie: deze
is immers ook de activiteit van het voortdurend opschorten, op afstand houden.
20 J. Derrida, Éperons. Les styles de Nietzsche, vertaald door Ger Groot, Amsterdam 2005 SUN, p.
107.
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gelooft. Anderzijds identificeert de vrouw zich met de waarheid in de vorm van de
feministe. In de derde en laatste positie komt de vrouw naar voren zoals ik die op het
einde heb geschetst: als een actieve kracht die vergelijkbaar is met de differantie. Zij is
niet meer mannelijk of vrouwelijk, op de manier zoals die geslachtelijke termen functioneren in de eerste twee posities, die beide binnen de logocentrische ruimte en de
sfeer van oppositie blijven. Zij is geen vrouwelijkheid meer, maar kan alleen geschetst
worden als een vrouwelijke ‘werking’, een vrouwelijke kracht die voorafgaat aan de
bepaling van het mannelijke en het vrouwelijke.
De tekst is vervolgens ‘open’ te houden door het hanteren van tenminste twee
stijlen. De fout van het fallogocentrisme is nu juist dat het één stijl hanteert, namelijk
de mannelijke, en zo de tekst probeert vast te leggen. Precies het hanteren van meerdere stijlen (de ‘grote stijl’ van Nietzsche, aldus Heidegger) is waarom Nietzsche zichzelf vaak tegenspreekt, en zo voorkomt dat men een waarheid kan
fixeren in zijn teksten. In sommige
aforismen spreekt Nietzsche zonder
voorbehoud waarheden uit, terwijl hij in andere aforismen de waarheid bekritiseert en
ontsluiert. Dit is precies de vrouwelijke werking, die zich niet aan één bepaalde stijl
committeert, maar in het hanteren van meerdere stijlen de tekst open houdt. Derrida
waagt dan ook te spreken van ‘de vrouw Nietzsche’.

“Derrida waagt dan ook te spreken
van ‘de vrouw Nietzsche’.”

Deconstructie in werking
We zien dus dat de deconstructie erin bestaat dat deze de illusie van een rigide afgeslotenheid van een tekst, dat deze een te overzien systeem zou zijn, ondermijnt. Het
‘openmaken’ van de tekst is een gewelddadige aangelegenheid, maar toch mogen we
deconstructie niet als louter destructie opvatten. Met het demonteren van de tekst
komt er weer ruimte voor een dynamisch interpretatieproces waarbij er weer een zekere constructie plaatsvindt. De deconstructie mag dus niet louter negatief opgevat
worden. Derrida benadrukt juist het affirmatieve karakter van de deconstructie, dat
wil zeggen een zekere productiviteit, creativiteit, barende kracht. In dit opzicht is de
deconstructie te vergelijken met de vrouwelijke werking in Sporen. 20 De constructie
die bij deconstructie plaatsvindt kunnen we natuurlijk ook niet als re-constructie zien.
Een tekst demonteren om hem vervolgens weer precies hetzelfde te monteren is niet
wat de deconstructie beoogt; zij wil een transformatie teweegbrengen. Zij wil met die
transformatie laten zien dat een tekst geen sluitend geheel is, en zoekt daarbij naar de
‘openheid’ van de tekst die nieuwe interpretaties toelaat. Zij wil de tekst demonteren
om hem op een andere manier weer in elkaar te zetten. Dit proces schiet steeds enigszins voorbij aan zijn doel. Het fixeert steeds weer een nieuwe interpretatie, bevestigt
20 J. Derrida, Éperons. Les styles de Nietzsche, vertaald door Ger Groot, Amsterdam 2005 SUN, noot
75.
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steeds weer de logocentrische orde, bijvoorbeeld alleen al door haar grammaticale
vorm. 21 De deconstructie kan niet als een definitieve breuk met het systeem dat zij
deconstrueert gezien worden, net zoals postmodernisme onherroepelijk afhankelijk
blijft van het modernisme. Daarmee bevestigt het nieuwe steeds impliciet het oude.
Ook de deconstructie kan dus niet gezien worden als een breuk met het ‘oude systeem’;
zij is ervan afhankelijk en functioneert in dat systeem. Om te werken moet de deconstructie wel iets hebben om in te werken. Deconstructie bevestigt dus steeds wat zij
deconstrueert. Dit is het dubbele gebaar van de deconstructie22 . Daarom is de deconstructie nooit klaar, nooit af. Als de deconstructie zich transformatie tot doel stelt 23,
dan moet zij om aan dat doel te voldoen steeds weer herhaald worden. Derrida is dan
ook zijn hele leven blijven deconstrueren.
Welnu, de vraag naar de werking van deconstructie in Sporen is inmiddels beantwoord. We zagen dat de werking van deconstructie uit twee momenten bestaat. Allereerst de ommekeer, waarin de te deconstrueren tegenstelling, waarin een hiërarchie
bestond, werd omgekeerd. Daarin bleven we echter onherroepelijk binnen het systeem
waarin een tegenstelling mogelijk is. Vervolgens kende de deconstructie het moment
waarop werd gepoogd het gedeconstrueerde systeem te ontstijgen door begrippen te
hanteren die binnen dat systeem niet hanteerbaar zijn. We zien deze beweging van
ommekeer en ontstijging van de hiërarchie terug in de drie posities van de vrouw. Die
beweging is de strategie waarmee de deconstructie voortdurend probeert een transformatie teweeg te brengen, en hierin bestaat de werking van de deconstructie in Sporen.

21 Denk bijvoorbeeld aan de uitspraak van Derrida dat de vrouw misschien wel de afstand zelf is. De
taal die hij hanteert is logocentrisch in haar suggestie van een essentie, en Derrida ziet zich dan
ook genoodzaakt zijn uitspraak te nuanceren.
22 Derrida, Éperons, noot 235.
23 De transformatie zelf wordt niet gestuurd door een doel. Dat zou de mogelijkheden van de transformatie inperken, terwijl juist de deconstructie oog heeft voor de oneindigheid van interpretaties.
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Vraagrubriek
Moeten controversiële opvattingen een rol spelen bij de
interpretatie van een filosofisch werk?
Beantwoord door Lorenzo Girardi, dr. Chris Bremmers en Johan van den Berg
Na de oorlog pleitte Karl Jaspers voor het afnemen van de lesbevoegdheid van Heidegger die door zijn sympathie met de NSDAP een slechte invloed zou kunnen hebben op
de studenten. Om nog maar te zwijgen van Carl Schmitt, wiens positie ten tijde van het
Duitse nationaalsocialisme niet onopgemerkt is gebleven.
Maar ook de echte oudjes konden er wat van. Ondanks Kants strikte morele opvattingen waarbinnen ieder mens als doel op zich even belangrijk is, ziet hij grote verschillen tussen rassen. De Afrikaan is zelfs fundamenteel verschillend van de blanke en
het verschil in karakterdeugden is vergelijkbaar met het verschil van huidskleur. Algemeen bekend zijn tevens de opvattingen van de Klassieken omtrent slaven en vrouwen.
Controversiële opvattingen binnen de filosofie zijn er legio. Maar doen deze ook
afbreuk aan de theorieën van grote filosofen? Is het van belang hierbij stil te staan, ook
wanneer de opvattingen niet direct deel uitmaken van de theorie? Is het voldoende
argument om het te zien als de ‘tijdsgeest’? Heidegger heeft later niet duidelijk afstand
genomen van zijn opvattingen. Sommigen doen dat wel. Verandert dit iets? Of behoort
het überhaupt niet meegenomen te worden bij de interpretatie van de filosofie?

Ruimte voor foute filosofie
Lorenzo Girardi
Meer dan bij andere vakgebieden krijgen filosofen te maken met de mensen achter
de theorieën. Er wordt wel eens gezegd dat wie een filosofie wil begrijpen, de filosoof
erachter moet begrijpen en vice versa. Niet geheel onterecht. Ondanks haar klassieke
aanspraak op universaliteit is filosofie voor velen uitermate persoonlijk. Levinas’ filosofie is onlosmakelijk verbonden met zijn ervaring als Jood in de oorlog en wie Kant
zegt, zegt Verlichting. Filosofen zitten dan wel vaak met hun hoofd in de wolken, uiteindelijk staan ze net als iedereen gewoon op dezelfde grond waar het stalinisme, de
tweede wereldoorlog en mei ’68 te vinden waren.
Het belang van de daadwerkelijke personen voor de filosofie heeft soms haast
iets romantisch. De Kritik der Reinen Vernunft is een lange, droge, kentheoretische
verhandeling, maar ook Kants poging om de gehele mensheid naar een hoger niveau
te tillen, het dogmatisme te weren en het geloof een plaats te geven. Kant is haast een
strijder gewapend met zijn kritieken (bij voorkeur de Nederlandse uitgaven, die van-
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wege hun gewicht alleen al formidabele wapens zijn). Het is in dit geromantiseerde
beeld niet ondenkbaar dat een filosoof zijn leven voor zijn idealen opgeeft. De filosoof
heeft immers de waarheid meer lief dan wat dan ook. Filosofie bevindt zich op het
vlak van de vrijheid, los van de ketenen der doxa. Filosofen durven wat dat betreft
misschien wel meer dan anderen. Ze durven te zeggen waar ze voor staan en te staan
voor wat ze zeggen.
Een mooi PR-praatje, maar Kant was ook zo racistisch als de pest en hij is natuurlijk niet de enige filosoof met ‘foute’ opvattingen. Filosofen zijn ook gewoon mensen
en mensen hebben nu eenmaal hun mindere kanten. Soms zie je dit duidelijk terug in
de filosofie, soms niet. In ieder geval lijkt het
beeld van de filosoof als strijder die bereid is
zijn leven te offeren voor zijn overtuigingen
minder romantisch. Dit levert een tweetal
vragen op. De eerste: In hoeverre moeten we
rekening houden met de persoonlijke opvattingen van filosofen? Ofwel, moeten we bij ons oordeel over Kant de filosoof zijn racisme
veroordelen of het slechts afdoen als persoonlijke overtuiging of tijdgeest? De tweede
vraag is fundamenteler: Moeten we foute filosofie überhaupt op basis van deze ‘ foutheid’ verwerpen?
De eerste vraag is lastig. Filosofie scheiden van de ‘slechts’ persoonlijke overtuigingen lijkt makkelijk en is wat in de praktijk veelal gebeurt, maar waar houdt Kant de
filosoof op en begint Kant de racist? Bovendien is deze oplossing een beetje laf. Als we
filosofie nog als iets nastrevenswaardig willen zien en filosofen als bewonderenswaardig, dan moeten we ze juist afmeten aan de strengste maatstaf. Een onhaalbaar ideaal,
maar moeten we hier desondanks niet naar streven? Juist als filosoof zou Kant beter
moeten weten. Natuurlijk is Kants filosofie verwerpen geen optie. Dit is praktisch onmogelijk en de vraag blijft staan in hoeverre persoonlijke overtuigingen af breuk doen
aan de filosofie.
Dit brengt ons bij de fundamentelere vraag: Wat te doen met foute filosofie? Een
mens kun je veroordelen, maar een filosofie probeer je over het algemeen aan de waarheid, wat dat ook moge zijn, te toetsen. Een filosofisch werk kan om allerlei redenen
moreel verwerpelijk zijn. Moeten we een dergelijk werk hierom verbieden? Dit lijkt me
iets dat we om twee redenen moeten vermijden. Als eerste is het natuurlijk mogelijk
dat tussen de foute filosofie toch nog iets waardevols zit. Op Kants racisme wijzen is
belangrijk, maar net zo goed verdient wat positief is in zijn werk aandacht. Een kritische benadering is nooit verkeerd.
Nu is Kant een erg veilig voorbeeld. Hij is niet perfect, maar zijn werk is niet
bepaald doorspekt met racisme. Wat te doen met iemand als Heidegger die duidelijk
geflirt heeft met het nazisme, het tijdens een college heeft over de innerlijke grootheid
van deze beweging en hier nooit echt afstand van heeft genomen? In Victor Farias’

“Filosofie bevindt zich op
het vlak van de vrijheid, los
van de ketenen der doxa.”
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Heidegger and Nazism1, welke zelfs een halve eeuw na Heideggers nazi-betrokkenheid
het nodige stof deed opwaaien, wordt zelfs betoogd dat Heideggers filosofie onlosmakelijk verbonden is met het nazisme. Als dit waar is, dan is dit toch wel genoeg reden
om ons verre van zijn filosofie te houden? Mijn antwoord daarop: nee. Ik zal niet de
rol van Heideggers apologeet op me nemen. Er is inmiddels zoveel tegenstrijdige literatuur over de kwestie dat de waarheid waarschijnlijk verborgen zal blijven (wel durf
ik te stellen dat Farias’ claims schromelijk overdreven zijn). Mijn standpunt is dat Heideggers politieke opvatting er filosofisch niet toe doet, wat me bij de tweede en belangrijkste reden brengt om ‘foute’ filosofie niet te verbannen. Een reden die overigens bij
Heidegger te vinden is naar aanleiding van zijn teleurstelling in de nazi’s.
Zoals ik zei, is filosofie verbonden met vrijheid. De vrijheid om te vragen over
en te twijfelen aan alles. Dit betekent dat filosofie niet aan doelen buiten zichzelf onderworpen moet worden. Filosofie kan wel voor allerlei doeleinden gebruikt worden,
maar het filosoferen zelf moet in een zo groot mogelijke vrijheid gebeuren. Filosofie
die toegeeïgend wordt door een politieke beweging is weinig meer dan ideologische
propaganda. Het was precies de toeeïgening van de wetenschap en universiteiten door
de nazi’s waardoor Heidegger de universiteit als plaats van echt denken als hopeloos
verloren beschouwde. 2 Hij zag terecht in dat politieke inmenging een bedreiging was
voor een werkelijk vragen.
Wanneer we foute filosofie afschaffen, doen we dan niet precies hetzelfde als de
nazi’s?3 Laten we dan niet redenen die buiten filosofie vallen een beslissende rol spelen over filosofische kwesties? Heidegger als persoon kunnen we op morele gronden
veroordelen, maar de filosofie als geheel staat veel sterker als het verkeerde ideeën
neersabelt op filosofische gronden. Dit voorkomt dat we ons in de filosofie zelf laten
leiden door de zogeheten waan van de dag. Wat als immoreel of controversieel gezien
wordt, wil nog wel eens veranderen. Het is filosofisch onverantwoord om ons alleen
hierop te beroepen. Een filosofie die bijvoorbeeld racistisch is, moeten we hiermee
confronteren. Maar laten we dit vooral filosofisch doen. Laat zien wat er inherent mis
mee is en laat het niet uitkomen op een ordinaire welles-nietes schreeuwpartij waarbij
uiteindelijk degene die het hardst roept wint en de verliezer onovertuigd, maar met
wrok achterblijft. Voor elke filosofie, hoe verwerpelijk ze ook lijkt, is plaats in het
debat. Waarom? Omdat filosofie alleen in een vrije, filosofische dialoog werkelijk ter
discussie kan worden gesteld en alleen als we bereid zijn deze arena te betreden, daarbij onze eigen overtuigingen op het spel zettend, kunnen we voorkomen dat we zelf
onkritisch en ideologisch onderworpen worden.
1 Victor Farias, Joseph Margolis en Tom Rockmore. Heidegger and Nazism (Philadelphia: Temple
U.P, 1987)
2 Theodore Kisiel, “Measuring the greatness of great men,” in Heidegger & Nietzsche, ed. Babette E.
Babich, Alfred Denker en Holger Zaborowski. (Amsterdam: Rodopi, 2012) 214-215
3 De Wet van Godwin: Naarmate (online) discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid
van een vergelijking met de nazi’s of Hitler 1.
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Fenomenale stilte - Kristallnacht 1938
Chris Bremmers
Het is nu 75 jaar geleden dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in de
nacht van 9 op 10 november 1938 in Duitsland de zogenaamde Kristallnacht plaatsgreep. Die gebeurtenis vormt op verschillende manieren een aanknopingspunt voor
mijn korte beschouwing. Daarbij gaat het vooral om de betekenis van het jaartal 1938
voor het werk van Heidegger en de controverse inzake Heideggers verwikkeling in het
nationaalsocialisme en de betekenis en strekking van diens denken.
In de Kristallnacht werden in heel Duitsland, Oostenrijk en Sudentenland Joden
gemolesteerd en werden hun huizen, winkels, scholen, ziekenhuizen, synagoges en
begraafplaatsen in brand gestoken of vernield. De nacht ontleent zijn naam aan het
glaswerk dat daarbij sneuvelde. Naar aanleiding van Hitlers bevel van 18 oktober 1938
tot deportatie van de Pools-Duitse Joden schiet op 7 november Herschel Grynszpan
– wiens familie werd gedeporteerd – in de Duitse ambassade in Parijs de diplomaat
Ernst von Rath neer. Op 8 november worden de Joodse kranten en tijdschriften verboden, de toelating van Joden aan Duitse scholen en de organisatie van culturele activiteiten. Von Rath overlijdt op 9 november, op de dag van de herdenking van de mislukte staatsgreep van Hitler in 1923 die minister van propaganda Goebbels op diens
instigatie toestemming geeft de moord te propageren als daad van ‘het Jodendom’ en
om de Duitse volkswoede daartegen te mobiliseren onder aanvoering van de SA, de
paramilitairen van de NSDAP. Daarnaast krijgen – buiten medeweten van de SA - de
partijpolitie (SS), de geheime politie (Gestapo) en de gewone politie de instructie niet
in te grijpen maar geen plundering toe te staan en zoveel mogelijk welgestelde Joden
te arresteren. Tienduizenden Joden worden gedeporteerd naar Buchenwald. Op 12
november wordt de Joodse gemeenschap verantwoordelijk gesteld voor het geweld en
verplicht tot het betalen van een boete en schadeloosstelling door het verzekerde bedrag van de vernielde eigendommen in de staatskas te storten.
Ook in Freiburg, waar Heidegger doceert aan de Albert-Ludwigs-Universiteit
woedt de Kristallnacht op 9 november. In de vroege morgen van 10 november wordt
de synagoge in brand gestoken door SS’ers en SA’ers. De brandweer laat het vuur woeden, maar zorgt ervoor dat het zich niet verspreidt naar de naastbijgelegen universiteit.
In november 1938 (wintersemester) geeft Heidegger een (werk)college over Zur Auslegung von Nietzsches II. Unzeitgemässer Betrachtung “Vom Nutzen und Nachteil der
Historie für das Leben”. De eerste twee sessies zijn op 7 en 9 november. Volgens de uitgeschreven protocollen van het college, waaronder die van Heideggers zoon Hermann
Heidegger, is er in het eerstvolgende college op 14 november geen enkele verwijzing te
vinden naar de gebeurtenissen op 10 november en daarna.
1938 is bovendien een cruciaal jaartal in de ontwikkeling van Heideggers denken. Het markeert de eerste afronding van een overgangsperiode tussen 1932 en 1938,
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waarin Heidegger een nieuwe aanzet zoekt voor heel zijn denken. Daarvan getuigt
eerst en vooral een manuscript uit de jaren 1936-1938 dat postuum is gepubliceerd in
1989, de Beiträge zur Philosophie, waarvan de ondertitel luidt ‘Vom Ereignis’.
Om de betekenis daarvan enigszins te begrijpen, moeten we even terugkeren naar
de jaren na de publicatie van Sein und Zeit (1927) en de publicaties in het verlengde
van het project waarvan dat boek deel uitmaakt (1927-1931). In een terugblik op de
weg die hij heeft afgelegd en zijn werken tot dan toe, noteert Heidegger – ergens in
1937/38 – dat vanaf 1932 het plan vaststaat dat zijn eerste neerslag krijgt in de Beiträge.
Op 27 mei 1933 aanvaardt Heidegger op aandringen van anderen het rectoraat van de
universiteit met de zogenaamde Rektoratsrede over ‘De zelf bevestiging van de Duitse
Universiteit’ en wordt hij lid van de NSDAP om al in het voorjaar van 1934 het ambt
weer neer te leggen.
In het voorjaar van 1934 geeft Heidegger een college onder de titel Logik als die
Frage nach dem Wesen der Sprache dat in eerste instantie bekend is geworden vanwege de Spaans-Duitse piraat-editie van Victor
Farias (Madrid 1991) op basis van een college-dictaat als getuigenis dat Heidegger de
nazi-ideologie incorporeerde in zijn denken.
Dezelfde these werd nog eens dik overgedaan
door Emmanuel Faye (Paris 2005) op basis
van (destijds nog onuitgegeven) teksten van werkcolleges van Heidegger tussen 1933
en 1935. In 1935 volgt Einführung in die Metaphysik, de eerste van de weinige collegeteksten die Heidegger nog tijdens zijn leven liet publiceren (1953). Heidegger zelf
beschouwt de tekst als getuigenis van zijn oppositie tegen het nazisme. Hij verwijst
in het verlengde daarvan naar zijn Nietzsche-colleges van 1936-1940 als volgehouden
kritische discussie met het nationaalsocialisme.
In een van de laatste paragrafen in die tekst over ‘Zijn en normativiteit’ (‘Sein
und Sollen’) is expliciet sprake van het nazisme. Heidegger komt eerst te spreken over
omvattende waarden als basis van normativiteit. En merkt dan op:

“Heidegger zelf beschouwt de
tekst als getuigenis van zijn
oppositie tegen het nazisme.”

Dat noemt zich allemaal filosofie. Wat tegenwoordig tenslotte als filosofie van
het nationaalsocialisme opgeld doet vist in het troebele water van zulke ‘omvattende waarden’, maar heeft niets van doen met de innerlijke waarheid en
grootheid van de nationaalsocialistische beweging, meer precies: met de ontmoeting tussen de planetaire strekking van de techniek en de moderne mens.
Over de laatste deelzin is een hoop gedoe geweest in de literatuur, omdat ze pas in
1953 aan de tekst werd toegevoegd. Wat Heidegger in 1935 voor de ‘eigen waarheid en
grootheid’ van het nationaalsocialisme hield is duister.
Terug naar de Kristallnacht. Laten we eerst vaststellen dat het hier gaat om een
fenomeen van een uitzonderlijk fenomenaal gehalte dat in alle opzichten voldoet aan
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wat Heidegger in Sein und Zeit omschrijft als fenomeen in de zin van een ‘hermeneutische fenomenologie’. Het is ook geen vulgair of willekeurig verschijnsel maar zo
situationeel nabij en zo beslissend voor de lotsbepaling van een menselijk leven, het
volk waartoe dat behoort en de wereld waarin het verkeert dat het onvermijdelijk een
beroep doet op de attentie en respons vraagt. Het voldoet dus ook in alle opzichten
aan de authenticiteit van een historisch leven. Met dit fenomeen treedt iets kristalhelder aan de dag dat tot dan toe min of meer verborgen bleef. Het verzamelt betekenisfacetten in zich die verspreid voorkwamen en daarom onduidelijk bleven. Het geeft
onmiskenbaar te verstaan hoe het met mensen en dingen in een welbepaalde situatie
is gesteld. Maar bovendien, en dat is misschien beslissend, de fenomenaliteit van het
fenomeen in relatie tot de authenticiteit van een eindig leven als ‘eigenlijke historiciteit’ is van ‘fundamenteel ontologische betekenis’. Daarin gaat het om de wijze waarop
een eindig – denkend, dichtend, politiek actief – leven van beslissende betekenis is
voor de lotsbestemming van een heel volk en een paradigmatisch domein van waarheid.
Heideggers engagement met ‘het’ nazisme – althans met een imaginaire en kritische variant van een vigerende nazistische ideologie - lijkt me helemaal niet strijdig
met zijn vroege filosofie (van 1917 tot Sein und Zeit (1927) en doorlopend tot 1930/31).
Heidegger werkt consequent – in existentiële en in filosofiehistorische zin – de grondfiguur uit van ‘eigenlijke historiciteit’ zoals die is te vinden in het tweede deel van Sein
und Zeit. In het vroege werk van Heidegger lijkt er geen aanknopingspunt te vinden
voor een fundamentele kritiek op een nazistische ideologie, maar ook niet voor een
legitimering daarvan.
Verandert dat met de zogenaamde ‘wending’ in Heideggers denken, gemarkeerd
door het woord Ereignis waarvan Heidegger in zijn ‘Humanismebrief ’ zegt dat het
sinds 1936 het sleutelwoord van zijn denken is? Die wending lijkt me zakelijk afgedwongen door de ‘mislukking’ van het
vroege project en een radicalisering van
de existentieel-transcendentale grondfiguur van ‘eigenlijke historiciteit’. Die
radicalisering gaat terug tot in de voorgeschiedenis van de filosofie en beoogt
uit het allesoverheersende paradigma
van de westerse metafysica te breken
naar een nieuwe toekomst van het denken. Verbreekt die de ethische neutraliteit van het vroege denken? Het lijkt er niet op.
Hoe is het mogelijk dat een ‘cultuurhistorisch’ beslissende gebeurtenis als de Kristallnacht verzwegen blijft in een zo door historiciteit getekende filosofie, niet alleen in de
relatieve openbaarheid van een college over ‘nut en nadeel van de geschiedenis voor
het leven’ (sic), maar ook in de private ruimte van een bezinning (Beiträge) uit precies
dezelfde tijd? Waarin het eigen huis gered wordt, terwijl het huis van de buurman gecontroleerd wordt afgebrand.

“Hoe is het mogelijk dat een
‘cultuurhistorisch’ beslissende
gebeurtenis als de Kristallnacht
verzwegen blijft in een zo door
historiciteit getekende filosofie?”
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In het najaar van 1989 studeerde ik in Freiburg i.Br. om het vroege werk van Heidegger te bestuderen dat in de jaren daarvoor allengs werd uitgebracht en om het oerwoud van Heideggers verspreid verschenen publicaties en onuitgegeven werken wat
in kaart te brengen. Tezelfdertijd volgde ik college over de Beiträge, dat jaar net verschenen. Het heeft me weinig geholpen. Tot op de dag van vandaag is het voor mij een
nagenoeg gesloten boek gebleven. Dat geldt evenwel niet voor Heideggers allereerste
college, gegeven in het ‘Kriegsnotsemester’ aan het einde van de eerste wereldoorlog in
1919 – een einde dat overigens van beslissende betekenis geweest is voor het uitbreken
van de tweede wereldoorlog en op 11 november herdacht wordt. De bestudering ervan
bood me de sleutel tot Heideggers denken. De titel van Heideggers eerste college luidt:
Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem en opent met een beschouwing over ‘Wetenschap en hervorming van de universiteit’ en de relatie tussen ‘Filosofie en wereldbeschouwing’, een problematiek die in 1938 nog even prominent is. Het
eerste deel van het college handelt over ‘De idee van de filosofie als oerwetenschap’,
het tweede over ‘Fenomenologie als pretheoretische oerwetenschap’. Opmerkelijk genoeg is het sleutelbegrip daarin de notie ‘Ereignis’ en blijft Heidegger aldus trouw aan
de figuur van ‘eigenlijke historiciteit’.
Heidegger schrijft daarin: “Wir sind in die Kümmerlichkeit der Wüste gegangen
und harren darauf, statt ewig Sachen zu erkennen, zuschauend zu verstehen und verstehend zu schauen.” “… und Gott der Herr ließ aufwachsen … den Baum des Lebens
mitten im Garten – und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.” (I. Mose 2.9)
Heidegger cursiveert in het bijbelcitaat de boom van het leven en verbindt die met
een ‘toeschouwend verstaan’. De ‘boom van de kennis van goed en kwaad’ blijft recht
staan. Voor de eerste leidt ‘objectiverende kennis’ tot woestenij en dat geldt wellicht
ook voor de tweede. Of een fenomenologie zoals Heidegger die aanvankelijk bedoelde
in staat stelt tot enige ‘kennis van goed en kwaad’ en of in dat licht de Kristallnacht
in fenomenale stilte blijft gehuld of kan worden blijft een open kwestie. Zei Heidegger
niet dat de mogelijkheid van de fenomenologie belangrijker is dan haar werkelijkheid?
Werk aan de winkel dus. Nu maar hopen dat die niet wordt afgebrand.

De filosofenziel
Johan van den Berg
Dat filosofen soms rare snuiters kunnen zijn, zal misschien weinig verbazing wekken.
Zo liet Immanuel Kant (1724-1804) – uitvinder van de jarretel – zich iedere ochtend
stipt om 5 voor 5 door zijn knecht Lampe wekken, richtte de rest van zijn dag, met behulp van Lampe, minutieus in, ademde tijdens zijn dagelijkse wandeling alleen door
de neus uit angst voor reuma, was hypochonder, wilde geen lichaamssappen verliezen,
had nooit een seksuele relatie. Hij leefde een mechanisch, geordend leven en bleef praktisch zijn hele leven in zijn thuisstad Königsberg. Verraadt zo’n leven niet een kolossale
angst? Wat wel verbazing wekt, is dat we zijn teksten nog steeds lezen en onderzoeken.
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Er zijn nog veel meer voorbeelden van excentriciteiten van filosofen. Nietzsche
eindigde zijn leven in compleet catatonisch-psychotische staat, had – zachtst gezegd
– een problematische relatie met het feminiene (zijn zus, moeder, Cosima Wagner)
en was, ondanks zijn zwakke gezondheid, geobsedeerd door kracht, viriliteit en door
Richard Wagner, met wie hij later radicaal brak. Overspannen en verstoord, gestrest,
bijna blind, in gestichten belandend, verward op straat schreeuwend dat hij de Dionysus was, de zoon van de Keizer. Je zou hem willen troosten: huil er gewoon eens om,
jongen. Schopenhauer was een berucht vrouwenhater en vrek, en schreef aforismen
over de levenswijsheid. Rousseau, die schreef over opvoedkunde, lei zijn kinderen te
vondeling. Heidegger was op zijn minst mitläufer met het nazisme en handelde over
(stervens)angst.
Wat zegt het leven van deze mensen over de waarde van hun filosofie? Hoe belangrijk is een filosofie als die zich niet zichtbaar in het leven van de filosoof uit?
In welke mate is iemands persoonlijkheid te herkennen in zijn schrijfstijl en ideeën?
Algemeen: Wat is de relatie tussen de filosoof en zijn filosofie? Wat hebben we er
überhaupt aan om de teksten van dit soort excentriekelingen aan onderzoek te onderwerpen? Is dit hoe de filosoof zijn zo beminde wijsheid zal bereiken? Of zijn er andere
richtingen waarin de filosofie zich kan ontwikkelen, anders dan het bestuderen wat
onwijze mensen lang geleden opgeschreven hebben?
Om deze vragen te beantwoorden is het ten eerste noodzakelijk een onderscheid
aan te brengen tussen twee onderdelen die, naast het fysieke lichaam, de menselijke
aard uitmaken: de geest en de ziel. De menselijke geest of het intellect is een onderdeel
van het geesteslichaam, zoals de hersenen dat van ons fysieke lichaam zijn.
Hij is samen met het fysieke lichaam,
het instrument waarmee we het universum ervaren en ermee interacteren.
Wat we denken en doen is echter niet
wie we werkelijk zijn, maar zijn slechts
uitvloeisels en afspiegelingen daarvan. Het intellect of de geest is niet bij machte onze
aard te veranderen, dat kan alleen vanuit onze ware aard: onze emotionele aard.
De ziel is deze emotionele aard. Ze is de container van de menselijke emoties, zoals woede, angst, verdriet, verlangens, passies en liefde. Ze bevat de perfecte, unieke,
door God geschapen persoonlijkheid, alsook de persoonlijkheid die gewond is door
de keuzes die zijn omgeving, (voor)ouders en hijzelf gemaakt hebben uit vrije wil. De
vrije wil en onze echte overtuigingen en kennis (dus niet de slechts intellectueel onderhouden, maar de emotionele overtuigingen en kennis) bevinden zich in de ziel. De
emoties zijn dat waaruit ons gedrag, de gebeurtenissen die in ons leven plaatsvinden
en de inhouden en producten van ons intellect uit voortbewegen – emovere. Kortom,
de ziel is onze ware identiteit.

“Het intellect of de geest is niet bij
machte onze aard te veranderen,
dat kan alleen vanuit onze ware
aard: onze emotionele aard.”
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De filosofische tekst is een product van het intellect en daarom, doordat de particuliere eigenschappen van iemands intellect uit iemands ziel voortvloeien, – net als
iemands leven en levensstijl – een uitvloeisel van iemands ziel. Door dit feit zien we
overeenkomsten ontstaan tussen het leven van de filosoof en zijn werken. Kants rationalistische en idealistische theorieën vertonen overeenkomst met zijn levensstijl:
het van een afstand beschouwen (theorein), alles tot in detail uitwerken, vanuit het
intellect leven, eerst denken, dan doen, altijd in de pas blijven, een vertrouwen in het
(eigen) verstand – we zien met enige wil een stijlovereenkomst. Nietzsches geagiteerde
leven vertoont ook overeenkomsten met zijn stijl en ideeën. Heidegger was pedant en
academisch, net als zijn werk.
Wat zegt het überhaupt over iemand als hij primair zijn ervaring van het leven
benoemt, beschouwt en analyseert, in plaats van haar ongefilterd te beleven? Adam
gaf de dieren een naam, de filosofen de menselijke ervaring. Alles benoemen, beredeneren, rationaliseren (in feite allen woorden voor hetzelfde: het gebruiken van logos)
in plaats van sec te ervaren, dat is de filosofische methode. De ziel, de zetel van de
ervaring, is bij dat proces ver weg. De ervaring, die via ons lichaam en geest de ziel
binnenkomt en daar dingen in beweging zet (emotiveert), wordt bij de filosoof voortdurend talig gefilterd door het intellect en daardoor zijn we met onze aanwezigheid,
ons bewustzijn, in het intellect en niet bij de ziel en haar ervaringen. In feite ervaren
we onze ervaringen niet meer.
Een filosoof is iemand die de wijsheid bemint. Waarom lijkt hij dan zo vaak niet
goed wijs? Behalve een vlucht uit de directe ervaring naar een talige analyse van de
ervaring, zijn er meer motieven om tot filosofie over te gaan. Een verheerlijking van
het (eigen) intellect, het onderzoeken van de grenzen van taal en intellect, het denken
van het ondenkbare, het zo ver mogelijk doorvoeren van een redenatie, een methode,
een intellectueel pad inslaan en door blijven lopen – allen verschillende manieren
voor de filosoof om zich intellectueel een weg door het leven te slaan. Misschien laat
de filosoof een zo groot en groots mogelijk oeuvre achter, opdat hij am Lebensende
zich troosten kan aan de gedachte eraan – misschien had Heidegger een punt.
Wijsheid is uiteindelijk niet te vinden in een ontwikkeling van het intellect, maar
in het hebben van liefhebbende emoties. In de ontwikkeling van liefde is uiteindelijk
het geluk, de waarheid en de zin van het leven te vinden. Het intellect en de taal hebben daartegenover zeer, principieel beperkte capaciteiten. Het intellect is uiteindelijk
ook slechts zeer beperkt bij machte om ons meer liefhebbende emoties te geven. Het
universum werkt zo dat onze ziel gebeurtenissen aantrekt, die ons tonen in welke
mate we met liefde in overeenstemming zijn, door de emoties los te maken die de oorzaak van ons al dan niet liefhebbende gedrag zijn. Het probleem is alleen dat we deze
emotionele trigger doorgaans vermijden en onderdrukken, meestal uit angst.
Ik verzet mij dan ook vooral tegen het idee dat we iets van filosofische teksten
kunnen leren zonder aandacht te besteden aan de emoties die de auteur bewogen om
hem te schrijven en de emoties die de tekst bij ons als lezer losmaakt. Kunnen we
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Wittgensteins werken begrijpen zonder te begrijpen dat hij een sterk mystiek bewogen man was? We zouden hem nog voor positivist verwarren! Het probleem van de
huidige filosofie zijn niet de vragen die ze stelt. Het probleem is haar methode van
ze oplossen: door talig redeneren en het bestuderen van teksten van mensen die zelf
vaak weinig wijsheid in hun leven hebben getoond. Het is niet dat het bestuderen van
onszelf, de wereld, en de relatie tussen onszelf en de wereld onbelangrijk is; het is dat
wijzelf primair emotionele wezens zijn, dat onze manier van interacteren emotioneel
is, dat de wereld ons emotioneert.
Onder een groot deel van de filosofische praktijk ligt de fundamentele, foutieve
aanname dat de taal en het intellect goede methodes zijn om tot wijsheid te komen.
Dit is een misvatting. Taal is een spel waarin bepaalde regels vaststaan opdat informatieve en emotionele communicatie plaats
kan vinden. Veronderstellen dat iets zinvol is omdat het talig uitgedrukt kan worden, dat iets betekenis heeft omdat er een
woord voor is, kortom een ontologie baseren op taal, ontkent deze realiteit. De taal
is beperkt, en het is aan de filosoof deze beperkingen te kennen (cf. Wittgenstein). Het
onderscheid tussen wat talig uit te drukken is en wat zich alleen toont is precies het
onderscheid tussen het verstand en het hart.
Het hart begrijpt meer dan het verstand. De taal en het intellect zijn begrensd –
de gevoelscapaciteit van het hart niet. Daarom roep ik allen die zich identificeren als
liefhebbers van de wijsheid op, zich open te stellen voor hun ziel en hun emoties, het
leven in te stappen en te ervaren, zonder te rationaliseren. Schakel het verstand als
primaire waarnemingsvorm uit! De pijn of plezier die we ervaren als we gevoelig worden voor wat gebeurtenissen bij ons losmaken, zal onze emoties purificeren en liefdevol maken, zolang we maar nederig genoeg zijn om de wil te hebben al onze emoties
volledig te voelen zoals ze zijn. Tegen Kant zeg ik: Niet sapere aude, sentire aude!
We moeten, ten slotte, historische filosofen niet veroordelen om hun excentriciteiten, onliefdevol gedrag of hun overtuigingen. Wat we wel moeten inzien is dat het
leven van een filosoof ons, samen met zijn teksten, inzicht in zijn ziel geeft. Bovenal
is het belangrijk te beseffen dat de filosofische onderneming, een manier is om het
contact met de eigen ziel, en vooral de angstaanjagende emoties daarin, te vermijden:
een vlucht naar het intellect. Als een tekst niet iets losmaakt in de ziel, en zijn daad- en
roeringskracht tot het pure intellect beperkt blijft, is hij – voor waar het werkelijk om
draait in het leven – waardeloos.

“De taal en het intellect zijn
begrensd – de gevoelscapaciteit
van het hart niet.”
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Vraag voor de volgende keer
Wat is het gevolg van internet en anonimiteit op onze ideeën van persoonlijkheid?
De anonimiteit van het internet. Zodra mensen zich op de virtuele online wereld van internet begeven en zich anoniem wanen, gaan ze zich vaak anders gedragen dan ze in de realiteit doen. Zonder enige vorm van directe feedback gaan
sommigen helemaal los en veranderen in een gemeen persoon die enkel er op
uit is anderen te irriteren. Anderen worden juist een stuk aardiger en openhartiger door de anonimiteit, ze voelen zich minder bedreigd of beschaamd door sociale druk en durven beter hun diepste gevoelens te delen. Verlegen mensen worden ineens zeer spraakzaam. De anonimiteit die het internet verleent lijkt zo
zowel positieve als negatieve effecten op de persoonlijkheden van mensen te hebben.
Hoe zit het eigenlijk met persoonlijkheid met betrekking tot internet? Wat is nu
iemands ‘echte’ persoonlijkheid? Is het de ‘internet-persoonlijkheid’, ongebonden van
directe feedback of effecten die er in de realiteit wel zijn? Of is het de persoonlijkheid
in het ‘echte’, dagelijkse leven waarin iemand zich moet houden aan bepaalde regels
en ook beïnvloed wordt door sociale druk? Is het een mix van deze twee persoonlijkheden? Bestaat er sinds de komst van het internet en haar anonimiteit wel zoiets als
een ‘echte’ persoonlijkheid? Kortom, wat is het gevolg van internet en anonimiteit op
onze ideeën van persoonlijkheid?
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De Reizende Filosoof
Evert van der Zweerde

- Rusland Wanneer je op Schiphol naar de gates loopt kom je langs een oesterbar. Daarvoor staat
een groot tropisch zeeaquarium, met prachtige koraalvissen die rond dode stukken
koraal (en een jeneverfles) zwieren. Wanneer je aankomt op Moskou Domodedovo,
kom je langs een meterslang aquarium vol dode stukken koraal, exotische schelpen en
allerlei andere zeedingen. Tussen de decoraties zwemmen honderden vissen, alleen...
het zijn geen koraalvissen, maar Malawi-cichliden, zoetwatervissen dus. ’n Verstandige keuze, want dergelijke cichliden zijn véél makkelijker te houden dan koraalvissen,
ze vechten elkaar langzamer dood, zijn een factor 10 goedkoper en planten zich vlot
voort. Maar wie denkt “Goh, wat een mooi tropisch zeeaquarium!” is door dit land
binnen 5 minuten op een verkeerd been gezet. Rusland is een land waar de dingen
zelden lijken wat ze zijn. Dit strekt zich zelfs paradoxaal uit tot het spreekwoordelijke
voorbeeld van dingen die niet zijn wat ze lijken: de Potjomkin-dorpen. Een hardnekkig geloof wil dat generaal Potjomkin (Потёмкин, meestal als Potemkin weergegeven,
vooral bekend door de baanbrekende film van Sergej Ėjzenštejn over de Pantserkruiser Potjomkin) zijn keizerin, Catharina de Grote, voor de gek hield door tijdens een
boottocht over de Dnjepr nepdorpen op de oever te plaatsen, waardoor zij en haar
buitenlandse gasten zouden moeten geloven dat de streek enorm welvarend was. In
werkelijkheid waren het echte maquettes, die Potjomkin daar niet had laten neerzetten om de keizerin te misleiden, maar, in overleg met haar, om de hoge gasten een
idee te geven van hoe de streek er uit zou gaan zien. Als er in Rusland dus iets geen
Potjomkin-dorpen zijn, dan zijn het wel de Potjomkin-dorpen!
Veel andere dingen zijn niet zozeer nep, als wel gewoon niet. Zo koop ik, na een
horde opdringerige taxichauffeurs ontweken te hebben, een kaartje voor de Aero Ekspress die mij zoevend en zonder stoppen van het vliegveld naar een metrostation op
de ringlijn moet brengen. Binnen vijf minuten staat de trein stil op een verlaten station waar niemand instapt behalve een dame die probeert één sandwich aan de man
te brengen. Ik ben die man, want de kip-met-honing van Lufthansa is inmiddels wel
verteerd. Bovendien denk ik dat een vrouw die één sandwich uitvent – vermoedelijk
zelf ergens gesmeerd in een verwaarloosde flat – het vast niet breed heeft. Wanneer
ik mijn sandwich en thee op heb vertrekt de trein weer en hobbelt en schommelt als
een doodgewone elektritsjka naar het Paveletskij station, waar ik op de metro overstap.
Het expreskarakter bestaat er in dat de trein verder inderdaad nergens stopt, maar
niet in zoiets als de snelheid waarmee het voertuig zich verplaatst – die komt zeker
niet boven de 50 km/u. De metro, in Sovjettijden de enige instelling waarvan iedereen
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moest erkennen dat-ie ook echt werkte, doet het nog steeds perfect. Voor minder dan
’n euro kun je overal naar toe en de wachttijd is vaak niet meer dan 2 minuten, tijdens
spitsuur minder dan ’n minuut: 52 seconden na de vorige komt de volgende trein
binnenrijden. Het eerste dat me in de metro overkomt is dat ik bij het optrekken op
schoot beland bij een blonde Russin met... een Kindle op schoot. Het eerste is niet zo
bijzonder, het tweede des te meer. Al gauw zie ik er veel meer. Net zoals Rusland met
de mobiele telefoons Nederland ver vooruit was, zo gaat het nu ook met deze gadget.
Rusland lijkt, in dit soort zaken, een heel modern land.
In elk geval is het soms koud in Moskou. Op straat geeft de thermometer 22°C
onder nul aan. In de metro is het zoals altijd warm: als een sardientje in een blik zwetende Russen weet ik niet meer wat ik nog meer uit kan trekken. Laten we zeggen dat
het hier in de metro, conservatief geschat, ook 22°C graden is, maar dan boven nul. In
de metro doe je je muts af, je handschoenen uit, je jas zo ver open als je kunt. Onderweg naar de uitgang moet je alles weer aan- en dichtdoen, en als je dat niet snel genoeg
doet dan is er altijd wel een of andere baboesjka die ongevraagd en hoofdschuddend
je jas gaat dichtknopen, ‘Jongeman, je bevriest zo nog!! [“Jongeman” ben je hier tot
ongeveer je 60e]’ mopperend. Dan sta je buiten, een temperatuursprong van 44 graden.
Onderweg van de metro naar mijn verblijf koop ik, nog na zwetend, wat levensmiddelen voor de avond. Om te betalen doe ik mijn handschoenen, model plastic roeispaan,
even uit. Nog 200 meter verder hooguit, dan zou ik weer binnen zijn. Voor dat kleine
stukje mijn handschoenen, die ik had uitgedaan om geld te pakken, weer aandoen? Nu
eens een keer niet. Ik heb het bloedheet en doe ook mijn muts af. Dus loop ik blootshoofds en met ontblote, bezwete handen met mijn plastic tasjes 200 meter over straat.
Windstil, overal sneeuw, knisperend vriesweer, prachtig! Wel ‘n beetje koud!! ’n Rilling trekt over mijn rug. De volgende ochtend: hoesten, snotteren, hoofdpijn, koorts…
door een wandeling van 200 meter. Lang leve de Russische winter!
24 koortsige uren later kijk ik, met waterige oogjes en een snotneus, door het
raam naar buiten. Tegenover mijn kamer wordt een flat gebouwd. Het is ochtend en
nog steeds minstens 22 onder nul. Op het dak van het flatgebouw wordt echter vrolijk
doorgewerkt. Vorstverlet? Ben je gek… Oezbeken, illegale gastarbeiders in Moskou.
Bolle toeten onder al net zo bolle bontmutsen en boven al even bolle gewatteerde jacks.
Op het flatgebouw brandt een groot vuur: daar wordt de teer gesmolten die de bouwvakkers in de naden tussen het beton laten zakken. Ze warmen er ook om de zoveel
minuten hun handen boven. Op de Oezbeekse steppe is het vast nog veel kouder en
guurder, dus ze zullen het wel normaal vinden. Bovendien: hier in Moskou valt geld
te verdienen, hier is het geld. Hier vind je de duurste winkels van de hele wereld, met
voor de deur de armste zwervers van diezelfde wereld. Maar dat worden er iedere winter minder, dus er is nog hoop.
Moskou is ook de stad waar ik op de laatste dag van een conferentie meeging
naar een visrestaurant. Altijd nieuwsgierig naar iets bijzonders bestelde ik sterlet, een
soort kleine steur. Gerookte steur is een delicatesse, dus ik was zeer benieuwd. Wat
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ik uiteindelijk voor mijn neus kreeg was een hele sterlet, inclusief kop en staart, van
naar schatting zo’n drie kilo, zonder enig bijgerecht – kennelijk was de gedachte dat
de sterlet die al verinnerlijkt had. Tot overmaat van ramp was het arme beest nog half
rauw ook en eigenlijk oneetbaar. De enige uitweg was een royale toepassing van het
aloude adagium “vis moet zwemmen”. Die nacht droomde ik dat ik een sterlet was…
Moskou is ook de stad waar pal naast elkaar een authentiek Joods en een oriëntaals aandoend Oezbeeks restaurant staan. Omdat een groot deel van ons gezelschap
uit Mormonen van de Brigham Young University in Salt Lake City bestond – prima
wetenschappers overigens – en Mormonen, net als Oezbeekse moslims, geen alcohol
mogen drinken, gingen we naar de Oezbeek.
Adam Seligman had voorkeur voor de Jood
in het pand ernaast, de Russen vonden eten
zonder drinken eigenlijk zoiets als seks met
condoom, maar de Mormonen betaalden en
bepaalden. Heerlijk eten, met op elk heel uur
een bijzonder intermezzo. Om vijf voor heel
verdwenen de serveersters om precies op het
hele uur in haremoutfit een wulpse buikdans
uit te komen voeren. Die duurde tien minuten, waarna ze weer verdwenen en even
later met de volgende gang kwamen. De eerste keer was dat leuk en verrassend, bij
de tweede keer vonden we dat het gesprek – Mormonen zijn altijd serieus, het lijken
wel filosofen! – wreed onderbroken werd. Mijn avond was echter helemaal goed toen
bleek dat het Oezbeekse en het Joodse restaurant samen één keuken hadden en onze
buikdanseressen elk half uur aan de andere kant van de muur voor dronken Russen
Jiddische volksdansjes opvoerden. Ik wist al langer dat in Rusland niets is wat het lijkt,
maar dit was zelfs niet wat het niet leek!
Moskou is ook de stad van de contrasten. Er is een breed gedeeld gevoel dat te
veel van het oude Moskou opgeofferd wordt in het belang van het grote geld dat hier
ostentatief verdiend wordt, in plaats van de inderdaad vaak vervallen gebouwen te
restaureren. Daar waar dat wel gebeurd, vaak door privépersonen die oude panden
restaureren en er dan zelf in gaan wonen, blijkt welke architectonische juwelen Moskou herbergt en ontstaan stadswijken die volkomen terecht in de Capitool-gids staan.
Ieder huis heeft een geschiedenis, ieder huis heeft een eigen karakter, iedere hoek van
de kronkelende straten levert nieuwe doorkijkjes op... niet zelden verpest door oerlelijke hypermoderne architectuur. Manieren om regelgeving te omzeilen en vergunningen te krijgen zijn er volop. Moskou wordt gedomineerd door mensen met te veel
geld en te weinig smaak, zoals de buurman van een vriend van mij, die een oud pand
heeft omgevormd tot dure appartementen, voor zichzelf een penthouse op het dak van
het oude pand heeft laten zetten in de stijl van het futurisme van de twintiger jaren en
zich verplaatst in... een Ferrari met chauffeur.

“De Russen vonden eten
zonder drinken eigenlijk
zoiets als seks met condoom,
maar de Mormonen
betaalden en bepaalden.”
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Moskou is ook de stad met een aantal fantastische boekwinkels. De grootste is
“Biblioglobus”, het woord zegt het al. Vroeger zaten daar her en der tussen de afdelingen beveiligers met een Kalasjnikov, maar dat was in de tijd dat in Moskou overal beveiligers met Kalasjnikovs zaten. Nu is het een boekwinkel die zo ongeveer alles verkoopt, inclusief boeken. Daarnaast is er het rustige en goed gesorteerde “Oe kentavra”
(“Bij de centaur”, vreemde naam voor een boekwinkel) die onderdeel uitmaakt van de
beste Moskouse universiteit, de RGGU. En last but not least is er de linkse boekwinkel
“Falanster”, in een zijstraat van de Tverskaja oelitsa, de sjieke winkelstraat van Moskou
waar het vol hangt met de duurste bontjassen. Als de pels te duur wordt, is de luis nabij. De verkopers in deze boekwinkel, die regelmatig door de autoriteiten lastiggevallen worden,1 maken allemaal de
indruk eigenlijk liever de boeken
en tijdschriften zelf te willen bestuderen – je stoort ze in hun discussie over de nieuwste politieke
en literaire highlights wanneer je
een vraag stelt over een of andere
obscure twintigste-eeuwer. Dit is
het nieuwetijdse Moskou en dit
zijn de mensen die niet toe willen staan dat het land afglijdt naar een neoliberale dictatuur. Het wrange is dat Moksou ook in dit opzicht, na de val van het Sovjetregime,
met name die dingen van het Westen overgenomen heeft die daar net ontdekt waren
als de optimale randvoorwaarden voor de laatste fase van het kapitalisme: politieke
partijen die verschillende dingen roepen, maar uiteindelijk uit dezelfde hand eten;
media, met name televisie, die bijna exclusief in handen is van één politieke groepering, toevallig die welke ook in het Kremlin aan de touwtjes trekt; een nauwelijks
gecontroleerde liberale markteconomie die gebaseerd is op de versnelde export van de
grondstoffen waar Rusland zo rijk aan is. En er valt weinig op aan te merken: er zijn
legale oppositiepartijen en er is een kritisch geschreven kwaliteitspers. Bij de eerste
de beste kiosk in Moskou kun je altijd Kommersant, Nezavisimaja gazeta, Izvestija en
zelfs Novaja gazeta probleemloos en voor bijna niets kopen. Alleen: wie leest in Rusland kranten? Enerzijds kritische intellectuelen die blij mogen zijn wanneer ze in hun
onderhoud kunnen voorzien, anderzijds zakenlieden en ambtenaren die aanzienlijk
meer te verliezen hebben dan hun ketenen.
Als je de Tverskaja iets verder afloopt kom je bij het Poesjkin-plein [Пушкинская
площадь], met één van de bekendste standbeelden van de stad voor de nationale dichter, en grondlegger van de moderne Russische taal, Aleksandr Poesjkin. Het is ook het
plein met de eerste McDonalds van Moskou, waar in de perestrojka-tijd, toen dergelijke buitenlandse investeringen voor het eerst mogelijk werken, buiten enorme rijen

“Vroeger zaten daar her en der
tussen de afdelingen beveiligers
met een Kalasjnikov, maar dat was
in de tijd dat in Moskou overal
beveiligers met Kalasjnikovs zaten.”

1 http://themoscownews.com/arts/20080515/55328512.html.
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stonden om een plekje te veroveren in wat toen een toonbeeld van “the West is the
Best” was en nu... een ordinaire fast food keten in een stad met talloze dure restaurants. Het is ook het plein met de ergste verkeersopstoppingen waar, in de ongeordende Jeltsin-jaren, tippelaarsters probeerden tussen de stilstaande auto’s een klant te
vinden: tijd zat als het verkeer urenlang vaststaat. Dat soort zedeloosheid bestaat
in het Rusland van Poetin niet meer, preciezer: het heeft ’n plek gevonden in de
talloze “sauna’s”.
Het is ook het plein van demonstraties, politieke en andere, die afhankelijk van
hun strekking al dan niet hardhandig beëindigd worden. Ook nu is er een demonstratie aan de gang. Iedere zaterdag vanaf 1 juni 2006 wordt er een processie gehouden
en wordt er staande gebeden rond het Poesjkin-standbeeld. Wat is de eis van de demonstranten, volgens henzelf ‘moreel onontkoombaar, territoriaal mogelijk, juridisch
toegestaan en vanuit stedenbouwkundig oogpunt gerechtvaardigd’? Ze willen dat
het standbeeld verplaatst wordt. Het plein heette, toen het standbeeld er in 1880 geplaatst werd, het Passieplein [Страстная площадь], en op de plaats waar nu Poesjkin
in een plantsoentje staat, stond toen een klooster, het Strastnyj monastyr’ [Страстный
монастырь; Passie-klooster]. Poesjkin stond er recht tegenover, aan de andere kant
van de Tverskaja oelitsa. Door de bolsjewieken werd het klooster in 1918 gesloten
en in 1937 gesloopt. In 1950 werd het standbeeld verplaatst om het plein, nu naar de
schrijver vernoemd, te domineren. Dan komt een aardige wending in de uitgedeelde
folder (met een gefotoshopt beeld van hoe het er uit zou kunnen gaan zien): al 60 jaar
bewaakt Poesjkin het territorium, de graven en de fundamenten van het klooster! Met
die wending naar de nationale literaire held hoopt men plannen voor een ondergronds
winkelcentrum van vier verdiepingen te voorkomen, als ook toekomstige herbouw
van het klooster mogelijk te maken. Wie steun wil betuigen kan zich wenden tot lidya07@list.ru – uit de matige opkomst valt echter niet te concluderen dat heel veel
mensen het idee kansrijk achten.
Loop je de Tverskaja nog wat verder af dan kom je bij het Triomfplein
[Триумфальная площадь], vroeger Majakovskij-plein, naar de zowel letterlijk als figuurlijk grote formalistische revolutionaire dichter wiens standbeeld er nog steeds
staat. Dit plein was lange tijd de favoriete plaats voor politieke demonstraties. Zo demonstreerden hier jarenlang allerlei dissidenten, waaronder echte dissidenten uit de
sovjettijd maar ook enfant terrible Eduard Limonov, elke 31e van de maand om aandacht te vragen voor artikel 31 in de Grondwet, dat vrijheid van vreedzame demonstratie garandeert: “Citizens of the Russian Federation shall have the right to assemble
peacefully, without weapons, hold rallies, meetings and demonstrations, marches and
pickets.”2 Bij toeval kom ik op de 31e langs dit plein. Het stadsbestuur heeft precies op
deze dag het hele centrale deel van het plein gebruikt voor een manifestatie om bloed
in te zamelen voor kinderen met leukemie … wees daar maar eens tegen! Bovendien
2 http://www.constitution.ru/en/10003000-03.htm.
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is het hele plein omgeven met busjes van de OMON – de ME – en vrachtwagens met
soldaten, jonge jongens met boerenkoppen. De vrachtwagens blokkeren de facto het
halve plein en onttrekken de demonstranten die toch dapper op zijn komen dagen
bijna volledig aan het zicht. Ze komen niet verder dan de hoek van het plein met hun
demonstratie voor het recht op demonstratie, want dan meldt een politieagent met
een megafoon dat ze door moeten lopen omdat ze gewone burgers de weg versperren.
De volgende dag meldt de krant dat er 1500 man politie op de been was, voor ongeveer
200 demonstranten. Je kunt je afvragen wie dan de weg verspert.
Korte tijd daarna worden demonstraties op dit plein helemaal verboden en wordt
het Moerasplein [Bolotnaja plosjstjad’] aangewezen als officiële plek voor demonstraties. Pal tegenover het Kremlin aan de andere kant van de rivier de Moskva (eigenlijk
op een eiland tussen twee stromen van de rivier, waar het vroeger nogal drassig was…
vandaar de naam), maar wel met een flinke rij hoge gebouwen ertussen. De oppositie
is van de Triomf in het Moeras terecht gekomen – kan het symbolischer? Het wachten
is op de Baron von Münchhausen. En zie: daar is hij! Aleksej Naval’nyj, held van de
oppositie, die in 2013 bij de burgemeestersverkiezingen in Moskou 27 % van de stemmen kreeg, tegenover de winnaar, Sergej Sobjanin 51.3% (waarmee een tweede ronde
voorkomen werd) en de communist Ivan Mel’nikov 10.7%. 3 Die 27% was veel meer
dan de bedoeling was, maar geven natuurlijk tegelijk een zekere legitimiteit aan de
winnaar. Naval’nyj profileert zich als een “echte” liberaal, kandidaat van de verlichte,
liberale middenklasse, de mensen die bij uitstek modern willen zijn. Sinds die verkiezingen ligt Naval’nyj onder vuur en is de sjieke winkel van Yves Rocher, op, jawel:
Tverskaja oelitsa, ingezet om hem van fraude met een omvang van 26 miljoen roebel –
€ 625.000 – te beschuldigen. Met regelmaat worden hij en zijn medewerkers opgepakt
en weer vrijgelaten en er dreigen zware straffen. De gebeten hond van het regime op
dit moment dus.
Wie schetst mijn verbazing wanneer ik op een hotelkamer in St. Petersburg in
plaats van een Bijbel een knisperende glossy aantref, SPb.sobaka.ru met als voornaamste onderwerp… Aleksej Naval’nyj. Rapportages over hemzelf, zijn lieftallige vrouw,
zijn dotten van kinderen, zijn flitsende carrière, inclusief studie in de VS wat hem
hier bij uitstek kwetsbaar maakt en ook zijn politieke lotgevallen. De helft van het
tijdschrift bestaat uit reclames voor dure merken – alleen Yves Rocher ontbreekt –,
maar de kern wordt gevormd door een special van 35 blz., full color, over Naval’nyj,
onder de titel ‘Aleksej Naval’nyj als Aleksej Naval’nyj, of: Het verhaal over een echte
(?) man’ en hij siert, met echtgenote, ook de cover. Het wordt gepresenteerd als een 16+
film: regisseur: Aleksej Naval’nyj; muziek: Aleksej Naval’nyj; scenario: Aleksej Naval’nyj; naar een roman van Aleksej Naval’nyj… film gebaseerd op ware gebeurtenissen. 4 Is dat humor? Galgenhumor? Hangt zijn leven aan zijden draadje, staat hij op het
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_mayoral_election,_2013.
4 СПб.СОБАКА.RU, november 2013, blz. 106.
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punt Rusland te ontvluchten, heeft hij de glossy zelf gefinancierd? Hij is de kandidaat
van “glossy” Moskou, zoveel is wel duidelijk, maar hij staat bij demonstraties ook echt
vooraan en hij heeft echt campagne gevoerd. Wat betekenen verkiezingen in Rusland?
Onze gids vertelt dat zij op hem gestemd heeft, ‘zoals alle echte Moskovieten, alleen
import uit de provincie stemt voor de kandidaat van het Kremlin,’ Sobjanin dus. Maar
zijn zulke verkiezingen eerlijk? Bij een opkomst van 32.3% is het publieke vertrouwen
in ieder geval niet al te groot.
In 2010 vertelde voormalig NOS-correspondent Peter d’Hamecourt, die zich teruggetrokken heeft in een Rusland provinciestadje, op een symposium voor studenten
in Amsterdam dat hij bij de laatste parlementsverkiezingen dertig mensen kende in
zijn woonplaats die allemaal op de liberale oppositiepartij Jabloko hadden gestemd.
Toen de stemmen geteld waren bleek dat Jabloko in zijn stadje welgeteld nul stemmen
had vergaard. “Welgeteld” krijgt op die manier een specifieke betekenis. Het deed mij
onmiddellijk denken aan een interview met
de baas van het nationale verkiezingscomité
in Rusland, waarin hij met droge ogen aangaf hoe Rusland met een ander concept van democratische verkiezingen werkte. Het
grote nadeel, vond hij, van het Westerse systeem was dat de verkiezingsuitslag daar
onvoorspelbaar is. “Welgeteld” betekent dus: geteld in overeenstemming met de voorspelde uitslag. Het moge duidelijk zijn dat voorspelbare verkiezingsuitslagen grote
voordelen hebben boven onvoorspelbare, althans voor de voorspeller. Stel je voor dat
Maurice de Hondt op basis van zijn eigen voorspelling een regering kon formeren!

“Het grote nadeel, vond hij,
van het Westerse systeem
was dat de verkiezingsuitslag
daar onvoorspelbaar is.”

’s Avonds is er op het eerste net van de staatstelevisie een voorspelbare discussie over
de aanvallen op journalisten: Rusland is wereldrecordhouder aantal vermoorde journalisten per 1000 inwoners – een feit dat ik hier in de krant gelezen heb – en de discussie is recentelijk opgelaaid nadat een kritische journalist door onbekenden in elkaar
geslagen was. President Medvedev, 5 die zich profileert als de verdediger van liberale
vrijheden en democratie, heeft gezegd dat de zaak tot op de bodem uitgezocht zal
worden. De discussie gaat tussen een journalist, Pavel Toesev, die zich op Medvedev
beroept om te betogen dat het vrije woord van essentieel belang is voor een democratische samenleving en een dame, Ol’ga Kostina, die hem ervan beschuldigt meer
belang te hechten aan één vermoorde journalist dan aan de honderden kinderen en
bejaarden die in Rusland om het leven gebracht worden. Pavel betoogt dat er een ver5 Sinds 2008 vormen Dmitrij Medvedev en Vladimir Poetin het machtigste politieke duo in
Rusland. In 2008 werd Medvedev van vice-premier president en werd Poetin premier, in mei 2012
draaiden de rollen om. Medvedev wordt vaak gezien als liberaler dan Poetin en als tegenhanger
tegenover de siloviki, de “mannen van de kracht” een uitdrukking verwijst naar politici met een
achtergrond in het geheime dienst of het leger.
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schil is tussen moorden in de private sfeer, hoe vreselijk ook, en moorden die gepleegd
worden omdat iemand zijn beroep van kritisch journalist uitoefent, Ol’ga verwoordt
het populistische motief dat criminaliteitscijfers het enige is dat telt en dat de overheid daarvoor krachtig moet optreden – kritische journalistiek is ondermijnend. Ter
discussie staat een wetsvoorstel ter bescherming van de journalistiek. Feitelijk hoeft
de overheid slechts de bestaande wet te handhaven, immers vrijheid van drukpers is
grondwettelijk gegarandeerd en aan de wetten ter bescherming van vrije nieuwsgaring mankeert niets.
De argumenten zijn voorspelbaar, maar het goede nieuws is dat deze discussie in
ieder geval op Rossija-1 gevoerd wordt. Onderin beeld loopt een teller mee die aangeeft hoeveel mensen de twee discussianten steunen. De uitslag schommelt rond de
25-30% procent voor vrije journalistiek en 70-75% tegen. Niets is natuurlijk zo makkelijk te manipuleren als een telling op tv per verstuurde sms. In dit land gelooft sowieso niemand iets van wat op tv gezegd wordt. Journalist is er een scheldwoord, net
als democraat.
Het als humoristisch bedoelde DTV-net vertoont frivole filmpjes over vrouwelijke rechters die in de rechtszaal onder hun toga slechts een string en kousen dragen.
Scène na scène kijken mannen hun ogen uit bij vrouwen die gedeeltelijk uit de kleren gaan – terwijl en passant de rechterlijke macht
belachelijk gemaakt wordt.
Ook hier zijn de dingen
niet wat ze lijken. Bij een
kassa hangt een bordje met
de tekst “nudisten hebben voorrang”. Talloze keren na elkaar staat een man, soms een
stel, bij het loket om een kaartje te kopen en op dat moment komen er kort na elkaar ‘n
vrouw, ‘n man en ‘n tweede vrouw binnen die zich beroepen op hun privilege: zij zijn
nudist en mogen dus voor. Alleen... sinds wanneer horen tot de definitie van ‘nudist’
een witte reetveter en naaldhakken? Nudist betekent in het Russisch kennelijk zoveel
als “persoon met ontbloot bovenlijf die anderen daarmee de stuipen op het lijf jaagt”.
Voor de politieke correctheid komen er ook af toe twee stereotype ‘nichten’ en een verdwaalde zwarte in beeld. Niveau Benny Hill. Het zou om je te bescheuren zijn als het
camp was, maar ik vrees dat het dat niet is. Nee, daar kan Gordon nog ‘n flinke punt
aan zuigen...

“In dit land gelooft sowieso niemand iets
van wat op tv gezegd wordt. Journalist is
er een scheldwoord, net als democraat.”

Wie in Rusland is, kan niet om de Russisch Orthodoxe Kerk heen, en wie ROK zegt,
zegt Pussy Riot. Een vrouwelijke punkband, genaamd Pussy Riot, pakte in februari
2012 de gitaren uit in de grootste en meest centrale kerk van Moskou, de ChristusVerlosser Kerk [Храм Христа-Спасителя], en zong, pal voor de iconostase: “Heilige
Maagd Maria, Moeder Gods, bevrijd ons van Vladimir Putin!” Ze werden onmiddellijk gearresteerd en riskeerden zeven jaar gevangenisstraf, zeker nu Patriarch Kirill
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hen gekwalificeerd heeft als “de Duivel in persoon”. 6 Het gezagsgetrouwe weekblad
Argumenty i fakty interviewt ter gelegenheid van (Orthodox) Pasen, pal onder een
brief van de Patriarch aan de lezers, de voorzitter van de synodale PR-afdeling van de
ROK, Vladimir Legojda, en vraagt hem: ‘Is het niet mogelijk om de deelneemsters aan
“Pussy Riot” ter gelegenheid van Pasen te vergeven, zelfs als ze geen berouw tonen?’ In
zijn antwoord verwijst de perschef naar een kerkelijke, d.w.z. onder zijn verantwoordelijkheid vallende, verklaring waarin staat: ‘Het is juist het berouw [pokajanie] dat de
weg naar vergeving opent,’ en hij vervolgt met: ‘…een priester zal nooit zeggen “Ga zo
door.” Hij gaat uit van het evangelische “Gaat heen en zondigt niet meer”.’7 En passant
meldt hij dat voor zover het om arrestatie en strafzaak gaat, dat niet zijn zaak is, maar
die van de rechterlijke macht. Inmiddels zijn twee leden van Pussy Riot veroordeeld
tot twee jaar strafkamp en dient hun zaak voor het ECHR in Straatsburg. Zowel Poetin als Medvedev hebben te kennen gegeven dat wat hen betreft zo’n zware straf niet
nodig geweest was, maar dat de rechterlijke macht in Rusland nu eenmaal zelfstandig
is. Later spreek ik de vroegere scriptiebegeleider van Nadezjda Tolokonnikova (ze studeerde filosofie aan de MGU), die haar beschrijft als een zeer begaafde en zelfstandig
denkende vrouw.
Het “morele” gezag van de hoogste prelaat van de Russisch Orthodoxe Kerk reikt
ver, in ieder geval ruimschoots tot het kantoor van de net verkozen president, die aankondigde tot 2024 te willen blijven zitten. Kirill noemde zijn regime kort voor de presidentsverkiezingen van 4 maart 2012 “een godswonder” en staat, altijd en overal, pal
achter, naast of voor de president, al naar gelang ze zich in een politieke of kerkelijke
ruimte bevinden. Geen wonder, en zeker geen godswonder, wanneer we bedenken dat
ze beide voortgekomen zijn uit dezelfde organisatie: de KGB. Putin werkte voor de
KGB in Dresden in de voormalige DDR, Patriarch Kirill (wereldse naam: Gundjaev)
was jarenlang als metropoliet verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van de
ROK – lees: voor de steun van de kerk voor de vredespolitiek van de Sovjet-Unie – en
de hoogstgeplaatste KGB-officier binnen de van laag tot hoog door de geheime dienst
geïnfiltreerde kerk. Dezelfde Kirill kwam in opspraak toen bleek dat de persdienst
van de ROK een foto geretoucheerd had waarop de arm van de goede man te zien was
met een Zwitsers horloge t.w.v. $30.000. Iedereen wist al dat hij zo’n horloge had, maar
het hoofd van de kerk, die matigheid, naastenliefde en ontzegging predikt, mag daar
niet mee gezien worden, dus was zijn mouw iets langer gefotoshopt. Helaas waren ze
vergeten om ook de weerspiegeling van het uurwerk in het glanzende tafelblad waar
Kirill aan zat weg te werken, zodat ze gedwongen waren de oorspronkelijke foto toch
te publiceren. 8 Nu werd niet alleen duidelijk dat hij ’n peperduur horloge om had,
maar ook dat de persdienst dat had trachten te verhullen.
6 ‘Les méthodes peu orthodoxes du patriarche; la collusion entre Kirill et le pouvoir russe fait
grincer des dents,’ Le Monde, 14/04/2012, “Culture & Idées,” p.2.
7 ‘Nedelja s Bogom [Een week met God],’ Argumenty i fakty 15 (1640), 11-17/04/2012, p.8.
8 REF!! Ook Le Monde 14./02/2012 NBNB.
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De recente ontwikkelingen in Rusland, vanaf 2011, maken wel duidelijk dat er gemakkelijk scheurtjes ontstaan in de perfecte politieke machinerie die het Poetvedevregime een tijd lang leek. Massaal protest tegen fraude bij de parlementsverkiezingen
die niet simpelweg afgedaan kunnen worden als het werk van buitenlandse, Rusland
vijandig gezinde groeperingen. De presidentsverkiezingen in juni 2012 zou Poetin ook
zonder fraude met gemak hebben kunnen winnen – van de enige serieuze tegenkandidaat, Mikhail Prokhorov, weet niemand met zekerheid of hij niet door het Kremlin
als excuus-Misja ingezet wordt – in ieder geval was de partij waarvan hij kortstondig
leider was, Pravoe delo, 9 een slimme vorm van fake-oppositie. De “soevereine democratie” heeft voor het regime niet alleen het voordeel dat de eigen macht beschermd
kan worden, maar ook dat uit de kiezersvoorkeuren conclusies getrokken kunnen
worden zonder dat er een risico van regeringswisseling is.
Verkiezingen zijn in Rusland ten dele opiniepeilingen: als veel mensen op de
communisten [KPRF – Kommunistitsjeskaja Partija Russkoj Federatsii – een naam
die weinig vertaling behoeft] stemmen, dan moet er iets gedaan worden aan pensioenen en de salarissen van mijnwerkers en spoorwegpersoneel. De Kremlin-loyale
oppositie, waartoe de KPRF behoort, wordt trouwens beloond met hier en daar een
oblast. Zo zijn de communisten in Penza nog steeds aan de macht. Waar zij aan de
macht zijn, staan de Lenin-standbeelden ook nog fier overeind, terwijl hun aantal
in Moskou en St. Petersburg tot één of twee gereduceerd is. In Moskou is één van de
grootste, op het Oktoberplein, in volle glorie blijven staan, terwijl een andere de vertrekhal van het Leningradskij vokzal siert: zowel dat standbeeld als de naam van het
station zijn Moskouse pesterij richting het voormalige Leningrad, dat al ruim twee
decennia weer St. Petersburg heet. Aan het andere eind van de lijn staat in St. Peterburg een groot standbeeld van, uiteraard, Peter de Grote in het station, terwijl Lenin
staat te kleumen op het plein voor het Finljandskij vokzal, waar hij destijds aankwam
met de trein uit Helsinki, geholpen door de Duitsers die hoopten dat een revolutie in
Rusland tot een sneller einde van de oorlog en tot een voor Duitsland gunstige vrede
zou leiden. Wat ook prompt gebeurde. De treinreis tussen Moskou en St. Petersburg,
vroeger een onderneming die eigenlijk ’s nachts het meeste zin had, is inmiddels gereduceerd tot een paar uurtjes met een zeer comfortabele HSL.
Russische treinen horen tot de meest comfortabele en punctuele ter wereld. Ze
rijden eigenlijk altijd op tijd en de bedden zijn, door het bredere spoor, een genot voor
iedere reiziger. Bovendien lukt het je bijna niet om niet met je medepassagiers in een
boeiend gesprek en/of collectieve picknick terecht te komen. Dan blijkt, keer op keer,
hoe Russen er in slagen om gelijktijdig de meest hartelijke en open minded en de meest
xenofobe en antisemitische (en racistische!) individuen te zijn die je je kunt voorstellen. Dezelfde Rus die bloedserieus vertelt dat Joden het bloed van christenkinderen
9 Een prachtnaam trouwens: Pravoe delo betekent zowel de Rechtse Zaak als de Juiste Zaak, waarbij
“zaak” kan variëren van “zaak” als in “God’s Cause on Earth [Delo Bozj’e na Zemle]” tot “dossier”
bij de KGB / FSB, zoals in Jagger & Richard’s “Fingerprint File” of Hergé’s De Zaak Zonnebloem.
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drinken en die er van overtuigd is dat het Westen geregeerd wordt door Joden en Vrijmetselaars [masony, van het France maçon] die uit zijn op de ondergang van Rusland,
kan in één adem door beweren dat alle mensen broeders zijn en dat er dringend op de
droezjba narodov, de “vriendschap der volkeren” gedronken moet worden.
Wie in Rusland met een “voorstadstrein” naar ’n plaats buiten één van de grote
steden reist kan op een aantal zaken rekenen: een eindeloze reeks verkopers en verkoopsters die met luide stem de meest verschillende artikelen aan de mens proberen
te brengen: van ijsjes (ook midden in de winter) tot armaturen met LED lampjes die
tegen het plafond geplakt kunnen worden; houten of hard plastic banken waar je, na
een uur, een houten kont van krijgt, en na twee uur pijn in je rug; vuile ramen waarachter ’n oneindige verzameling bomen –meestal gemengd dennen en berken – voorbij trekt die in kletsnatte grond – vaak meer moeras dan bosgrond – staan; om de paar
kilometer ’n halte die in veel gevallen ook gewoon “22 kilometer” of “45e kilometer”
heet; geen toilet. Zo’n trein houdt zich met een slakkengangetje stipt aan de dienstregeling: die van St. Petersburg naar Volkhovstroj-1 (aan de andere kant van de brug
over de rivier de Volkhov ligt Volkhovstroj-2 – “stroj” betekent zoveel als “bouwsel”)
doet tweëeneenhalf uur over minder dan honderd kilometer en heeft dus een gemiddelde snelheid van veertig kilometer. Waarom kan iemand naar Volkhovstroj willen? Wellicht vanwege de
prachtige waterkrachtcentrale die daar in de Volkhov
ligt en die, in de twintiger jaren van de twintigste eeuw
gebouwd als eerste in heel Sovjet-Rusland, tijdens het
lange beleg van Leningrad door de nazi’s de stad van
stroom kon blijven voorzien. Maar toch vooral omdat
het vanaf het station van Volkhov nog maar een klein eindje is naar Staraja Ladoga, ’n
stadje dat al in 732 vermeld wordt en daarom als “eerste hoofdstad van Rusland” geldt.
Staraja Ladoga is in ieder geval mijn reden om naar Volkhovstroj te reizen. Het
okergele spoorstation in imperiale sovjetstijl is prachtig opgeknapt. Op het stationsplein heerst rust, diepe rust. Er staan een aantal bussen en ik vraag aan één van de
chauffeurs of er een bus naar Staraja Ladoga gaat. Ten antwoord krijg ik een diepe
zucht er vervolgens vertelt hij dat er vroeger een bus van hier naar het busstation ging,
alwaar je een bus naar Staraja Ladoga kon nemen. Maar “toen kwamen de democraten
aan de macht en die hebben alles kapot gemaakt!!” Als we naar Staraja Ladoga willen
dan moeten we de taxi nemen en, hoe toevallig, een eindje verderop staat zijn broer al
klaar met een taxi! Uiteraard voel ik nattigheid, maar lopen naar dat busstation lijkt
ook geen optie en bovendien is het geen prettig weer en moeten we ook weer terug
naar St. Petersburg voordat het donker wordt. Dus wordt de broer ingeschakeld, met
wie we meteen ook een afspraak voor de terugreis maken. Daar krijgen we overigens
geen spijt van, want hij weet veel over de streek te vertellen en laat ons de waterkrachtcentrale in de Volkhov zien. Hij heeft verder vandaag toch niks te doen – hetgeen
meteen zijn blijheid verklaart, want hij heeft aan ons een half weeksalaris verdiend.
Staraja Ladoga zelf stelt ook niet teleur: het Kremlin, meerdere kloosters, twee leuke

“Maar ‘toen kwamen
de democraten aan de
macht en die hebben
alles kapot gemaakt!!’”
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musea die speciaal voor ons langer open blijven en een zeer acceptabel restaurant. Wat
wil je nog meer? En inderdaad: in het stadje zien we een bushalte waar, meerdere malen per dag, een bus naar Volkhovstroj-1 gaat, met aansluiting op de trein… Wat mij
van dit avontuur bijblijft is niet dat we door de buschauffeur in de taxi van zijn broer
gepraat zijn, maar zijn oprechte filippica tegen “de democraten” die dat waarvan hij
hen beschuldigt niet eens gedaan hebben.
Op een zondagmiddag staan op Nevskij Prospekt verspreid een aantal burgers met
grote witte vellen op de stoep, met spreuken als: “Nazisme is in Rusland aan het groeien; weersta het geweld” en “Wie buitenlanders in elkaar slaat moet gestraft worden”.
Het is duidelijk een goed georganiseerd netwerk dat zich Koalitsija Demokratitsjeskij
Peterburg genoemd heeft. Het enige dat ze doen is aan de rand van de stoep staan met
hun plakat. De politie komt vrijwel meteen langs en noteert de namen. Ik zie geen
geweld, de demonstranten hebben vastberaden gezichten – het maakt de indruk of
ze dit niet voor het eerst doen. Op een straathoek staat ’n vrouw die de tekst omhoog
houdt “Mijn zoon is voor mijn ogen in elkaar geslagen omdat hij gay is” – na een kort
bezoek door de politie is ze snel verdwenen. Ik ga de hoek om, naar een van mijn favoriete boekwinkels, “Porjadok slov” [lett. De orde van de woorden], vlak naast het
alternatieve café “Кофе на кухне [Koffie in de keuken – maar de keuken is in Rusland
traditioneel de plek van het serieuze gesprek]”. Daar is volop “opruiende” literatuur te
vinden, waaronder een kritisch tijdschrift dat in Polen wordt uitgegeven en, kennelijk,
naar St. Petersburg vervoerd om daar verkocht te worden. Veel van de auteurs zijn
Russen. Ook Gene Sharp’s fameuze handboek From
Dictatorship to Democracy is hier in Russische vertaling te koop. De enige serieus oppositionele krant,
Novaja Gazeta, die slechts drie keer per week verschijnt in een oplage van 50.000 exemplaren en is
verkrijgbaar in kiosken en ook in de krantenautomaten op metrostations. Opvallend is dat ook in deze krant advertenties staan van
Russische staatsbedrijven, bijv. RosNeft’, het grootste olieconcern. ’n Telefoontje uit
het Kremlin zou volstaan om zo’n advertentie onmogelijk te maken, het feit dat dat
telefoontje niet gepleegd wordt betekent twee dingen: de overheid heeft andere prioriteiten en het is veel efficiënter om in de marge een kleine oppositie te tolereren dan om
alles en iedereen te controleren. Niet toevallig dat Herbert Marcuse’s concept van repressieve tolerantie weer aan relevantie en populariteit wint. Bijkomend welkom effect
is dat bovendien hierdoor de oppositie zichzelf compromitteert: zonder advertenties
van kapitaalkrachtigen kan een krant niet overleven, maar met dergelijke advertenties
kan ze moeilijk onafhankelijk genoemd worden, maar wèl vrij: zolang deze krant verschijnt kan Rusland claimen een vrije pers te hebben.

“De keuken is in Rusland
traditioneel de plek van
het serieuze gesprek.”
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Filosoof op de Arbeidsmarkt
Door Lisanne Hemmen en Sabine Holtermann

Judith Steenkamer:
“Niet alles is in regels te vatten.”

Dat niet alle filosofen altijd aan het filosoferen blijven, bewijst Judith Steenkamer
(1980). Met veel plezier is ze afgestudeerd in de filosofie. Toch is ze er tegenwoordig
nauwelijks nog mee bezig. Afgelopen zomer stopte ze met haar baan als programmamaker bij het Soeterbeeckprogramma zodat ze zich voltijd kan bezighouden met haar
grote passie: het schilderen van portretten. Dat ze afgelopen lente de publieksprijs won
met haar portret bij de expositie ‘Beeld van Beatrix’ heeft hier mede aan bijgedragen.
Splijtstof sprak met haar.
Hoe ben je bij de filosofie gekomen?
“Zowel filosofie als journalistiek leken mij erg leuk. Ik ben naar een paar open dagen
geweest, waaronder bij filosofie in Nijmegen en ik vond dit heel interessant. Achteraf
ben ik blij dat ik filosofie heb gekozen en geen journalistiek, want ik houd totaal niet
van schrijven. Filosofie werd als vak bijna niet gegeven op middelbare scholen, waardoor ik er tijdens mijn middelbare schooltijd nog niet veel mee bezig was. Dat is eigenlijk pas echt tijdens de studie gekomen.”
Wat vond je uiteindelijk het leukste aan filosofie?
“Je leert bij filosofie een geschiedenis van het denken, dat vind ik heel interessant. Je
bekijkt denkbeelden uit andere tijden en ziet hoe ze veranderen. Daar kun je een lijn
in trekken. Je ziet dan wat er in een bepaalde tijd belangrijk gevonden wordt en dat uit
zich in de filosofie, maar ook in de kunst.”
Je vertelde dat je niet heel erg van schrijven hield, maar bij filosofie moet je ook vrij
veel schrijven. Vond je dat lastig?
“Ja. Het was niet mijn hobby en ik moest veel werkstukken schrijven. Later vond ik het
soms wel leuk, bijvoorbeeld toen ik mijn scriptie moest schrijven en het schrijven bij
vakken die ik heel interessant vond. Als je de stof heel interessant vindt en argumenten bedenkt of uitlegt, wordt het leuker en wordt het ook steeds duidelijker. Ik heb dus
wel een paar pleziermomenten aan het schrijven beleefd, maar die zijn niet talrijk. Bij
mijn scriptie zag ik er heel erg tegen op, maar uiteindelijk viel het mee. Maar ik zou
niet voor de lol nog zoiets gaan schrijven.”
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Heb je daarom van het schilderen je baan gemaakt?
“Ja, schilderen ligt mij meer dan filosofie, maar ik ben wel heel blij dat ik filosofie gestudeerd heb. Je leert bij filosofie namelijk een bepaalde manier van denken. Daar ben
ik heel blij mee, maar beeld spreekt me meer aan dan tekst. Schilderen heeft mij veel
meer gelegen dan filosofie ooit gedaan heeft.”
Schilderde je al op jonge leeftijd?
“Ik tekende vooral. Tekenen is de basis van realistisch schilderen. Als je niet kunt tekenen, moet je eigenlijk nog niet gaan schilderen. Tijdens mijn studietijd tekende ik
bijna niet meer. Af en toe was ik er nog wel mee bezig, maar niet heel veel. Daar was
geen aanwijsbare reden voor.”
Hoe kwam het opeens weer terug?
“Ik was toen al een tijdje meer met kunst bezig. Ik ben in de filosofische esthetica
afgestudeerd bij Thomas Baumeister. In Nijmegen was er vrij weinig onderwijs in
de esthetica, je had een inleiding in de esthetica, maar verder was er niet zo veel. Ik
ben in Utrecht een paar vakken gaan volgen en dat was heel erg leuk. Daardoor bedacht ik me dat ik iets met kunst wilde gaan
doen wanneer ik klaar was, maar dat was nog
niet zo makkelijk natuurlijk. Wanneer je afgestudeerd bent, heb je amper werkervaring.
Ik heb daarom een tijdje vrijwilligerswerk
gedaan in Assen bij kunstenaarsinitiatief
DeFKA (Departement voor Filosofie en Kunst in Assen) om meer ervaring te krijgen.
Daar hielden ze zich vooral bezig met de overeenkomsten tussen kunst en filosofie.
Ze waren daar erg veel bezig met conceptkunst en en niet met realisme; dat vonden ze
achterhaald. In die tijd bezocht ik zelf tentoonstellingen en ik kan me herinneren dat
ik iets gezien had wat ik heel mooi vond. Ik ben hierdoor weer meer gaan tekenen en
heel snel ging het al veel beter. Dat motiveert heel erg. Eerst heb ik veel tijd gestoken
in leren tekenen en het begrijpen van de verf en toen pas ben ik gaan schilderen.”

Steenkamer: “Als je niet kunt
tekenen, moet je eigenlijk
nog niet gaan schilderen.”

Heb je ooit overwogen om naar de kunstacademie te gaan?
“Toen ik klein was wel. Ik schreef bijvoorbeeld in vriendenboekjes dat ik kunstenaar
wilde worden. Ik heb een jaar de Opleiding Oude Schildertechnieken gevolgd in Den
Bosch. Daar leer je heel veel verschillende oude technieken en hoe je bijvoorbeeld zelf
verf kunt maken, maar daar leer je ook niet echt realistisch schilderen; dat is niet de
insteek. Ik ben er na een jaar mee gestopt, omdat ik met olieverf wilde schilderen en
het tweede jaar zou over andere technieken gaan. Ik ben niet naar de kunstacademie
gegaan, omdat je daar niet leert schilderen zoals ik schilder. Je leert daar vooral ideeën
en een eigen stijl ontwikkelen. Ik sprak laatst een meisje dat net van de kunstacademie
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kwam. Zij vertelde dat ze helemaal niet wist hoe ze een olieverfschilderij moest opzetten. Dat leer je daar helemaal niet; technisch gezien leer je daar helemaal niets. Ik ben
blij dat ik een goede academische opleiding heb gedaan en niet de kunstacademie.”
Je schildert in de realistische stijl. Waarom spreekt dit jou zo aan?
“Deze stijl heeft mij eigenlijk altijd het meeste aangesproken. Je kunt in het klassiek
schilderen de werkelijkheid echt heel mooi weergeven. Ik vind het iets toverachtigs
hebben hoe het beeld ontstaat. Eerst lijkt het nog nergens op en is het nog heel vaag
en schematisch en dan wordt het langzaam steeds gedetailleerder, steeds beter. Dat
magische heb ik bij andere schilderstijlen veel minder. Het is 2d, maar je kunt toch
een 3d illusie scheppen.”
Probeer je een eigen stijl aan een portret toe te voegen?
“Een portret moet zo realistisch mogelijk zijn, maar ik maak wel kleine aanpassingen.
De focus leg ik meestal in het gezicht, omdat de blik daar het eerst naartoe gaat. Kleding houd ik meestal vaag, en schilder ik grof. In een portret gaat het om het gezicht
en de herkenbaarheid. Ik schilder meestal na van foto’s, maar het is niet zo dat ik de
foto zomaar kopieer. Ik maak wel keuzes in wat belangrijk is. Dit zijn vaak kleine aanpassingen, bijvoorbeeld als iemand heel veel rimpels heeft, die hoef ik niet allemaal
keihard te schilderen. Vaak maak ik het dan iets zachter door de nadruk op de ogen te
leggen. Je maakt keuzes in de manier waarop je schildert, wat is belangrijk en wat niet?
Waar moet ik eerst naar kijken? Hoe wil je de blik leiden? Een mooie belichting is een
van de belangrijkste dingen. Je wilt vorm hebben en dan helpt het als je veel verschil
hebt tussen licht en donker. Die suggestie wek je dan beter en het is ook interessanter
in het schilderij. Ik probeer daarom vaak licht en donker in een groot bereik te zetten.”
Zijn er volgens jou overeenkomsten tussen de kunst en filosofie?
“Tijdens het schilderen ben je eigenlijk niet met filosofie bezig, het is namelijk een heel
andere activiteit, maar er zijn zeker overeenkomsten. Je moet bijvoorbeeld voor allebei heel nauwgezet zijn. Bij filosofie moet je heel precies zijn in het omgaan met teksten en concepten en is ieder klein onderscheid belangrijk. Dat is in het schilderen ook
zo. Het gaat om het kleinste onderscheid tussen licht en donker, net iets meer kleur of
net iets minder blauw. Ook moet je dingen kunnen analyseren, zowel bij schilderen
als filosofie. Je maakt bij het opbouwen van een schilderij eigenlijk een analyse waar
steeds meer bij komt. Ik begin altijd met een onderschildering in zwart wit en daarna
gaan er kleuren overeen. Je werkt steeds meer toe naar het resultaat. Geduld hebben is
nog zo’n overeenkomst. Dat heb je bij filosofie nodig bij sommige teksten en dat is bij
schilderen ook zo. Mijn geduld is bij filosofie zeker gegroeid.”
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Je hebt ook nog een tijdje bij het Soeterbeeckprogramma gewerkt.
“Ja, dat klopt. Ik heb vijf en een half jaar bij het Soeterbeeckprogramma gewerkt en
afgelopen zomer ben ik per 1 juli gestopt. Onder de programmamakers heb je een onofficiële verdeling van een paar onderwerpen en ik had vooral kunst, cultuur en literatuur. Ik heb met veel plezier bij het Soeterbeeckprogramma gewerkt, het was een heel
erg leuke baan met leuke collega’s. Op de universiteit gebeurt ook altijd heel veel en ik
mis dat wel, want nu zit ik de hele dag in mijn eentje te schilderen. Maar ik heb nu wel
alle tijd om te doen wat ik het liefste doe en dat is een groot verschil.”
Was je veel bezig met de combinatie tussen filosofie en kunst?
“Het Soeterbeeckprogramma had een keer een samenwerking met het museum Het
Valkhof, waar toen een tentoonstelling was over de achttiende eeuw. Wij hadden hierover een programma, waarbij Christoph Lüthy een lezing gaf over de wetenschapsgeschiedenis van de achttiende eeuw. Het ging dus niet direct over de relatie tussen
filosofie en kunst, maar ze werden op die manier wel bij elkaar gebracht.”
En bij je stage in Assen?
“Bij het werk in Assen stond het me tegen dat daar mensen werkten waarvan sommige
iets maakten waar niks aan was om naar te kijken. Bijvoorbeeld een paar opgestapelde
planken hout. Wanneer ik vroeg wat dat moest voorstellen, kreeg ik een heel wollig
verhaal te horen. Ze zeiden dat als je het ze morgen hetzelfde zou vragen, ze een heel
ander verhaal zouden vertellen. Dan heb je dus zowel slechte kunst als slechte filosofie.
Dan kun je beter één van de twee kiezen.”
Uiteindelijk heb je de stap gezet om te stoppen met werken en te gaan schilderen.
Wat heeft de doorslag gegeven?
“Ik wist al lang dat ik dat uiteindelijk wilde gaan doen, maar je moet eerst goed genoeg zijn om er genoeg geld mee te kunnen verdienen om van te leven. Ik heb een
jaar lang met twee andere schilders in een atelier gezeten. Een van
die twee, Emile van Dalen, heeft
mij alle techniek geleerd. We zaten iedere dag in het atelier en na
werktijd ging ik er vaak nog heen.
Er staat dan constant iemand bij je
om aanwijzingen te geven en dat
is de beste manier om het te leren.
Ik heb meegedaan met het publieksproject ‘Beeld van Beatrix’ van de NOS en Paleis Het Loo. Uiteindelijk heb ik de publieksprijs gewonnen en ben ik in een liveprogramma van de NOS geweest. Dat heeft me heel veel publiciteit en opdrachten opgeleverd. Ik dacht toen: als het nu niet kan, dan weet ik niet waar ik op zit te wachten.

Steenkamer: “Ze zeiden dat als je
het ze morgen hetzelfde zou vragen,
ze een heel ander verhaal zouden
vertellen. Dan heb je dus zowel
slechte kunst als slechte filosofie.”
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Er zijn veel meer mensen dan ik dacht die nog een geschilderd portret willen hebben.
Ik zit ook bij De Portretwinkel1, waarvan ik opdrachten krijg, maar er zijn ook mensen die me zelf benaderen. Zo is het uiteindelijk veel sneller gegaan dan ik had gedacht,
want ik dacht dat het nog wel een paar jaar zou duren voordat ik de stap zou kunnen
zetten. Het portret van Beatrix is nu verkocht aan Het Loo voor de eigen collectie en
afgelopen week hoorde ik dat ze ook een portret van mij van Willem van Alexander
willen kopen om naast dat van Beatrix te hangen.”
Het is toch wel een onzekere baan. Vond je het spannend om de stap te zetten?
“Ja, een tijdje wel. De vraag was vooral: wanneer zet ik de stap? Dat ik het wilde doen,
stond voor mij al heel lang vast. Alleen het wanneer is lastig. Je weet nooit wanneer je
opdrachten krijgt en of mensen iets van je willen kopen. Er zijn ook veel galeries die
nu failliet gaan. Maar ik kreeg meer aanvragen en toen dacht ik: als ik blijf werken,
kan ik die opdrachten niet maken en je moet altijd een beetje gokken. Als het mislukt,
is het jammer, maar ik zou er ook niet mee kunnen leven om er altijd naast te werken
en niet volledig te kunnen doen wat ik eigenlijk wil. Het gaat erom je kans te grijpen
wanneer die zich aandoet.”
Wat zou je andere studenten aanraden die ook kunstzinnige passies hebben?
“Vooral heel veel blijven doen. Je moet heel veel uren maken, heel veel oefenen. In het
begin wordt het vaak niet wat je wilt. Maar als je er echt serieus mee bezig bent, ga je
ook verbeteringen zien. En ook nooit denken dat je er mee klaar bent. Dat vind ik ook
belangrijk. Ik heb ook nog wel veel dingen te leren in schilderen.”
Zou iedereen het kunnen of moet je een bepaald talent hebben?
“Dat is iets wat ik me zelf ook afvraag. Zou je talent niet de wil zijn om het te kunnen?
Je moet het namelijk heel erg graag willen. De eerste jaren is het nog niet zo mooi wat
je maakt. Er is veel doorzettingsvermogen voor nodig en dat kun je alleen opbrengen
als je het heel graag wilt, maar ik weet niet of iedereen die het zo graag zou willen ook
even goed kan worden. Eerst dacht ik van wel, maar anderhalf jaar geleden was ik in
Florence bij een tentoonstelling van een gedegen schilderopleiding. Er hingen vooral
veel schilderijen van mensen die afgestudeerd waren. Er zaten heel goede dingen bij,
maar sommigen vielen wel echt tegen. En toen dacht ik: als je zo’n intensieve opleiding
hebt gehad, moet je wel heel goed zijn, maar dat was dus niet bij iedereen het geval.
Dan ga je toch denken dat talent of aanleg een rol speelt. Je kan bijvoorbeeld technisch
perfect schilderen, maar als je helemaal geen oog hebt voor compositie, dan krijg je
ook geen mooie schilderijen. Niet alles is in regels te vatten.”
1 De portretwinkel is onderdeel van ‘Morren Galleries’
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Hoe zie je de toekomst voor je?
“Ik hoop heel veel te kunnen schilderen en ik zou het ook leuk vinden om een tijd naar
het buitenland te gaan om daar te schilderen. Ik ben niet per se gebonden aan Nijmegen. Ik zou ook een paar maanden ergens anders heen kunnen gaan, bijvoorbeeld waar
het mooier weer is. Dat lijkt me wel het leukste: dat je op meer verschillende plekken
komt.”

Wil je het werk van Judith Steenkamer bewonderen? Ga dan naar haar website: www.
judithsteenkamer.nl.
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Opstand, vrijheid, hartstocht
Albert Camus en het literaire denken

Mathijs Sanders

In zijn honderdste geboortejaar en ruim een halve eeuw na het verkeersongeluk dat
hem het leven kostte, is het werk van de Franse schrijver Albert Camus nog altijd
springlevend. Drie recent verschenen, nieuwe Nederlandse vertalingen onderstrepen
het actuele belang van deze denkende schrijver.1
Camus zet zijn lezers in beweging. In zijn boeken hoorde ik voor het eerst de melodie van het denken: hij schotelt ons geen leer voor maar spoort aan tot reflectie en
bedient zich daarbij van literaire middelen. “Men kan niet genoeg de aandacht vestigen op de willekeur van de oude tegenstelling tussen kunst en filosofie”, schrijft hij in
De mythe van Sisyphus. 2 Om zicht te krijgen op het literaire denken van deze schrijver
kunnen we zijn oeuvre dan ook het beste als één geheel beschouwen. Twee denkfiguren wil ik hier naar voren halen die voor mij de kern van dat oeuvre vormen, namelijk
de kritiek op het utopisme en het ideaal van ‘het klaarlichte denken’.
Voor Camus geldt het hier en nu. Wie zijn hoop vestigt op een hiernamaals of
op een aards paradijs bedriegt zichzelf en brengt anderen in gevaar. Utopieën wiegen
het denken in slaap met de valse belofte van een uitgesteld geluk. In De mythe van
Sisyphus stelt Camus ons de absurde mens ten voorbeeld, die in opstand komt tegen
de doodsdrift en in het volle besef van de doelloosheid van het bestaan hartstochtelijk
heeft leren leven onder de zon. “Het absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens
die vraagt, en de wereld die op een onredelijke wijze zwijgt.”3 Er zijn twee mogelijkheden om aan die confrontatie te ontsnappen: zelfmoord of de sprong in een religie
of aardse utopie (de zelfmoord van het denken). Camus wijst beide vluchtwegen af en
pleit voor de bewuste aanvaarding van het absurde. Wat is de zin van een leven dat
geen doel heeft? Wie bereid is die vraag te stellen, kan geluk vinden in de momenten
waarop de scheiding tussen de mens en de wereld het minste wordt gevoeld. Op die
momenten hebben zijn personages het gevoel deel uit te maken van de wereld of zelfs
die wereld te zijn. Dat zijn de ogenblikken waarop een epifanie mogelijk wordt.4 Het
1 Albert Camus, De vreemdeling, Amsterdam 2013 (De Bezige Bij). Albert Camus, De mythe van
Sysifus. Een essay over het absurde, Utrecht 2013 (Uitgeverij IJzer). Albert Camus, De mens in
opstand, z.p. 2013 (Amstel Uitgevers).
2 Camus, De mythe van Sisyphus, p. 126-127.
3 Camus, De mythe van Sisyphus, p. 42. De vraag van de mens is die naar eenheid, zin en betekenis.
De uitspraak preludeert op het essay over Kaf ka, het ‘Aanhangsel’ bij De mythe van Sisyphus,
vooral op Camus’ visie op Der Prozess.
4 Een heldere uiteenzetting over epifanie in de moderne literatuur geeft J.D.F. van Halsema,
Epifanie. Ogenblikken van verlichting en verschrikking in de Nederlandse letterkunde rond 1900,
z.p., 2006 (Historische Uitgeverij), p. 29-60. Van Halsema typeert epifanie “in de modern-literaire
betekenis” als “een zich aan de ratio onttrekkende, plotselinge, kort durende, diep inwerkende
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kunstwerk lijkt bij uitstek de plaats waar een dergelijke ervaring kan worden getoond.
In het vroege werk, vooral in de verhalen uit Noces (Bruiloft), wordt die eenheidservaring met de natuur opgeroepen in lyrische passages, waarin het moment het wint van
de op toekomst en doelen gerichte geschiedenis. Dat moment kan worden vergroot
in de lengte (door het te laten voortduren) of in de breedte (door het uit te putten, te
vergroten, te verrijken). Dat een dergelijke plotselinge openbaring ook tot vernietiging
kan leiden, weten lezers van L’Étranger (De vreemdeling). Wanneer de jonge Meursault
voelt hoe “een heel strand trillend van zonlicht tegen mij aan [drong]” en het mes van
een Arabier het zonlicht in zijn gezicht laat spatten, schiet hij hem dood en verstoort
hij “het evenwicht van de dag […] de uitzonderlijke stilte van een strand waar ik
gelukkig was geweest.”5 Alle pogingen van gerechtsdienaren om zijn daad rationeel
te verklaren, zullen stuklopen. Meursaults misdaad is de verstoring van dat natuurlijke evenwicht.
Camus liet De mythe van Sisyphus voorafgaan door een regel uit de derde Pythische Ode van Pindarus: “O mijn ziel, streef niet naar de onsterfelijkheid, maar put het
veld der mogelijkheden uit.”6 Los van zijn gebruikscontext kan deze uitspraak gemakkelijk worden begrepen als een oproep tot ongebreideld hedonisme. Voor Camus is
het tegendeel het geval. Dat brengt mij op wat ik als de kern van Camus’ denken beschouw en wat het duidelijkst is
verwoord in het laatste deel van
L’Homme révolté (De mens in opstand) uit 1951, het boek dat de
breuk met de utopist Sartre onherstelbaar maakte. Dat laatste
deel draagt de titel ‘La pensée du
midi’ (‘Het klaarlichte denken’)
en staat in het teken van de aanklacht tegen wat Camus “de mateloosheid van onze tijd” noemt.7 Die mateloosheid uit
zich onder andere in de eis van totale individuele vrijheid, die alleen kan worden verwezenlijkt door de vrijheid van anderen onder druk te zetten. Dan ontaardt opstand al
snel in terreur. Terwijl Sartre begrip vroeg voor het politiek gemotiveerde terrorisme
van ‘links’, dat een hoger doel diende (het omverwerpen van een onrechtvaardige
werkelijkheid), waarschuwde Camus voor het gevaar dat een authentieke opstand zou
uitlopen op een vorm van geïnstitutionaliseerd geweld, politiek gelegitimeerd terro-

“Die mateloosheid uit zich onder
ndere in de eis van totale individuele
vrijheid, die alleen kan worden
verwezenlijkt door de vrijheid van
anderen onder druk te zetten.”

ervaring waarin een zintuiglijk waarneembaar element in de gewone, alledaagse werkelijkheid een
niet binnen een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat. De aanleiding
staat dus in geen verhouding tot de uitwerking.” p. 35. Dit lijkt mij een nogal precieze beschrijving
van wat Meursault in het negatieve overkomt.
5 Camus, De vreemdeling, p. 68-69.
6 Camus, De mythe van Sisyphus, p. 11.
7 Camus, De mens in opstand, p. 17.
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risme. 8 De opstand die Camus voorstaat leidt niet tot vernietiging maar manifesteert
zich in levenskracht, in het scheppen. Onder de dreiging van een totale nucleaire vernietiging moet de mens zich volgens Camus voegen naar het “grensdenken”.9 De opstand mag niet uitlopen in excessen, de grenzen van het menselijke moeten steeds
in acht worden genomen. De actualiteit van Camus ligt vooral in zijn verzet tegen
het abstracte denken, tegen het stollen van het denken tot een idee of ideologie. Die
afwijzing van grote verhalen waarmee wij elkaar geruststellen en waarmee we ons
behaaglijk wentelen in het vet van ons eigen gelijk, resulteerde bij Camus niet in een
waardevrij relativisme. Het ging hem er juist om de complexe werkelijkheid te begrijpen door die werkelijkheid te beleven. De roman was een belangrijk middel om tot dat
begrip met behoud van complexiteit te komen. Evenwicht en maat wijst Camus aan
in de traditie van het apollinische denken, waarin de schoonheid boven de rede staat,
de natuur boven de steden en het leven boven de leer. Zoals Camus onze blik richt
naar het Middellandse Zeegebied, waar dat ideale ‘klaarlichte’ denken bewaard zou
worden, zo oriënteren wij ons opnieuw op het uitzonderlijke werk van deze denkende
schrijver. Juist nu.

8 Zie Ruud Welten, Zinvol geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme,
Kampen, 2006 (Klement).
9 Camus, De mens in opstand, p. 297.

91

92

Door Lisanne Hemmen
vanuit de redactie van Splijtstof
Wat zegt deze Splijtstof u eigenlijk? De stukken die ze bevat, dragen stuk voor stuk
een interessante boodschap; als onafhankelijke stukken, ‘losse prikkels’, zijn ze zeker
waardevol. Om dus aan te geven dat filosofie meer kan dan mooie slogans verzinnen,
wil de redactie vanaf nu ervoor instaan dat filosofie niet als een – weliswaar groeiende
– klein onderdeel van een ivoren toren doorgaat. Want wiskunde berekent en bewijst,
geneeskunde geneest en antropologie observeert... En Splijtstof? Splijtstof spréékt!

Aanwezigheidsplicht: verantwoordelijkheid of verplichting?
De tijd dat het studentenleven nog gemakkelijk was, is voorbij. Tegenwoordig kun je
niet meer op kosten van de Nederlandse staat tien jaar lang studeren en tegelijk een
uitgebreid sociaal leven er op na houden. Nee, het studentenleven wordt steeds harder
en de student wordt steeds meer vanuit verschillenden kanten benadeeld. Een krimpende economie en een neoliberaal denken zorgen ervoor dat de overheid standvastig
op zoek gaat naar manieren om te bezuinigen. Studeren moet goedkoper en efficiënter en daarom wordt er bezuinigd op de student; vanaf 2015 wordt de basisbeurs afgeschaft, de Ov-studentenkaart wordt een kortingskaart en de collegegelden worden
verhoogd. Dit zorgt ervoor dat een student vaker een keuze moet maken tussen lenen
of bijwerken. Niet iedere student wil lenen, maar werken is ook niet altijd een optie
omdat de studie dit niet altijd toelaat.

De aanwezigheidsplicht
Sinds dit studiejaar is er een aanwezigheidsplicht ingevoerd bij de studie filosofie. Studenten moeten vanwege studie-intensivering meer studie-uren maken. De aanwezigheidsplicht moet ervoor zorgen dat het harde leven van de student wordt verzacht. Zo
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hoeft de student zichzelf niet langer te motiveren om naar college te komen of zich af
te vragen wat belangrijker is: naar college gaan of voldoen aan andere verplichtingen.
Deze keuze wordt nu gemaakt door de universiteit.
Het is jammer dat dit nodig is. Filosofie studeer je omdat je het leuk vindt. Dat
zou voor voldoende motivatie moeten zorgen waardoor je het op kunt brengen om
naar colleges te gaan. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Het kwam namelijk
vaak genoeg voor dat een docent college moest geven aan een bescheiden clubje studenten. Aan het begin van een college middeleeuwse filosofie op vrijdagochtend vorig
jaar waren slechts vijf studenten aanwezig. Daarna kwamen er nog enkele studenten
binnensluipen. Uiteindelijk waren er niet meer dan dertien studenten aanwezig en
dan hebben we het alleen over fysieke aanwezigheid gehad. De aanwezigheidsplicht
lijkt dus bittere noodzaak, en effectief, want de collegezalen zijn nu voller dan ooit.
Daarnaast kent de instelling van de aanwezigheidsplicht nog een paar andere voordelen. De student wordt nu gedwongen om colleges te volgen en zal tegelijk gedwongen
worden om leerstof mee te krijgen die hij anders misschien niet had meegekregen. Studenten zijn meer met hun studie bezig en studenten die meer structuur nodig hebben,
krijgen meer structuur. De invulling van het college wordt beter omdat er meer studenten aanwezig zijn, wat de docent gemotiveerder zal doen doceren. Ook zal er meer
mogelijkheid tot discussie ontstaan. Verwacht wordt dat de student beter zal presteren,
tentamens beter worden gemaakt en langstudeerders worden voorkomen.
Veel studenten zullen inderdaad beter presteren wanneer ze meer structuur aangeboden krijgen - in vorm van aanwezigheidsplicht en het maken van opdrachten maar dit kan ook nadelig zijn. Studenten die twee studies volgen hebben vaak overlappende colleges en wanneer deze allebei aanwezigheidsplicht hebben, heeft de student
een probleem. Waar hij anders makkelijk twee vakken die overlappende colleges hebben had kunnen halen, is dit nu niet meer mogelijk; hij mag het tentamen niet maken
omdat hij te veel afwezig is geweest. Dit kan verholpen worden door uitzonderingen
te maken, maar dit is vaak veel werk voor een student die het al erg druk heeft. Ook
studenten die colleges volgen in verschillende jaarlagen hebben dit probleem, zij mogen bijvoorbeeld niet een B2- vak volgen, omdat ze aanwezig moeten zijn bij een propedeuse vak. Het gevolg hiervan is dat studenten onnodig studievertraging oplopen.

De verantwoordelijkheid van de student komt in gevaar
Je kunt je afvragen of de aanwezigheidsplicht wel het gewenste resultaat bereikt. Studenten zullen sneller afstuderen, maar gaat dit niet ten koste van de ontwikkeling van
de student? Dat snel afstuderen en de kwaliteit van het onderwijs niet altijd samen
gaan, zie je in het voorgezet onderwijs. Middelbare scholen proberen een balans te
vinden tussen aan de ene kant zorgen voor goede resultaten en aan de andere kant de
leerling voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs. Een school die een leerling
wil leren om zelfstandig te werken zodat hij voorbereid is op het wetenschappelijk onderwijs, wordt niet altijd als goede school beoordeeld. Niet iedere leerling zal zich im-

94

Lisanne Hemmen
mers even goed ontwikkelen, waardoor ze vaker blijven zitten en hun eindexamen niet
halen. Zo’n school wordt dan als slechte school beoordeeld, puur omdat er enkel naar
de cijfers wordt gekeken en niet naar de kwaliteit. Vaak kiezen scholen er daarom voor
goede resultaten na te streven. Om dit te bereiken wordt vaak veel huiswerk opgegeven
en wordt er streng gecontroleerd of leerlingen niet spijbelen. Leerlingen worden vaak
niet genoeg vrij gelaten om zich te ontwikkelen. In plaats daarvan verteld een school
letterlijk wat ze moeten doen. Hiermee ontneem je de kans om ze zelf te laten nadenken. Dit gaat ten koste van de zelfstandigheid van jonge mensen. Het gevolg is dat veel
studenten vaak niet voorbereid zijn op de universiteit als ze net van het voortgezet
onderwijs komen. De universiteit moet hierdoor deze achterstand inhalen, met als
bijkomend probleem dat ze er tegelijkertijd voor moet zorgen dat dit soort studenten
de gewenste resultaten behalen. De oplossing voor de opleiding filosofie: aanwezigheidsplicht en intensivering.
De universiteit gaat op dezelfde wijze met studenten om als middelbare scholen
met leerlingen: ze vertellen de student wat ze moeten doen en laten amper vrijheid
over om het studentenleven zelf te organiseren. Want niet alleen binnen het voortgezet onderwijs, maar ook in het wetenschappelijk onderwijs ligt vaak de nadruk op
slagingspercentages. Met oog op de
slagingspercentages wil de universiteit er daarom zo snel mogelijk voor
zorgen dat studenten voorbereid
zijn voor de arbeidsmarkt. De vergelijking met een opleiding als baan
wordt daarom vaak gemaakt. Wanneer je straks een baan hebt moet je ook aanwezig
zijn, anders word je ontslagen; waarom zou je dan niet ook bij colleges aanwezig zijn?
Van de student mag inderdaad verwacht worden dat hij zijn of haar studie serieus
neemt, maar ik vraag me af of het opleggen van een aantal regels de juiste methode is
om iemand voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ontneem je niet een te groot deel van
de verantwoordelijkheid van de student?

“De universiteit gaat op dezelfde
wijze met studenten om als
middelbare scholen met leerlingen.”

Verantwoordelijkheid leer je in de praktijk
Voorbereid zijn op de arbeidsmarkt leer je namelijk niet in colleges, vooral niet bij de
studie filosofie. Filosofie is geen vak, maar een vaardigheid die je op verschillende
plekken op de arbeidsmarkt kunt toepassen. Colleges moeten er op gericht zijn om er
voor te zorgen dat de student de geschiedenis van de filosofie en filosofische vaardigheden beheerst. Voorbereiding op de arbeidsmarkt leer je in de praktijk, door bijvoorbeeld redacteur te worden bij Splijtstof. In de praktijk leer je hoe je kennis moet toepassen in je werk en leer je verantwoordelijkheid te nemen en deze ook na te komen.
Verantwoordelijkheid leer je niet door een paar regeltjes te volgen. Een goede student
is geen student die netjes de regels volgt, een goede student is een student die zijn studie serieus neemt en zichzelf verantwoordelijk stelt om goed te presteren en om naar
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colleges te gaan. De verantwoordelijkheid die je op de arbeidsmarkt nodig hebt, leer je
doordat je verantwoordelijkheid hebt als student. Een freelance of zelfstandige ondernemer zal geen baas hebben die zegt wanneer je moet werken. En als je wel voor een
baas gaat werken en je gaat solliciteren, zal je niet aangenomen worden omdat je braaf
de regels hebt gevolg en altijd bij colleges aanwezig was. Veel eerder zal er gekeken
worden naar hoe belangrijk jij je ontwikkeling vindt, hoe gemotiveerd je bent en wat je
naast je studie allemaal hebt gedaan. Allemaal zaken die door de aanwezigheidsplicht
een stukje onbereikbaarder zijn geworden.
Verantwoordelijkheid kun je niet opdringen. De universiteit moet daarom laten
zien waarom het volgen van colleges belangrijk is. Niet door dit te verplichten, maar
door de colleges uitdagender en interessanter te maken. De student zal dan vaker komen en heeft alle vrijheid om zichzelf te ontwikkelen en zelfstandig te worden, terwijl
de universiteit laat zien dat ze niet alleen maar naar meetbare resultaten streeft.
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Proeven op de Arbeidsmarkt
Door Merel Melief

In de nieuwe rubriek Proeven op de Arbeidsmarkt interviewen we studenten filosofie
met een interessante stage. Deze keer Ruth van Gessel, die stage liep bij Brandstof. We
spreken haar in het Café Dwaze Zaken in Amsterdam. Ruth is Nijmegen namelijk ontgroeid, het is haar ietwat te studentikoos. Een stage in Amsterdam leek haar wel wat en
dat heeft ze dan ook alles behalve dwaas aangepakt.
Wat is brandstof?
“Brandstof is een stichting opgericht door Laurens Knoop met Maria Janssens als enige vaste medewerker. Brandstof probeert om quitte te draaien en dan kun je je het
niet veroorloven veel vaste werknemers te hebben. De projecten van Brandstof hebben een filosofische inslag. Het kan zo zijn dat het project daadwerkelijk over filosofie
gaat, maar vaak betekent het dat je een filosofische manier van denken moet hebben.
Laurens Knoop heeft geen filosofie gestudeerd, Maria Janssen wel. Dit zie je terug in
het bedrijf. Maria bewaakt de filosofische kwaliteit en Laurens richt zich meer op de
contacten.”
Kun je een voorbeeld noemen van een project?
“Ze maken bijvoorbeeld het televisie programma Durf te Denken bij de omroep HUMAN. Afgelopen zomer hebben we het derde seizoen opgenomen. Hiernaast heeft
Brandstof ook geassisteerd bij de opnames van het Filosofisch Kwintet met Clairy Polak en Ad Verbrugge. Het programma Durf te Denken heeft de vorm van een college.
Elke aflevering wordt er een filosoof behandeld door een gastdocent. Voor de tweede
keer op rij heeft Brandstof ook een project op Lowlands gedraaid, LowSofie. Ze doen
hier de wedstrijd So You Think. Er strijden zes jonge filosofen tegen elkaar voor de
titel ‘Beste Filosoof ’. Dit jaar won Simon Gusman. Ook zijn er hoogleraren aanwezig
die lezingen geven en de winnaar van So you Think mag uiteindelijk met hen in debat. Het is leuk om te zien hoe hoogleraren een stuk zekerder van hun zaak zijn dan
de jonge filosofen. Daarnaast start Brandstof ook filosofische cursussen op en brengen hiervoor formats naar buiten. Zo is Brandstof een samenwerking aangegaan met
de Vrije Academie. Brandstof is verantwoordelijk voor de content van de filosofische
colleges die daar gegeven worden. Naast dit alles werkt Brandstof ook vaak in de rol
van adviseur, zo assisteren ze vaak in het creatieve proces van andere instanties die
iets willen ontwikkelen of organiseren. Brandstof heeft eigenlijk continu een boel verschillende projecten naast elkaar lopen.”
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Hoe kwam je bij Brandstof terecht?
“Ik heb eerst stage gelopen bij de VPRO als webredacteur voor een themaweek over
armoede. Na korte tijd kreeg ik de ziekte van Pfeiffer en moest daarom stoppen. Het
was me toen duidelijk geworden dat je van een stage erg veel leert en wilde er daarom
nog wel één afronden. Na een korte speurtocht op internet kwam ik terecht bij Brandstof. Ik heb ze een mailtje gestuurd en mocht langs komen. Na een gesprek met Maria
voelde het alsof het wel klikte. Ik heb toen nog een gesprek met Laurens gehad en omdat ze het in de zomer altijd heel druk hebben konden ze me wel goed gebruiken. Ze
vertelde me dat ze in het verleden de fout hadden gemaakt om te veel stagiaires aan
te nemen, waardoor ze niet aan iedereen evenveel te bieden hadden. Als je een stage
zoekt moet je soms gewoon durven. Stuur gewoon een mailtje, ook al denk je dat je
geen kans maakt. Je weet nooit hoe de dingen lopen.”
Wat heb je tijdens je stage gedaan?
“Ik heb veel verschillende dingen gedaan. Omdat de stichting Brandstof zo veel verschillende projecten heeft lopen, betekent het ook dat de werkzaamheden gevarieerd
zijn. Als eerste heb ik geholpen bij het programma Durf te Denken, waar ik zorgde
voor het publiek. Het was wel even wennen om mensen zomaar op te bellen of te mailen. Gelukkig hadden ze een groot
contactenbestand. Ik moest er tijdens
het programma ook voor zorgen dat
de jonge mensen vooraan zaten. Dan
moest ik soms letterlijk de ouderen
naar achter sturen, dat was wel lastig.
Ik heb een groot deel van de stage aan
een syllabus gewerkt. Dat was van een hele andere orde. Er kwam meer filosofische
kennis bij kijken. De syllabus wordt gebruikt voor een cursus die wordt aangeboden
door de Vrije Academie en waarvoor Brandstof de inhoud verzorgd. De Vrije Academie is een academie waar iedereen tegen betaling cursussen kan volgen. Dat was
nog wel een leuke test om te kijken hoeveel ik nog van elke filosoof wist. Diep ga je
nooit op de filosofie in, want het is toch een cursus voor de beginner. Daarnaast heb
ik geholpen bij LowSofie en daar had ik meer productionele taken. Ik zorgde ervoor
dat alles soepel liep. Daar kwam toch even meer bij kijken dan ik in eerste instantie
gedacht had. Ik vond het wel leuk om te merken dat er zo veel mensen komen. Ik weet
zelf niet eens of ik wel was gegaan als ik op Lowlands was. Toch stond de tent altijd
vol. We hadden een eigen bar met zelfs een echte stamgast die het hele festival bij ons
gestaan heeft.”

Ruth: “Als je een stage zoekt moet
je soms gewoon durven. Stuur
gewoon een mailtje, ook al denk
je dat je geen kans maakt.”
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Voegt een stage volgens jou iets toe aan de studie filosofie?
“Ik denk dat een stage voor veel mensen een leerzame toevoeging kan zijn. Bij filosofie
zijn er twee uitgestippelde paden, namelijk promoveren of leraar worden. Wie geen
van beide ziet zitten, moet dus zelf iets ontdekken. Een stage is een goede manier om
uit te vinden wat je als student filosofie kunt bijdragen. Je kunt er achter komen waar
je goed in bent, omdat je tijdens je stage feedback krijgt. Daarnaast leer je wat je leuk
vindt om te doen en wat niet. Zelf had ik na vier jaar studeren het gevoel dat ik eigenlijk nog niet zo veel geleerd had. De feedback die ik kreeg, liet zien dat ik kwaliteiten
bezat die ik opgedaan heb tijdens mijn studie, zoals het aandragen van creatieve oplossingen. Het is ook erg goed om uit je comfort zone te treden. Als student ga je naar
je college en daar ben je passief. Daarnaast schrijf je wel stukken, maar deze schrijf
je alleen in je kamer en je stuurt het pas op als je er tevreden mee bent. In de praktijk
moet je soms dingen doen waarvan je geen idee hebt hoe. Je kunt dan erg tegen jezelf
aanlopen, maar je leert er veel van.”
Denk je dat de opleiding je goed voorbereid op de praktijk?
“Ik merkte dat er wel een kloof bestond tussen wat je bij de opleiding filosofie leert
en wat er in de praktijk van je gevraagd wordt. Bij filosofie heb ik geleerd om nooit
zomaar mijn mening te geven. Eerst zoeken we alles uit over een bepaalde filosoof en
als we er dan na een hele tijd genoeg van weten, voegen we daar misschien heel voorzichtig onze eigen mening aan toe. Toen ik bij Brandstof kwam moest ik meedoen aan
brainstormen. Daar werkt het precies tegenovergesteld. Je moet dan gewoon dingen
roepen, ook al is het misschien heel dom of raar, het kan uiteindelijk door associatie
wel leiden tot goede ideeën.”
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I will survive
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Philip Mirowski - Never let a serious crisis go to waste: how
neoliberalism survived the financial meltdown
Uitgeverij Verso 2013
384 pagina’s
ISBN 1781680795
Prijs €15,00

In 2008 stortte de wereldeconomie in als een Jengatoren. In links-intellectuele kringen heerste een poos een zekere bitterzoete vreugde: hoewel de wereldeconomie een
flinke optater heeft gekregen, zullen we nu eindelijk verlost zijn van de groteske ideologie die deze crisis heeft veroorzaakt: het neoliberalisme. ‘Het is nu kraakhelder,’ zo
dacht men, ‘dat het de bankiers, de vrijemarktfetisjisten en de neoklassieke economen
— in één woord: de neoliberalen van deze wereld —waren die aan de fundamenten
van de Jengatoren die onze economie heet zaten te frunniken.’ Uit de as van de wereldeconomie zou een nieuwe orde kunnen rijzen, want de ware natuur van de neoliberalen was eindelijk onontkenbaar naar voren gekomen.
Deze hoop bleek ijdel. Na slechts enkele maanden was al duidelijk dat de neoliberalen zich hadden weten te ontdoen van alle blaam. De neoliberale kolos denderde verder, zowel in de politiek (men kijke slechts naar het betreurenswaardige Nederlandse
en/of Europese politieke klimaat) als in de academische economie (waar neoklassieke
macro-economie nog altijd de sine qua non is) als in het alledaagse wereldbeeld van
de hedendaagse burger (die al sinds Thatcher steeds meer in economische termen over
zichzelf en de wereld denkt).
Hoe was het in vredesnaam mogelijk dat het neoliberalisme de crisis overleefde?
Dat is de vraag die de Amerikaanse economiefilosoof (excuseer dit foeilelijke woord)
Philip Mirowksi zichzelf stelt. Zijn antwoord: neoliberalisme is een zo doordringende
theorie geworden dat alternatieven ondenkbaar blijken. Leden van religieuze sekten
(men denke aan de Seekers die sociaal psycholoog Leon Festinger onderzocht in de jaren 50) vallen doorgaans niet van hun geloof na confrontatie met de feiten – de wereld
verging niet; de aliens zijn ons niet op komen halen; de Messias is niet teruggekeerd
– maar zij ontkennen eerder de feiten. Zo ging het ook met het neoliberalisme: niet
het theoretische raamwerk werd ondervraagd, maar de feiten werden ontkend. De
schuld lag niet bij marktwerking, maar bij staatsinmenging (waarbij bail-outs even
niet werden gerekend tot staatsinmenging). Bankiers waren niet het probleem, maar
epistemologische hoogmoed. Niet minder maar meer marktwerking zal de oplossing
bieden.
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In Never Let a Serious Crisis Go to Waste biedt Mirowksi in ongeveer 150 pagina’s een
bijzonder diepgaande analyse van het neoliberalisme, waarbij hij zowel diens geschiedenis nagaat (van Hayek, Friedman en hun vriendjes van de Mont Pèlerin-gemeenschap tot Thatcher, Ayn Rand en de hedendaagse economische faculteiten en denktanks aan de Amerikaanse academie) als diens theoretische fundamenten blootlegt
(van een geloof in De Markt als ‘waarheidsmachine’ en een constructivistische methodologie tot een diepgaand vertrouwen in menselijke onwetendheid, neen, stupiditeit).
Dit overzicht is vernieuwend, helder en overtuigend. Mirowski’s zowel historische,
filosofische als sociologische benadering is een zeer waardevolle aanvulling op andere analyses van het neoliberalisme – o.a. David Harveys marxistische lezing; Wendy
Browns foucauldiaanse analyse; en Naomi Kleins empirisch-historische verslag.
Na het eerste analytische deel van het boek worden economen onder de loep genomen. Met naam en toenaam worden schuldigen aan het neoliberale Jengaspelletje
geïdentificeerd en – bij tijden ad hominem – aan kritiek blootgesteld. Ook wordt gekeken hoe het ervoor staat met de economische wetenschappen (niet goed),
met de onafhankelijkheid van economische adviseurs (nonexistent) en met
reacties op de crisis vanuit academia
(weinig vernieuwend). Voorts besteedt
Mirowski heel wat aandacht aan neoliberale strategieën die specifiek bedoeld zijn om de hoi polloi dom te houden, publiek
debat in verwarring te sturen en politieke tegenstand te verlammen (een deel dat zich
overigens zonder al te veel moeite laat lezen als een plan de campagne van de VVD). In
het slotdeel reflecteert Mirowski op de noodzaak de vijand te leren kennen alvorens er
wordt nagedacht over strategieën om hem te stoppen. Dit boek dient als een dergelijke
exercitie te worden gelezen en slaagt daar zonder meer in.
Hoewel het boek een absoluut weerzinwekkende ideologie tot object heeft is het
een behoorlijk smakelijke leeservaring. Mirowski’s scherpe en polemische insteek
leidt tot veel grappige en rancuneuze opmerkingen. Wel hanteert hij een bij vlagen
ronduit hoogdravende stijl (waarbij woorden waarvan je niet eens wist dat ze bestonden om de haverklap de revue passeren) en een wat langdradige opzet – die waarschijnlijk voorkomt uit een wens recht te doen aan de economische, filosofische, sociale én historische dimensies van de fenomenen die worden beschreven – die het soms
lastig maken om het boek door te komen.
Wie niet geïnteresseerd is in de economische aspecten van de crisis, maar wel in
de theoretische achtergrond van het neoliberalisme, maakt een fout in het afwijzen
van dit boek als ‘te technisch’. De eerste twee hoofdstukken bieden een bijzonder rijk
overzicht van het absoluut ellendige monstrum dat het neoliberalisme heet. Alleen al
deze hoofdstukken maken het boek meer dan de moeite waard. De rest is een extraatje
voor hen die graag neoliberale economen aan de schandpaal genageld zien worden.

“Hoewel het boek een absoluut
weerzinwekkende ideologie tot
object heeft is het een behoorlijk
smakelijke leeservaring.”
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