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Geerten Walingonderwijs

Hoe goede intenties en slechte ideeën 
de universiteit verpesten

P O L I T I E K  &  M A A T S C H A P P I J

Academische vrijheid is een mooi ideaal, maar 
de praktijk is anders. Dat een wetenschapper 
vrijuit alles zou kunnen bevragen en 

onderzoeken wat hij interessant vindt, is een illusie. 
Geen universiteit in Nederland kan een volledig vrij en 
open debat garanderen. Terwijl we vanaf deze kant van 
de Atlantische Oceaan, wellicht met enig leedvermaak of 
voldoening, toekijken hoe Amerikaanse universiteiten 
langzaam wegzakken in het drijfzand van de linkse 
en rechtse identiteitspolitiek, moeten we toegeven dat 
het er in Nederland ook niet rooskleurig voor staat. 
We zouden kunnen leren van de Verenigde Staten, 
waar afgelopen jaren een serieuze tegenbeweging is 
ontstaan die wil voorkomen dat intolerant activisme de 
overhand krijgt.

The Coddling of the American Mind, geschreven 
door sociaal psycholoog Jonathan Haidt en free 
speech lawyer Greg Lukianoff, is beslist een boek om 
in dat kader te lezen. In zekere zin zijn zij evengoed 
activisten. Lukianoff is oprichter van de Foundation 
for Individual Rights in Education (FIRE), dat 
rechtszaken voert tegen universiteiten die hun 
medewerkers of studenten willen censureren. FIRE 
heeft een database aangelegd van honderden gevallen 
van (linkse én rechtse) censuur en ‘de-platforming’ 
van sprekers op universiteitscampussen gedurende de 
afgelopen decennia. Samen met Haidt is Lukianoff 
tevens oprichter van de Heterodox Academy, een 
actiegroep die zo’n tweeduizend academici in de VS 
en ver daarbuiten heeft verenigd. Zij proberen met 
artikelen, evenementen en petities wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs inhoudelijk en divers te 
houden. Ongeacht hun politieke voorkeur worden 
zij verenigd door hun zorgen over allerhande vormen 
van orthodoxie. Het succes van beide organisaties 
bevestigt de grote vraag naar een verzetsbeweging: er 
is echt wel iets aan de hand.

Wat het ‘activisme’ van Haidt en Lukianoff 
interessant maakt, is dat zij niet intolerant staan 
tegenover andere opvattingen, zoals bij activisten 
dikwijls het geval is, maar dat ze juist gedreven 
worden door hun behoefte aan viewpoint diversity. 
Tegenwoordig wordt die positie algauw afgedaan als 
rechts, reactionair of zelfs fascistisch – wie roept om 
vrijheid van meningsuiting kan kritiek verwachten 
van de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en andere 
links-activistische clubs –, maar voor deze auteurs 
gaat die vlieger niet op. Ze zijn trotse liberals en net 
als veel andere leden van hun Heterodox Academy 
aanhangers van de Democratische Partij.

Plus ça change?
In hun boek geven Haidt en Lukianoff tientallen 
voorbeelden van klein en groot leed. Van universiteiten 
die zwichten voor gewelddadige protesten en 
medewerkers met tegendraadse opvattingen ontslaan, 
bijeenkomsten die moeten worden afgeblazen, tot 
academische tijdschriften die een artikel intrekken 
– een ongekend harde maatregel, gewoonlijk alleen 
gebruikt bij plagiaat of andere fraude – omdat de 
theorie van de auteur tot ophef heeft geleid. Let wel: 
ook in Nederland is het al voorgekomen dat sprekers 
niet of nauwelijks hun verhaal konden houden, omdat 
hun door activistische studenten het zwijgen werd 

opgelegd. Zo weigerde de Rietveld Academie vorig jaar 
een filmvertoning van het kunstkritische YouTube-
duo KIRAC, en werd grote druk uitgeoefend door 
studenten en docenten van de UvA om het Room for 
Discussion-interview met de Canadese psycholoog 
Jordan Peterson niet door te laten gaan. Het blijkt 
verleidelijk om te proberen iemand het zwijgen op te 
leggen in plaats van het debat aan te gaan.

In zekere zin zou je kunnen tegenwerpen dat het 
nooit anders is geweest in de wetenschap, ook in 
Nederland. Natuurwetenschappelijk onderzoek naar, 
bijvoorbeeld, de evolutietheorie of de ware leeftijd van 
de aarde, kon vroeger rekenen op agressieve reacties 
van religieuze dogmatici. En vanaf de jaren zestig 
werd dwars-, vrij- of omdenkers almaar sneller en fel-
ler de mond gesnoerd door boze studenten. Zo werd 
de Leidse wetenschapper Wouter Buikhuisen in 1978, 
na een haatcampagne in diverse media, getrakteerd 
op telefonische doodsbedreigingen aan zijn gezin, 
poep door de brievenbus en rookbommen tijdens 
zijn oratie. Zijn carrière werd in de knop gebroken 
omdat hij tegendraadse theorieën koesterde in het 

wetenschapsveld van de  
biosociale criminologie.  
Theorieën die tegen-
woordig overigens gro- 
tendeels gemeengoed 
zijn geworden. Buikhui-

sens collega’s en universiteitsbestuurders trokken zich 
lafjes terug, bang om in de val meegezogen te worden. 
(Het was de huidige rector magnificus Carel Stolker 
die Buikhuisen in 2009 in Spanje opzocht en hem 
namens de Universiteit Leiden excuses en rehabilitatie 
aanbood.)

‘Ophef ’ is immers de nachtmerrie van elke 
bestuurder. Dat is in deze tijd nog sterker het geval, 
analyseren Haidt en Lukianoff. Niet alleen zien zij 
een sterke corporatization van universiteiten, die 
er door economische prikkels veel aan gelegen is 
om studenten (lees: cliënten) tevreden te stellen, 
ook nemen zij een coddling – vertroeteling – van 
de academische geest waar, met een knipoog naar 
het alarmistische boek The Closing of the American 
Mind (1987) van Allan Bloom. Deze overdreven 
bescherming van de geest is een cultureel fenomeen 
waarvan zij de oorzaak zoeken in de opvoeding en 
opleiding van de nieuwste generatie studenten, vooral 
diegenen uit de middenklasse en hogere sociale 
klassen. Vanaf hun geboorte zijn zij door ouders 
en docenten zozeer beschermd tegen elk gevaar, en 
tegen elke bron van fysieke of mentale pijn, dat zij 
minder veerkrachtig zijn wanneer geconfronteerd met 
weerstand en tegenslag. En daarin wortelt meteen 
het zorgwekkende, wezenlijk andere karakter van de 
huidige censuurdrift, vergeleken met die van activisten 
in bijvoorbeeld de jaren zestig. Dat is volgens Haidt 
en Lukianoff de premisse dat studenten ‘fragiel’ zijn 
en koste wat kost beschermd moeten worden.

Wetenschappelijke diversiteit
Lukianoff en Haidt beweren dat veel hedendaagse 
Amerikaanse studenten ideeën die botsen met hun 
eigen wereldbeeld als ‘pijnlijk’ ervaren, of zelfs als 
directe aanvallen op hun bestaansrecht (of op dat van 

anderen, bijvoorbeeld van minderheden). Woorden 
zijn voor hen gewelddadige handelingen geworden. 
En tegen verbaal (ervaren) geweld mag fysiek geweld 
worden gebruikt, want dat geldt als zelfbescherming, 
zo vindt inmiddels 20 tot 30 procent van de 
Amerikaanse studenten. Let wel, het gaat hier dus 
niet om hate speech of intentionele onderdrukking 
van groepen of individuen, maar – zo laten ook de 
verbijsterende voorbeelden van Haidt en Lukianoff 
zien – om wetenschappelijke theorieën van bedaagde 
academici die geen enkel kwaad in de zin hebben (en 
die zichzelf dikwijls evenzeer als progressief of ‘links’ 
beschouwen). De identiteitspolitiek brengt nog wat 
extra gif in deze toxische gedachtenmix, want iemand 
die onderzoek doet naar een minderheid zonder daar 
zelf deel van uit te maken is eigenlijk automatisch 
vogelvrij verklaard.

Daar komt nog de zelfbevestiging bovenop die 
plaatsvindt in de echokamers van de sociale media, 
waarin de polarisatie van de hele Amerikaanse 
samenleving tot recordhoogten wordt gestuwd. In 
deze politiek onzekere tijden zorgen de ouderwetse in- 
en uitsluitingsmechanismen van de groepspsychologie 
er bovendien voor dat studenten (en ook docenten en 
bestuurders trouwens) liever kiezen voor solidariteit 
dan voor diversiteit, wat de ouderwetse zoektocht naar 
waarheid ondermijnt. Waarheidsvinding kan zelfs de 
solidariteit ondermijnen, dus een serieuze weging van 
argumenten – zonder aanziens des persoons – vindt 
steeds minder plaats.

Het kookpunt lijkt bereikt, althans in de VS. 
Lukianoff en Haidt doen nog een moedige poging 
adviezen te geven om studenten weerbaarder te maken, 
academische vrijheden te beschermen en een ‘wijzere 
samenleving’ te creëren, maar hun genuanceerde, op 
pedagogische en cognitieve psychologie gestoelde 
adviezen en toon zullen het afleggen tegen de 
schrille roep om censuur, die nog altijd aanzwelt. Op 
Nederlandse universiteiten, die zich laten voorstaan op 
hun internationale oriëntatie, wordt de Amerikaanse 
campuscultuur al decennialang geestdriftig en 
kritiekloos gekopieerd. Diversiteit van identiteiten 
wint het steevast van de diversiteit van opvattingen. 
Maar het is tegelijk hoopgevend dat de kwetsbaarheid 
van studenten (en van jongeren in het algemeen) hier 
te lande minder wordt gecultiveerd. Fietsen zonder 
helm, vuurwerk afsteken en slootjespringen – schuilt 
daarin dan misschien toch de redding voor onze 
universiteiten? ×

Jonathan Haidt & Greg Lukianoff 

The Coddling of the American 

Mind: How Good Intentions 

and Bad Ideas Are Setting Up 

a Generation for Failure

Allen Lane 2018, 352 blz.

Geen universiteit in 
Nederland kan een 
volledig vrij en open 
debat garanderen. 
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Dick Pelspolitiek P O L I T I E K  &  M A A T S C H A P P I J

De kiezer heeft altijd gelijk, zegt de democraat. 
Maar wat als hij of zij Donald Trump kiest? 
Of Poetin, Erdo an, Orbán, Duterte, Le 

Pen, Strache, Salvini, Wilders, Baudet? Wat als arme 
Brazilianen van kleur in de favela’s stemmen op een 
racistische kapitalistenvriend als Bolsonaro? Dan moet 
de democraat bij zichzelf te rade gaan en zich afvragen 
of hij deze democratie nog wel moet willen.

Het volk kan zich op een tragische manier vergissen. 
De uitslag van het brexitreferendum was zo’n ‘colossal 
misjudgement’, aldus ex-premier John Major. Het 
brexitdebat laat nog eens zien dat democratie een 
allemansvriend is – een soort ‘God met Ons’ voor 
alle gezindten. Terwijl Theresa May meent dat haar 
brexitplan de wil van het volk uitvoert, klaagt haar 
tegenstander Boris Johnson dat dit het tegendeel 
van democratie is. Jacob Rees-Mogg, die andere 
brexitclown, meent: ‘Wij geloven in democratie. De 
EU niet.’ Een nieuwe volksstemming? ‘We hebben 
er al een gehad.’ May noemt een tweede referendum 
zelfs ‘verraad’ van de democratie. Commentator 
Timothy Garton Ash merkte hierover terecht op dat 
democratie niet hetzelfde is als ‘one people, one vote, 
once’.

De brexitsoap laat zien dat de volkswil is wat 
je goed uitkomt: ‘Ik ben het volk, dus ik doe wat 
ik wil.’ Daarom hoeven hedendaagse populisten, 
anders dan hun fascistische voorgangers, het 
electoraal-democratische stelsel niet af te schaffen. 
Ze floreren immers bij vrije verkiezingen waarmee 
zij meerderheden bereiken en vervolgens kunnen 
‘doen wat het volk wil’. Ze beroepen zich graag op 
de oerdemocratische gedachte van ‘alle macht aan het 
volk’: de ‘Atheense’ of letterlijke opvatting van demo-
kratein waarin regering en volk idealiter samenvallen.

Er wordt dezer dagen veel geklaagd over een crisis 
van de democratie. Maar deze variant van democratie, 
de populistische of autoritaire, doet het al decennia 
geweldig goed. Met een andere variant, de liberale of 
pluralistische, gaat het tegenwoordig wat minder. Het 
is dan ook te simpel om te stellen dat ‘de’ democratie 
moe is, in een midlifecrisis verkeert, of om het einde of 
de naderende dood van de democratie te voorspellen. 
Endism is een provocatief genre waarmee narcistische 
onheilsprofeten hun boeken beter denken te kunnen 
verkopen.

Er is eerder sprake van een crisis in de democratie 
dan van de democratie, stelt Harvard-politicoloog 
Yascha Mounk terecht in The People Vs. Democracy. 
‘De’ democratie is permanent omstreden en kent 
meerdere verschijningsvormen. Democratie heeft geen 
‘enige echte’ essentie, en kan dus niet zonder adjectief: 
liberaal, populistisch, burgerlijk, pluralistisch. Het is 
voorbarig om populisten wezenlijk ‘ondemocratisch’ 
te noemen en ze aan gene zijde van de afgrond tussen 
democratie en totalitarisme te plaatsen. Democraten 
moeten populisten serieus nemen als andere (mindere) 
democraten. Net als marxisten en anarchisten moeten 
we zeggen: hun democratie is niet de onze. En de 
onze is beter. 

Die afwijzing van een democratische essentie 
is meteen een politieke keuze. Populisten geloven 
er namelijk wel in – de ‘ware’ democratie valt 
immers samen met hun opvatting erover – terwijl 
pluralistische democraten ruimte laten voor discussie 
over wat democratie zou kunnen zijn. Een cruciaal 

verschil is dus dat de populistische opvatting meent 
de waarheid (van het volk) in pacht hebben, terwijl de 
liberale democraat gelooft dat ‘het volk niet bestaat’. 
In een liberale democratie blijft de wil van het volk 
inzet van een voortdurend publiek debat zonder 
definitief antwoord.

Beschaving als hoger ideaal
Een van de zegeningen van het moderne populisme 
is dat het progressieven dwingt om hun basiswaarden 
opnieuw uit te vinden. ‘Links’ is in ‘crisis’ omdat 
progressieven ofwel te goed, ofwel niet meer zo 
goed weten wat klassieke hoerawoorden als vrijheid, 
gelijkheid, democratie en solidariteit betekenen, 
en met hun mond vol tanden staan zodra die door 
populisten worden gekaapt. Door die ideologische 
kaping ziet links beter hoe het niet moet, wat het niet 
moeten willen zijn, en wordt het gemakkelijker om te 
bedenken wat het wel wil zijn, hoe een betere wereld 
er volgens hen dan wel uit zou moeten zien.

Vrijheid is niet de vrijheid om te doen wat je wilt 
omdat je zelf het beste weet wat goed voor je is: het 
dikke ik. Vrijheid is ook niet het soevereine ‘dikke wij’: 
dat we als volk en natie kunnen doen wat we willen 
(‘take back control’), omdat we als Nederlanders, 
Engelsen, Amerikanen et cetera het beste weten wat 
goed voor ons is. Dat is de gotspe van de Hongaarse 
premier: ‘Elk land mag zelf beslissen met wie we 
willen samenleven en de Hongaren hebben besloten: 
wij zijn geen immigratieland.’

Vrijheid van meningsuiting is niet dat je alles mag 
zeggen wat in je opborrelt, zonder je iets aan te trekken 
van fatsoen, feiten, argumenten of wetten. Gelijkheid 
is niet het voorrecht van witte inboorlingen. 
Solidariteit is niet hetzelfde als welvaartschauvinisme. 
‘Echte’ tolerantie is niet hetzelfde als nultolerantie 
voor intolerante medemensen. En democratie, zo zien 
we steeds duidelijker, is niet hetzelfde als ‘alle macht 
aan het volk’. Het is bovendien iets groters en diepers 
dan verkiezingen, parlementaire meerderheidsmacht 
of volkssoevereiniteit, want die kunnen allemaal 
gevaarlijk worden en uitmonden in tirannie of 
autoritarisme.

Wat al die ontkenningen verbindt is het inzicht dat 
grondwaarden als vrijheid, gelijkheid, democratie, 
solidariteit en zelfs duurzaamheid een autoritaire kant 
kunnen ontwikkelen zodra ze worden verabsoluteerd. 
Ze moeten alle worden gematigd door de rem der 
beschaving. De stelligheid van het eigen gelijk 
kan neigen naar geweld en is de ware vijand van 
de pluralistische democraat. Tegenover primitieve 
gelijkhebberij die politiek verandert in oorlog en 
tegenstanders in vijanden, omarmt een beschaafde 
democratie de deugd der vrijzinnigheid: de openheid 
voor productieve twijfel en zelfkritiek, het vermogen 
naar anderen te luisteren, de wil om compromissen te 
sluiten. Beschaving, ofwel de deugd van de matiging, 
is daarom uiteindelijk een hoger ideaal dan vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit; het staat zelfs hoger dan de 
democratie zelf.

De kunst van het samenleven
Met die stelling raken we de kern van Marcel ten 
Hoovens pleidooi voor democratie als de beschaafde 
‘kunst van het samenleven’. Zij helpt ons de 
ambiguïteit van het dagelijks leven te verdragen, 

onzekerheden uit te houden, en andersdenkenden 
als gelijken te accepteren. Democratie is niet het 
dictaat van de meerderheid, maar de bescherming 
van minderheden en de erkenning van pluralisme 
en diversiteit. Twee grote krachten zijn volgens Ten 
Hooven bezig dit waardensysteem uit zijn voegen 
te trekken: het neoliberalisme en het populisme. 
Terwijl de een sociale verbanden radicaal lostrekt, 
wil de ander deze even radicaal weer verbinden, met 
behulp van het fantasiebeeld van een veilige, gesloten 
natiestaat. Het populisme stapt daarmee in het gat dat 
het neoliberalisme in de democratie heeft geslagen.

Niettemin lijken beide ideologieën op elkaar, 
want beide denken het monopolie te bezitten op de 
sociale en politieke waarheid. Neoliberalen prediken 
een blind geloof in de waarheid van de markt (‘de 
markt heeft altijd gelijk’). Het verschilt daarin van 
het klassieke liberalisme, dat anti-dogmatisch is 
en politiek en samenleving nooit als af beschouwt. 
Als populisten daarentegen beweren dat ‘het volk 
altijd gelijk heeft’, wordt de dominantie van de 
markt tegengegaan, maar blijft de pretentie van een 
absoluut gelijk overeind. Dit monopolie op waarheid 
leidt volgens Ten Hooven tot hardvochtigheid en 
meedogenloosheid: ‘Geweld hangt altijd een beetje in 
de lucht bij populisten, wachtend op een vonk.’

Democratie is echter het tegendeel van de 
verabsolutering van de eigen wil, aldus Ten Hooven. 
Zij vergt de bereidheid om in te schikken, in het 
besef dat de eigen wil er één uit vele is. Niemand 
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heeft in dit systeem het laatste woord: noch God, 
noch geloof, klasse of belangengroep, en zelfs niet het 
volk. Geen enkele politicus heeft het recht namens 
allen te spreken. Beslissingen zijn altijd voorlopig 
en de discussie is permanent, ook over de inrichting 
van de democratie zelf. Matiging vormt dus haar 
centrale waarde: in deze zin is democratie een vorm 
van beschaving. Montesquieu noemde gematigdheid 
al de ‘hoogste waarde van elke wetgever’, en pionierde 
de gedachte van checks and balances die deze deugd 
moesten institutionaliseren.

Behalve een rechtsstatelijk principe is gematigdheid 
volgens Ten Hooven ook een kwestie van stijl, goede 
smaak en fatsoenlijke omgangsvormen. Het wringt 
dan ook dat hij meent dat dergelijke principes slechts 
‘regulerend’ zijn, en inhoudelijk niets zeggen over 
de inhoud van het goede leven. Maar de vrijzinnig-
democratische politiek belichaamt wel degelijk een 
inhoudelijk ideaal, een morele beschavingsmissie, en 
kiest daarmee onvermijdelijk partij in maatschappelijke 
conflicten – zeker in een maatschappij die is vergeven 
van populisme. Gelukkig twijfelt Ten Hooven zelf 
niet aan de superioriteit van een liberale democratie 
die zodanig vertrouwt op haar eigen kracht dat zij ook 
kwetsbaar durft te zijn: ‘onze democratie is de beste’. 

Illiberale democratie
Een minpuntje bij Ten Hooven is dat hij het 
populisme blijft zien als een ‘pathologische afwijking’ 
van de democratie. Populistische leiders zijn ‘eerder 
autocraten dan democraten’, omdat zij zich in naam 
van het volk keren tegen de rechtsstaat. Het boek van 
Mounk vormt in dit opzicht een betere handleiding. 
De claim van populisten dat zij de democratie 
verdiepen door haar letterlijk te nemen moet volgens 
hem serieus worden genomen en vormt een bron 
van democratische energie. Tegelijkertijd zijn deze 
democraten ‘deeply illiberal’, omdat zij geen respect 
hebben voor individuele rechten en onafhankelijke 
instituties, en de meerderheid inzetten om de 
rechten van minderheden af te breken. Blijkbaar zijn 
liberalisme en democratie niet zo intrinsiek gekoppeld 
als lang werd gedacht. De liberale democratie is bezig 
uit te scheuren bij de naad, en valt steeds meer in zijn 
twee componenten uiteen: een illiberale democratie 
en een ondemocratische vorm van liberalisme.

Volgens Mounk schuilt het existentiële gevaar voor 
de liberale democratie vooral in splijtende politieke 
polarisatie. Die kan zo hoog oplopen dat politici het 
niet langer eens kunnen worden over de regels van 
het spel, waardoor zij fundamentele normen gaan 
overtreden en alles op alles zetten om te winnen – 
inclusief het manipuleren van verkiezingen en het 
belasteren van tegenstanders. Dan degenereert de 
politiek in een strijd op leven en dood tussen ‘het 
volk’ en zijn ‘verraders’: een kruistocht tegen alle 
institutionele checks and balances die de tirannie van 
de meerderheid in toom houden. Zo kan bijvoorbeeld 
de pers worden afgeschilderd als ‘volksvijand nummer 
een’. Ondanks zijn democratische inslag ondermijnt 
het populisme op de langere duur het respect voor 
de volkswil, omdat zijn illiberalisme gemakkelijk 
afglijdt naar autocratie en dictatuur. Het gevaar 
schuilt opnieuw in de stelligheid waarmee populisten 
menen het volk ongefilterd te kunnen representeren – 
tegen de intuïtie van (bijvoorbeeld) de Amerikaanse 
founding fathers in, die juist institutionele buffers 
wilden inbouwen tegen de autoritaire tendensen in de 
volkswil.

Hoe die ondermijning in zijn werk gaat wordt 

met grote analytische precisie en veel gevoel voor 
historisch detail uitgelegd in het boek van Mounks 
Harvard-collega’s Steven Levitsky en Daniel Ziblatt 
How Democracies Die. Zij richten zich voornamelijk 
op de oorzaken van het spectaculaire falen van de 
Amerikaanse parlementaire democratie, en halen 
tal van vergelijkende voorbeelden aan uit de recente 
politieke geschiedenis van Zuid-Amerika, Europa en 
Azië. Democratieën kunnen gedood worden door een 
staatsgreep, maar kunnen ook langzaam sterven, via 
haast onmerkbare stapjes, door de verkiezing van een 
autoritaire leider die de regeringsmacht misbruikt om 
alle oppositie te smoren. Dat gebeurt dus niet door 
het afschaffen van verkiezingen en parlementen, maar 
juist met behulp ervan, waardoor er een vernislaag 
van democratische legitimiteit blijft bestaan. Chávez 
in Venezuela, Orbán in Hongarije, Trump in de 
VS: overal zie je dezelfde strategieën. De tragiek van 
deze electorale weg naar het autoritarisme is dus dat 
de moordenaars de democratische instituties zelf 
gebruiken om haar – geleidelijk, subtiel en zelfs legaal 
– om zeep te helpen.

Constitutionele checks and balances worden 
geschraagd door ongeschreven democratische 
normen. Levitsky en Ziblatt noemen twee 
van die ‘zachte vangrails’ van de Amerikaanse 
democratie: wederzijdse tolerantie en institutionele 
terughoudendheid ( forbearance). De eerste zorgt 
ervoor dat de politieke partijdigheid niet ontaardt 
in een strijd op leven en dood, dat politieke rivalen 
worden gezien als legitieme concurrenten om de 
macht en niet als existentiële vijanden. De tweede 
maakt dat machthebbers terughoudend zijn in het 
hanteren van hun institutionele prerogatieven, dus 
geen vuil spel spelen of hardball tactics proberen 
om hun machtspositie te vereeuwigen en hun 
tegenstanders definitief uit te schakelen. In het huidige 
Amerika worden deze vangrails steeds zwakker, met 
een verscherpte politieke en culturele polarisatie als 
gevolg.

Net als Ten Hooven en Mounk zien ook Levitsky 
en Ziblatt het verval van beschavingsnormen als 
tolerantie en matiging als grootste bedreiging voor 
de liberale democratie. In de lange geschiedenis van 
autoritair-populistische tendensen in de VS, die voert 
van de antisemitische priester Charles Coughlin 
via Huey Long, Henry Ford, en Joseph McCarthy 
naar George Wallace, werd politiek extremisme 
altijd beteugeld door de filterende werking van 
de twee grote partijmachines en hun elites. Die 
poortwachtersfunctie werd na 1968 ondermijnd door 
het systeem van bindende presidentiële primaries, de 
enorme toename van externe verkiezingsdonaties en 
de explosie van alternatieve, vooral rechtse media. 
Uiteindelijk hebben we daar Trump aan te danken.

Republikeinse radicalisering
Terwijl de democratische vangrails al op de proef 
werden gesteld door het mccarthyisme en de 
regering-Nixon, zijn zij pas goed gaan slijten door 
de radicalisering van de Republikeinse Partij. De 
opvatting van politiek als oorlog die Newt Gingrich 
(vanaf 1995 Speaker of the House) huldigt, kreeg steeds 
meer invloed, net als zijn verkettering van Democraten 
als ‘onpatriottisch’ en zijn populistische kritiek op het 
‘zieke’ en ‘corrupte’ Washington. Deze nietsontziende 
strategie van compromisloosheid leidde onder andere 
tot herhaalde shutdowns van de federale overheid en 
de impeachment vote voor president Clinton. Tijdens 
de daaropvolgende presidentschappen van Bush en 

Obama werd de politieke intolerantie alleen maar 
intensiever, opgezweept door de Tea Party, Fox 
News, Breitbart en andere rechts-radicale media. 
Democraten en Republikeinen zijn inmiddels veel 
meer dan concurrerende politieke partijen: hun kiezers 
worden diep verdeeld door ras, religie, geografie en 
levensstijl – identiteiten die veel scherper polariseren 
dan traditionele sociaaleconomische kwesties.

Enter Donald Trump. De socioloog Juan Linz 
noemde ooit vier waarschuwingssignalen voor de 
opkomst van een autoritaire leider: hij verwerpt 
de democratische spelregels, in woord of daad; hij 
ontkent het bestaansrecht van tegenstanders; hij 
tolereert geweld en/of moedigt het aan; en hij kan 
niet tegen kritiek. In de voorbije eeuw, constateren 
de auteurs, haalde geen enkele Democratische of 
Republikeinse presidentskandidaat zelfs maar één 
van de vier criteria, met uitzondering van Richard 
Nixon, die politieke tegenstanders en de pers bleef 
zien als existentiële vijanden. Maar Donald Trump 
scoorde zelfs voor zijn inauguratie positief volgens 
alle vier de criteria. De auteurs beschrijven zijn eerste 
presidentsjaar als de afwikkeling van een bekend 
scenario waarin hij alle strategieën beproeft om zijn 
macht te consolideren. Als een roekeloze chauffeur 
knalt Trump telkens tegen de vangrails, vooralsnog 
zonder erdoorheen te breken. Maar het zijn early days, 
waarschuwen Levitsky en Ziblatt: het afglijden van 
de democratie gaat geleidelijk en de gevolgen daarvan 
worden pas veel later zichtbaar.

Wat zien de Amerikanen Mounk, Levitsky en 
Ziblatt als remedies? Mounk wil economische 
ongelijkheid bestrijden en pleit voor een sociale 
verzorgingsstaat naar Europees model, een ‘inclusief 
patriottisme’ en een multi-etnische democratie op 
basis van individuele in plaats van groepsrechten. Wij 
moeten waakzamer en moediger onze meest dierbare 
waarden verdedigen. Ook Levitsky en Ziblatt 
pleiten voor politieke moed, waarbij we niet moeten 
vervallen in de tactiek van de ‘verschroeide aarde’ van 
onze tegenstanders. Zelfbeheersing en hoffelijkheid 
blijven nodig, hoewel we daarmee in eerste instantie 
op achterstand worden gezet. Daarnaast moeten 
we ongedachte coalities uitproberen, bijvoorbeeld 
met economische en religieuze leiders, en moeilijke 
concessies overwegen, om een gedeelde morele 
grondslag te kunnen vinden. De polarisatie – en 
vooral het witte nationalisme van de Republikeinse 
Partij – kan worden overwonnen door de groeiende 
economische ongelijkheid aan te pakken, waardoor 
ook de raciale, morele en religieuze tegenstellingen 
enigszins worden verzacht.

Deliberatieve democratie
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat er iets goed 
mis is met de bestaande electorale democratie, en 
dat het systeem ‘stilaan vierkant draait’, zoals de 
Belgische publicist en stadsactivist Manu Claeys 
zegt. Zijn boek Red de democratie! is een diepgaande 
theoretische verantwoording van zijn betrokkenheid 
bij de burgerbeweging tegen de oorspronkelijke 
plannen voor het Oosterweel-traject: de sluiting 
van de Antwerpse Ring. Zijn analyse pakt een stuk 
radicaler uit dan die van de voorgaande auteurs, 
omdat hij het electoraal-parlementaire stelsel als 
zodanig verantwoordelijk stelt voor het autoritaire 
verval. De representatieve democratie is bijna een 
religie geworden, met de verkiezingen als hoogmis. 
De verkiezing van Donald Trump laat zien waar dat 
geloof toe kan leiden.
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Het merkwaardige voortbestaan van 
het neoliberalisme
Op 15 september 2008 viel de Amerikaanse 

zakenbank Lehman Brothers om en stortten 
wereldwijd de beurzen in. De kredietcrisis 

was een feit. Terwijl politici probeerden te redden wat 
er te redden viel, verklaarden economen en journalisten 
dat we de grootste crisis sinds de jaren zeventig – nee, 
sinds de jaren dertig beleefden. Meestal gaat een 
economische crisis van een dusdanige orde gepaard 
met een scherpe omslag in het politieke denken. Zo 
leidde de beurskrach van 1929 tot de New Deal en de 

verzorgingsstaat, waarmee politici hun burgers zorg 
‘van wieg tot graf ’ beloofden. De oliecrisis van 1973 
voedde juist het marktdenken en markeerde het begin 
van een stevig bezuinigingsbeleid, gesymboliseerd door 
de opkomst van Ronald Reagan, Margaret Thatcher 
en – in Nederland – Ruud Lubbers. In 2008 bleef een 
soortgelijke politieke kentering uit. Dat roept de vraag 
op waarom deze laatste crisis zo weinig verandering 
teweegbracht. Twee boeken, Never Let a Serious Crisis 
Go to Waste van de Amerikaanse historicus Philip 

Mirowski en Ruling Ideas van de politiek econoom 
Cornel Ban proberen het ‘vreemde niet-sterven van het 
neoliberalisme’ (Colin Crouch) te verklaren. 

Van deze twee boeken heeft Never Let a Serious 
Crisis Go to Waste de meest verstrekkende ambities. 
In ruim 350 pagina’s waagt Mirowski zich aan 
een integrale verklaring voor het neoliberale 
succesverhaal. De kern van zijn betoog is dat 
neoliberalen door een gecoördineerde ideeënpolitiek 
een zodanige intellectuele invloed op de economische 

Verdelend groepsdenken, ‘tribale’ polarisering 
en celebrity-building zijn volgens Claeys inherent 
aan het bestaande electorale systeem, net als de 
‘primitieve wil om te winnen’. Politieke clowns en 
boeven (vaak dezelfde personages) doen het daarin 
goed. Trump is dan ook geen accident de parcours, 
maar de logische resultante van een systeem dat 
bepaalde persoonlijkheidskenmerken begunstigt. 
Hij is de hyperbool, de extreme versie van branie, 
‘de ongemanierde heiland die komt bovendrijven 
in de representatieve democratie’. Kiezen is sowieso 
verliezen: burgers kiezen om de zoveel jaar een 
‘betweterbestuur’, waarna ze op een zijspoor 
belanden. Politici hoeven zich niets aan te trekken 
van het kiezersmandaat, noch van wat ze zelf eerder 
beloofden. Zo schuren democratie en dictatuur dicht 
tegen elkaar aan (Trump is de cross-over tussen beide), 
en kunnen verkiezingen leiden tot democratische 
‘zelfmoord’.

Het verlangen om ‘de macht te grijpen’ staat volgens 
Claeys haaks op wat democratie hoort te bieden, 
namelijk het delen van de macht en het stimuleren 
van dialoog en redelijk overleg, waarin het eigen gelijk 
en ‘de grootste worden’ niet langer vooropstaan. 
‘Horizontaal bestuur’ is daarbij het sleutelwoord. 
Overheden moeten op basis van partnerschap leren 
omgaan met actieve burgers als medeproducenten van 
collectieve beslissingen, en bereid zijn om hun greep 
op de besluitvorming af en toe los te laten. Anders dan 
in het representatieve stelsel, dat op macht en conflict 
is gericht, ontstaat in deliberatieve vormen van 
democratie ruimte voor nuance, leerprocessen en het 
bereiken van gedeelde inzichten. De enige manier om 
het zelfbestuur van ‘vrije burgers’ te herstellen is dus 
via een volwaardige integratie van burgerparticipatie 
in de politieke besluitvorming.

Het verbaast niet dat deze klassieke anarchistische 
kritiek op het ‘parlementarisme’, waarin verkiezingen 
een circus en representatie een illusie worden 
genoemd, teruggrijpt op het Atheense ideaal van de 
letterlijke democratie (power to the people) dat ook 
door rechtse populisten wordt omarmd. Horizontaal 
bestuur zorgt ervoor dat overheid en burgers weer 
politiek samenvallen: ‘In een democratie is de burger 
de overheid en omgekeerd. De burger is de staat. Het 
is fout gegaan toen we gingen geloven dat wij naast de 
overheid of de staat staan.’ Maar die oerdemocratische 
claim van identiteit tussen regeerders en geregeerden 
kan op zijn beurt een illusie worden genoemd – en 

een gevaarlijke bovendien, al was het maar omdat 
de suggestie wordt gewekt dat burgers onderling een 
harmonieuze consensus kunnen bereiken als ze maar 
rustig kunnen overleggen zonder last te hebben van 
een machtsbeluste en polariserende politieke elite.

Wisselwerkingsdemocratie
Gelukkig blijkt Claeys het ideaal van de letterlijke 
democratie in de praktijk niet letterlijk te nemen. 
Als puntje bij paaltje komt, pleit hij niet zozeer voor 
het samenvallen van overheid en burgers maar voor 
een intensivering van de wisselwerking tussen beide. 
‘Horizontale’ democratie moet nadrukkelijk worden 
gezien als een aanvulling op de ‘verticale’ democratie. 
Verkiezingen, parlementen en regeringen moeten 
niet worden afgeschaft maar verbeterd, zodat de 
democratische intelligentie wordt opgebouwd in 
een wisselwerking tussen top-down en bottom-up, 
die idealiter een samenwerking is. Claeys gebruikt 
daarvoor graag het beeld van de octopus: de inktvis 
met acht armen, drie harten en een brein dat 
samenvalt met het lichaam. Kenmerkend daarvoor is 
de spreiding van macht en kennis en de wisselwerking 
tussen onder en boven: democratisch leiderschap 
moet worden gecombineerd met de wijsheid van 
velen, want het een kan niet zonder het ander.

De anarchistische soep wordt dus niet zo heet 
gegeten als zij wordt opgediend. In plaats van een 
illusie blijkt volksvertegenwoordiging een eervol 
maar risicovol beroep te zijn, dat zich van andere 
onderscheidt doordat het de politieke macht hanteert, 
die zoals we weten corrumperend kan werken.  
In plaats van een revolutionaire panacee die einde- 
lijk de ‘echte’ democratie vestigt en redelijkheid 
brengt in het vuile spel van de electorale concurren-
tie, zijn burgerdeliberatie en -participatie zelf  
niet meer dan feilbare mechanismen die op hun  
beurt onderworpen zijn aan de logica van representatie, 
woordvoerderschap en machtsvorming. Ook acti-
visten als Claeys articuleren bepaalde (alternatieve) 
belangen, proberen burgers te mo-biliseren, zoeken 
draagvlak, creëren een publiek – hoewel zij dat 
niet doen op de manier van de gevestigde politieke 
partijen. Hun afkeer van de officiële beroepspolitiek 
maakt ze gemakkelijk blind voor het feit dat zijzelf 
halve beroepspolitici zijn geworden. Het zijn geen 
‘gewone’ maar beroepsburgers: een elite die verschilt 
van ‘gewone’ mensen door investering van tijd 
en energie, bewonderenswaardig volgehouden 

engagement, deskundigheid, mondigheid en 
netwerkvaardigheid, daarbij veelal geholpen door een 
hoge opleiding. Waarbij deze ‘ongewone’ burgers net 
als de door hen verguisde politici de neiging hebben 
om hun eigen habitus en ambities te generaliseren – 
alsof alle burgers potentiële activisten zouden zijn.

Wat overblijft van de misnomer ‘horizontaal 
bestuur’ is niettemin waardevol: dat overheden als 
contractanten omgaan met georganiseerde burgers en 
hen als stakeholders en co-producenten van politieke 
beslissingen zien. Activistische burgers mobiliseren 
minder actieve burgers, scheppen een geëngageerd 
publiek (net als politici!) en bemiddelen tussen 
burgers en besturen (net als politieke partijen!). 
Participatieve democratie betekent zodoende 
spreiding van het leiderschap, verdieping van de 
checks and balances, een andere opbouw van de 
bestuurlijke intelligentie en een grotere creativiteit 
en beweeglijkheid bij de beleidsvoorbereiding, zo 
vat Claeys samen. Democratische legitimiteit houdt 
immers niet op bij verkiezingen (die de democratie 
ook om zeep kunnen helpen, weten we nu), maar eist 
dat burgers permanent, ook tijdens de legislatuur, 
kunnen meepraten over en meedoen aan collectieve 
beslissingen.

Na het lezen van deze vier crisisboeken blijft in elk 
geval één conclusie hangen. We zijn getuige van de 
opkomst van een nieuw electoraal autoritarisme op 
‘oerdemocratische’ grondslag. Dat is gevaarlijk, want 
ook de Atheense democratie is door demagogen ten 
onder gegaan. Die ‘illiberale’ variant wordt gevoed 
door een absolutistische denktrant waarin polemiek 
hetzelfde is als polemos: oorlog. Niet het ‘verdelend 
groepsdenken’ op zich is het probleem, maar de 
extreme, hysterische, hufterige polarisatie – die vaak 
genoeg ook een politiek en (media)commercieel 
verdienmodel is. In plaats van de productieve kanten 
van de strijd tussen tegengestelde belangen en botsende 
identiteiten te ontkennen, kunnen we beter proberen 
om deze zo veel mogelijk te reinigen van geweld, 
inclusief woordgeweld. De kern van de bedreiging 
is de stelligheid waarmee eigenbelang wordt vertaald 
in eigen gelijk en macht wordt vertaald in waarheid. 
Daartegenover staat een politiek van beschaving: van 
democratie als zelfbinding en matiging. Maar ook 
van moed en strijdbaarheid. Want ‘onze’ democratie 
mag dan het ‘minst slechte’ systeem zijn dat niet meer 
dan twee hoeraatjes verdient – wat de populisten 
ervoor in de plaats willen zetten is vele malen erger. ×
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wetenschappen hebben uitgeoefend, dat alternatieven 
vrijwel onvoorstelbaar zijn geworden. Mirowski heeft 
daar op zijn zachtst gezegd gemengde gevoelens bij. 
In de eerste hoofdstukken van zijn boek benadrukt 
hij de intellectuele grondigheid en het diepe politieke 
inzicht van de vroege neoliberalen. Vanaf het 
einde van de jaren veertig kwamen zij samen in de 
Mont Pèlerin Society, een zelfbenoemd neoliberaal 
‘gedachtencollectief ’ dat een alternatief voor het 
bestaande liberalisme wilde ontwikkelen. Na de 
massawerkloosheid van de jaren dertig en de opkomst 
van het nationaalsocialisme had het laisser-faire-
beginsel van de klassieke economen immers al zijn 
glans verloren. Op basis van grondige discussies over 
de werking van de markt ontwikkelden de vroege 
neoliberalen een eigen kennisleer en een nieuw, 
constructivistisch liberalisme. De spil van dit nieuwe 
politieke programma werd de overheid, die de markt 
niet langer vrij moest laten maar vrije concurrentie 
moest aanwakkeren om monopolie- en kartelvorming 
te voorkomen. Zo bleef de markt toegankelijk voor 
nieuwkomers en kregen ook machtsconcentraties 
binnen de overheid zélf geen kans. Ziedaar een 
pasklaar recept voor een gezonde economie en een 
bestendige democratie, dat vol overgave tegen het 
‘totalitaire’ socialisme in stelling werd gebracht.

Maar hoe democratisch opereerden de neoliberalen 
eigenlijk? Mirowski laat zien dat neoliberale ideeën 
verspreid werden via een uitdijend, tamelijk gesloten 
netwerk van economische denktanks, die hij verge-
lijkt met de Russische matroesjka-poppetjes: als je er 
één opent, komt er telkens weer een ander exemplaar 
tevoorschijn. Doordat neoliberale economen zich op 
steeds meer bestuurlijke sleutelposities vestigden, ont-
wikkelde zich een almaar dogmatischer discipline die 
nauwelijks meer openstond voor kritische reflectie op 
eigen methoden en beginselen. Mirowski toont hoe 
de kritiekloze omarming van neoliberale beginselen 
in de hand werd gewerkt door het verdrijven van 
historische en filosofische perspectieven uit economie-
curricula en economische toptijdschriften. Vanaf de 
jaren zestig en zeventig publiceerden vakbladen als de 
American Economic Review en de Journal of Political 
Economy geen artikelen meer op deze beide terreinen, 
waardoor economen hun eigen veronderstellingen 
onvoldoende toetsten, en het zicht verloren op hoe die 
veronderstellingen historisch waren gegroeid. Boven-
dien trokken de neoliberalen het rookgordijn van de 
‘double-truth doctrine’ op. Waar zij binnenskamers 
veronderstelden dat marktwerking door beleid tot 
stand komt, verkochten zij de gevolgen van hun 
zelfbedachte marktpolitiek naar de buitenwereld als 
‘natuurlijke’ uitkomsten, waaraan nu eenmaal niet te 
tornen viel. Zo wekten zij de indruk niet aan politiek 
te doen.

Mirowski’s analyse is onthullend: hij laat zien hoe 
economen tijdens de afgelopen crisis even werden 
overrompeld, maar vervolgens in hun neoliberale 
veronderstellingen volhardden. Maar hoe goed 
gedocumenteerd het boek ook is, geleidelijk bekruipt 
je de vraag hoe deze gewiekste neoliberalen de boel al 
die tijd bij elkaar hebben gehouden. Dat een handjevol 
van hen, kort na de oorlog, een ideeënstrijd uitdacht in 
het Zwitserse bergdorpje Mont Pèlerin valt nog wel te 
geloven. Maar hoe coördineerden zij die ideeënstrijd 
toen het neoliberalisme eenmaal invloed won, en zelfs 
mondiaal om zich heen greep?

Helaas heeft Mirowski geen overtuigend antwoord 
op die vraag. Gedeeltelijk zit zijn brede kennis van 
het onderwerp – de grote kracht van het boek – hem 

daarbij in de weg, omdat hij daardoor te veel factoren 
in ogenschouw neemt. De uitbouw van neoliberale 
netwerken, de verspreiding van neoliberaal 
gedachtegoed in de economische wetenschappen, 
de opkomst van een neoliberale cultuur, gevoed 
door de competitieve logica van sociale media 
zoals Facebook en Twitter: alles lijkt een rol te 
spelen. Hoe overtuigend deze verklaringen op hun 
verschillende deelterreinen ook zijn, het geheel is dat 
niet. De voortdurende perspectiefwisselingen staan 
op gespannen voet met Mirowski’s stelling dat ‘het 
neoliberale gedachtencollectief ’ via doelbewuste strijd 
de politieke macht heeft veroverd. Soms vervalt hij 
hierdoor in een haast wanhopige stelligheid: ‘There is 
(I will insist) a general Neoliberal Playbook as to how 
to strategically respond to really big crises.’ Zo laadt 
hij de verdenking op zich dat hij het neoliberalisme 
beschouwt als een mondiaal complot dat decennialang 
is stilgehouden. Dat klinkt weinig geloofwaardig.

Het belang van beleidspraktijk
Dat het heel anders kan, bewijst de politiek econoom 
Cornel Ban in Ruling Ideas. Anders dan Mirowski 
levert Ban geen intellectuele geschiedenis van het 
neoliberalisme, dat hij vrij eenvoudig definieert als 
de strijd voor vrijhandel, financialisering en vrije 
concurrentie via het overheidsapparaat. In plaats 
daarvan laat hij zien hoe het neoliberalisme overleefde, 
door aandacht te besteden aan de wijze waarop 
neoliberale ideeën in lokaal beleid worden omgezet.
Ban bindt dus de strijd aan met de intellectuele 
geschiedschrijving, die naar zijn idee tekortschiet in 
haar verklaring van de neoliberale machtsovername. 
Ideeën doen er in de politiek wel toe, schrijft Ban, al is 
het maar omdat zij de bandbreedte van het denkbare 
bepalen. Maar wie in de politiek met neoliberale 
ideeën aan de slag wil, zal ze steeds opnieuw 
moeten aanpassen aan de plaatselijke context en 
de veranderende omstandigheden. Aandacht voor 
belangenconflicten, instituties en de onvoorspelbare 
alledaagse politiek zijn daarom van wezenlijk belang 
om de lange weg van idee naar beleid beter te 
begrijpen.

Om dit grillige traject in beeld te brengen, vergelijkt 
Ban de neoliberale hervormingen in Spanje na de 
dood van Franco met het Roemeense neoliberalisme 
dat vanaf 1996 zijn beslag kreeg. Hoewel Ban een 
eenvoudige definitie van neoliberalisme hanteert, 
benadrukt hij dat marktpolitiek verschillende smaken 
kent. Ruling Ideas onderscheidt een sociaal verankerd 
(embedded) neoliberalisme van een niet-verankerd 
(disembedded) neoliberalisme. In het eerste geval 
wordt de vrijemarktpolitiek, die altijd hoofddoel blijft, 
afgezwakt door sociaal beleid, zoals een progressief 
belastingstelsel en sociale zekerheid. De tweede, 
radicalere variant van neoliberalisme vergroot juist 
de inkomens- en vermogensverschillen, waardoor 
de dynamiek van het kapitalistische stelsel wordt 
versterkt.

In de analyse die volgt, laat Ban zien hoezeer 
plaatselijke omstandigheden en bestuursstructuren van 
invloed zijn geweest op het verloop van de neoliberale 
ideeënstrijd. Zo liet Franco academisch geschoolde 
economen veel meer ruimte dan de Roemeense 
dictator Ceau escu, die actief de strijd aanbond met 
economische denkbeelden die de stalinistische toets 
niet konden doorstaan. Hierdoor raakten Spaanse 
economen al in de jaren vijftig vertrouwd met het West-
Duitse ‘ordoliberalisme’ (een specifieke vertakking 
van het neoliberalisme). Bovendien mochten zij 

Amerikaanse opleidingen volgen, waardoor ze al 
vroeg in aanraking kwamen met het neoliberale 
gedachtegoed van de Chicago School. Na de dood 
van Franco, in 1975, beschikte Spanje over een goed 
geïnformeerde elite van economen, die sleutelposities 
in de financiële wereld en de beleidswereld bezetten. 
Mede gesteund door druk vanuit het buitenland 
(onder meer van de Duitse SPD, die een opkomend 
Spaans communisme in de kiem hoopte te smoren) 
voerden deze neoliberale economen relatief soepel 
een monetaristisch sturingsmodel in, terwijl zij deze 
neoliberale interventie tegelijkertijd met sociaal beleid 
van haar scherpste randjes ontdeden.

Heel anders verliep het in Roemenië. De 
onbekendheid van Roemeense economen met het 
neoliberalisme leidde opvallend genoeg tot een 
zeer radicale toepassing van dit gedachtegoed, 
toen het in de jaren negentig uiteindelijk voet aan 
de grond kreeg. Waar het Spaanse neoliberalisme 
door sociaaldemocratische coalities eerder werd 
verdoezeld dan doelbewust uitgedragen, gebruikten 
marktgerichte Roemenen het neoliberalisme om een 
ideologische breuk met het communisme te forceren. 
Roemeense neoliberalen beschikten bovendien 
over weinig ervaring in de toepassing van het 
marktdenken dat zij omarmden. Hierdoor brachten 
zij een neoliberale studieboekenlogica haast een-op-
een in de praktijk, met weinig oog voor de drastische 
consequenties. Gigantische bezuinigingsoperaties op 
de publieke sector, de invoering van een libertaire 
vlaktaks in 2005 en een politiek vertoog waarin 
armen en corrupte politici op één hoop werden 
gegooid leidden tot zoveel consternatie, dat de 
Europese Commissie, het IMF en de Wereldbank 
waarschuwden voor de gevolgen.

Hoewel vaak wordt beweerd dat deze internationale 
organisaties een sleutelrol speelden in de snelle 
neoliberalisering van Oost-Europa, benadrukt Ban 
dat Roemeense elites meestal vooropliepen in de 
strijd – of op zijn minst weinig aanmoediging nodig 
hadden. Hij laat overtuigend zien dat de sterke 
invloed die het neoliberalisme tot op de dag van 
vandaag uitoefent geen eenduidige uitkomst is van 
top-downbeleid, maar ontstaat in het samenspel 
tussen invloedrijke internationale organisaties en 
een weerbarstige, plaatselijke beleidspraktijk. Wie de 
oorsprong van het neoliberale succes wil begrijpen, 
doet er goed aan om de grondige ideeënvorming van 
het gedachtencollectief op lokaal niveau uit te pluizen. 
Wie wil weten hoe een gevestigd neoliberalisme de 
crisis overleefde, wacht kasten vol beleidsdossiers. ×
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Op het eerste gezicht lijken neoliberalisme 
en conservatisme elkaar uit te sluiten: 
neoliberalisme stelt de markt en competitie 

centraal, terwijl conservatisme traditionele ge- 
meenschapswaarden tracht te beschermen. Toch is de 
bevordering van familiewaarden zoals het huwelijk, 
het stichten van een gezin en ‘verantwoordelijk 
vaderschap’ van Reagan tot Obama een vast onderdeel 
van Amerikaans sociaaleconomisch beleid. Zowel 
Amerikaanse neoliberalen als sociaal-conservatieven 
streven dezelfde familiewaarden na. Zij vonden elkaar in 
het ‘family wage’ of gezinsloon, een beleidsinstrument 
dat erop gericht is werkende vaders hun gezin te 
kunnen laten onderhouden. Zelfs linkse politici zijn 
soms nostalgisch naar de sociale zekerheid die zo’n 
gezinsloon biedt. In haar recente boek Family Values: 
Between Neoliberalism and the New Social Conservatism 
stelt socioloog Melinda Cooper dat dergelijke linkse 
nostalgie misplaatst is omdat het de witte, mannelijke, 
heteroseksuele kostwinner centraal stelt en zo de raciale 
en seksuele constructie van klasse miskent. Beter begrip 
van de ‘family values’ achter het gezinsloon is cruciaal 
om de verhouding tussen neoliberalisme en sociaal-
conservatisme te doorzien.

Voor sociaal-conservatieven en neoliberalen dient 
het gezinsloon ertoe om het kerngezin – naar het 
geïdealiseerde voorbeeld met een witte, heteroseksuele, 
mannelijke kostwinner – te verankeren als hoeksteen 
van de marktsamenleving. Hoe verhoudt een 
dergelijk sociaal-conservatisme zich tot de nadruk op 
competitie en individualiteit waardoor neoliberalisme 
gekenmerkt wordt?

Cooper is universitair hoofddocent aan de 
Universiteit van Sydney, waar ze onderzoek doet naar 
neoliberalisme en nieuw sociaal-conservatisme. Beide 
stromingen vonden ingang bij zowel de Amerikaanse 
Republikeinen als Democraten en zijn sinds de jaren 
negentig vanzelfsprekende factoren in de Amerikaanse 
politiek. Met new social conservatives doelt Cooper 
op een heel spectrum aan conservatieve bewegingen 
dat vanaf eind jaren zestig opkwam in de Verenigde 
Staten. Deze nieuwe conservatieven keerden zich in 
tegenstelling tot oude conservatieven niet tegen de 
staat, waren niet antisemitisch en pleitten niet voor 
inperking van kiesrecht op basis van ras. Ze waren 
niet per se tegen een basale verzorgingsstaat (de New 
Deal), maar wel tegen een sterke uitbreiding daarvan 
(Great Society). Cooper bespreekt het neoliberalisme 
dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw te vinden 
is aan onder andere de economiefaculteiten van 
Chicago en Virginia en vanuit daar andere disciplines 
zoals de bestuurskunde sterk heeft beïnvloed. De 
exponenten van dit neoliberalisme pleiten niet voor het  
laisser-faire dat we kennen van klassiek liberalisme, 
maar vinden dat de overheid de markt juist moet 
aanjagen. Hoewel nieuw sociaal-conservatisme en 
deze vorm van neoliberalisme een verschillende 
intellectuele en culturele achtergrond hebben, komt 
het beleid dat uit deze tradities voortvloeit opvallend 
vaak overeen.

Het huwelijk tussen cons en neolibs
Cooper beweert dat neoliberale en sociaal-
conservatieve politici een gezamenlijke tegenstander 
vonden in nieuwe sociale bewegingen zoals feminisme, 
lhbtq-activisme en anti-armoedeorganisaties. Deze 
bewegingen wilden de sociale zekerheid loskoppelen 

van de bestaande heteronormatieve arbeidsverdeling 
tussen man en vrouw die in traditionele  familiewaarden 
verankerd ligt. Neoliberalen en sociaal-conservatieven 
houden vast aan traditionele familiewaarden, zij het 
om verschillende redenen. Sociaal-conservatieven 
hechten principieel aan bepaalde familiewaarden: zij 
zien het gezin als hoeksteen van de samenleving. Dit 
principe wordt door neoliberalen enkel omwille van 
de efficiency nagestreefd. Voor hen heeft het gezin een 
belangrijke functie in het reguleren van de gevolgen 
van seksuele activiteit. Het neoliberalisme plaatst 
seksuele activiteit in de context van de markt: aan de 
consequenties ervan, zoals het krijgen van kinderen of 
het oplopen en bestrijden van seksueel overdraagbare 
aandoeningen, is een prijs verbonden. Zolang mensen 
zelf de rekening van de opvoeding van hun nageslacht 
of de medische kosten van soa-bestrijding betalen, 
is er niets aan de hand. Moet de overheid te hulp 
schieten, bijvoorbeeld omdat ouders onvoldoende 
financiële middelen hebben voor de opvoeding van 
hun kinderen of om de verspreiding van een soa 
tegen te gaan, dan zorgt dat voor wat neoliberale 
denkers ‘moral hazard’ noemen: profijtgedrag, in 
dit geval onveilige seks, waarvan de consequenties 
door anderen – de overheid – gedragen worden. 
Neoliberalen zien het heteroseksuele kerngezin met 
mannelijke kostwinner als de enige remedie tegen 
zulk gedrag.

Neoliberalen en sociaal-conservatieven vonden 
elkaar in een specifiek beleidsinstrument om het hete-
roseksuele kerngezin te beschermen: het gezinsloon. 
Het gezinsloon bestond al vóór de neoliberalen en 
sociaal-conservatieven het omarmden: tot in de jaren 
vijftig was het voorbehouden aan getrouwde, witte, 
heteroseksuele, mannelijke kostwinners. Voor vrou-

wen, mensen van kleur 
en mensen in een homo-
seksuele relatie was zo’n 
loon onbereikbaar: zij 
verdienden veel minder 
en kwamen moeilijker 
aan werk. Volgens de 

normen van de heersende elite hadden alleen witte, 
heteroseksuele, getrouwde mannen ‘moreel recht’ 
op een gezinsloon omdat zij de dragers van de door 
hen gewenste sociale structuur waren. Toen sociale 
bewegingen in de jaren zestig die moraal succesvol 
aanvochten, werd de verzorgingsstaat zo hervormd 
dat die niet enkel aan de witte arbeider voorbehouden 
bleef. In de nasleep van die hervormingen kwam de 
alliantie tussen neoliberalen en sociaal-conservatieven 
tot stand. Zij streefden een bredere toepassing van 
het gezinsloon na dan voor de jaren zestig gebruike-
lijk was, ook voor zwarte mannen bijvoorbeeld, om 
zo de door hen gewenste sociale structuur op basis 
van families opnieuw vorm te geven. Als een gezin 
kon rondkomen van het gezinsloon, was een verdere 
uitbreiding van de verzorgingsstaat niet nodig. Het 
gezinsloon was dus een middel om familiebanden te 
bestendigen.

Cooper beschrijft hoe onder invloed van 
neoliberalen en sociaal-conservatieven de herver-
delende verzorgingsstaat van de jaren zeventig vanaf 
de jaren tachtig transformeerde in een immens 
federaal overheidsapparaat dat toezicht houdt op 
de privélevens van arme families. Leven volgens 
heersende familiewaarden werd een voorwaarde voor 

ondersteuning vanuit de overheid – voor zover die steun 
niet al uitbesteed was aan de mores van de civil society. 
In West-Europa leven velen in de veronderstelling 
dat de Amerikaanse overheid zich afzijdig houdt 
van private kwesties. Cooper laat het tegendeel zien: 
het bevorderen van ‘wettige en verantwoordelijke’ 
gezinsvorming is al sinds de negentiende eeuw deel 
van Amerikaans sociaaleconomisch beleid. De sociaal-
conservatieve en neoliberale hervormingen van 
Reagan en Clinton grepen terug op de armenwetten 
van de negentiende eeuw. Zij vonden hun steen des 
aanstoots in het programma dat financieel hulp 
bood aan alleenstaande vrouwen met kinderen: Aid 
to Families with Dependent Children (AFDC). 
Deze vrouwen hadden kinderen gekregen buiten het 
huwelijk, waardoor er geen mannelijke kostwinner in 
beeld was die de vaderrol kon vervullen. Bovendien 
konden deze moeders hun kinderen zelf niet financieel 
onderhouden. Volgens de beleidsmakers van Reagan 
en Clinton verstoorde een programma als AFDC de 
regulerende functie van het huwelijk in de ‘markt’ 
van seksuele activiteit: de verzorgingsstaat moedigde 
volgens sociaal-conservatieven amoreel gedrag aan 
en liet de belastingbetaler daarvoor opdraaien. Hun 
alternatieve oplossing was vaders verantwoordelijk 
maken voor hun gedrag op die ‘markt’ door middel 
van ‘responsible fatherhood programs’.

Deze omarming van conservatieve idealen in 
sociaaleconomisch beleid beïnvloedde Amerikaanse 
gezinnen verregaand. Vanaf de jaren zestig werden 
seksuele relaties weliswaar steeds meer als een 
privéaangelegenheid beschouwd, maar dat gold niet 
voor vrouwen die afhankelijk waren van de bijstand, 
vooral niet als zij een Afro-Amerikaanse achtergrond 
hadden. Als zij een seksuele relatie met een man 
onderhielden, zagen beleidsmakers en -uitvoerders 
daar een potentiële vader en gezinshoofd in, of de 
vrouw dat nu wilde of niet. Overheidssteun voor arme 
moeders en kinderen was dan niet meer nodig. Een 
aanzienlijk deel van het budget voor sociale zekerheid 
werd besteed aan nagaan welke man financieel 
verantwoordelijk gemaakt kon worden voor een 
vrouw en haar kind(eren). Ook Obama zette sterk in 
op zulk bevorderen van ‘verantwoordelijk vaderschap’ 
onder Afro-Amerikaanse mannen.

Deze conservatieve wending in Amerikaans 
sociaaleconomisch beleid werd uitgedacht onder 
Reagan, maar pas echt in de praktijk gebracht door 
Bill Clinton. Tijdens zijn ambtstermijn kwamen 
neoliberale en sociaal-conservatieve ideeën over 
familiewaarden pas echt samen. Family values 
waren inmiddels door zowel Republikeinen als 
Democraten omarmd en sociaaleconomische 
herverdeling via de verzorgingsstaat had voor beide 
partijen afgedaan. Clinton draaide de resterende 
herverdelende elementen van de verzorgingsstaat 
de nek om. Cooper schrijft: ‘Uitkeringstrekkers 
moesten inkomensoverdrachten, met al hun perverse 
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Melinda Cooper

Family Values: Between Neoliberalism 

and the New Social Conservatism

Zone Books 2017, 443 blz.

Het gezin als hoeksteen van de markt
Naomi Woltringinkomenspolitiek

In toenemende mate is 
de eigen familie, en niet 
meer de publieke sector, 
het vangnet als de 
markt faalt.



april – mei 2019  |    |  de Nederlandse Boekengids

P O L I T I E K  &  M A A T S C H A P P I J Naomi Woltringinkomenspolitiek

en demoraliserende effecten, ontwennen en in plaats 
daarvan verantwoordelijk gemaakt worden voor hun 
eigen economische zekerheid.’ Daarom stimuleerde 
Clinton eigenwoningbezit terwijl sociale woningbouw 
zo veel mogelijk werd ingeperkt, zodat mensen in 
hun eigen huis ‘van de voordelen van het gezinsleven 
konden genieten en hun werk beloond zien’.

Overigens hoeft een gezinsloon niet per definitie 
mensen of groepen buiten te sluiten. Cooper 
presenteert politici, denkers en beleidsmakers die het 
gezinsloon ook voor zwarte arbeiders beschikbaar 
wilden maken of het gebruikten om alleenstaande 
moeders te emanciperen. Haar boek past in een golf 
van intellectuele geschiedenissen die hedendaagse 
politieke verschijnselen van de broodnodige context 
en kanttekeningen voorziet, zoals Stephanie Mudge 
dat deed voor de neoliberalisering van linkse partijen 
(Leftism Reinvented: Western Parties from Socialism 
to Neoliberalism, 2018) en Samuel Moyn voor de 
manier waarop mensenrechten als doekje voor het 
bloeden gebruikt worden bij neoliberale economische 
hervormingen (Not Enough: Human Rights in an 
Unequal World, 2018). Net als Mudge en Moyn laat 
Cooper zien dat een intellectuele geschiedenis niet 
in één noodzakelijke richting beweegt: tijdens de 
New Deal was het gezinsloon bijvoorbeeld even een 
vooruitstrevend, links ideaal dat voor meer gelijkheid 
moest zorgen. 

Cooper verbindt haar intellectuele geschiedenis 
bovendien met ‘harde’ sociaaleconomische en 
beleidsanalyses. Ideeën staan niet los van de materiële 
werkelijkheid, maar worden erdoor beïnvloed 
en hebben er effect op. Zo toont ze bijvoorbeeld 
dat het Amerikaanse erfrecht zo gewijzigd is dat 
vermogen voornamelijk via erkende familiebanden 
wordt ‘herverdeeld’ in de vorm van schenkingen en 
erfenissen. Dat maakt dat rijkdom binnen de familie 
blijft en ongelijkheid tussen de ‘haves’ en ‘have nots’ 

wordt vergroot. Het Amerikaanse erfrecht was dan 
ook een belangrijke motivatie voor de Amerikaanse 
lgbtq-gemeenschap om het homohuwelijk erkend te 
krijgen.

Family values in Nederland
Ook Nederland kende vanaf de jaren tachtig en 
negentig, onder de kabinetten Lubbers en Kok, grote 
hervormingen van de verzorgingsstaat. Met name 
binnen het CDA en de conservatieve vleugel van 
de VVD pleitte men voor het traditionele gezin als 
hoeksteen van de samenleving en de markt als het 
principe dat haar ordent. Hoewel de paarse kabinetten 
als de Nederlandse tegenhanger van Clintons regering 
worden gezien, kan van hen niet gezegd worden dat 
ook zij traditionele gezinswaarden op de voorgrond 
plaatsten. De paarse partijen waren juist blij dat 
zij zonder confessionele coalitiegenoten een aantal 
medisch-ethische kwesties, het homohuwelijk en 
vrouwenemancipatie konden ‘regelen’. Die sluiten 
nou niet direct aan bij het conservatieve discours 
rondom gezinswaarden. Wel vond er vanaf de jaren 
tachtig en negentig een neoliberale flexibilisering 
van de arbeidsmarkt plaats, maar het ‘activerende 
arbeidsmarktbeleid’ werd zeker onder Paars wel 
gecombineerd met ‘flankerende maatregelen’, zoals 
de melkertbanen. In plaats van geïnspireerd te 
zijn door conservatieve gezinswaarden lijken deze 
hervormingen in Nederland eerder samen te zijn 
gegaan met de massale toetreding van vrouwen tot 
de arbeidsmarkt. Omdat zij vaak in deeltijd werkten 
(en werken), verdienen ze echter geen loon waarvan ze 
een gezin kunnen onderhouden.

De conservatieve backlash werd in Nederland pas 
na de paarse jaren in beleid gevat, onder de kabinetten 
van Jan-Peter Balkenende en die van Mark Rutte. 
De transformatie van de verzorgingsstaat naar 
een ‘participatiesamenleving’, door het inperken 

van uitkeringen, het afschaffen van melkertbanen 
en de latere sluiting van verzorgingshuizen, heeft 
geleid tot een grotere nadruk op het gezinsverband. 
Nu ook uitkeringen afhankelijk zijn gemaakt 
van het inkomen van gezins- en huisgenoten (de 
kostendelersnorm), moeten mensen solidariteit in 
eerste plaats binnen het eigen gezin zoeken. Ook  
in Nederland bestaat de scheve verdeling van werk  
en zorg tussen mannen en vrouwen nog steeds. Als 
gevolg daarvan wordt het grotere deel van de mantel-
zorg in de participatiesamenleving door vrouwen 
verleend (*) De hoge kosten van kinderopvang, 
het lange handhaven van de ‘aanrechtsubsidie’ en 
het drastisch inperken van de studiefinanciering 
(zoals door het afschaffen van de basisbeurs) 
passen bij dezelfde conservatieve gezinswaarden. In 
toenemende mate is de eigen familie, en niet meer de 
publieke sector, het vangnet als de markt faalt. Die 
ontwikkeling laat zien dat Coopers analyse, hoewel 
die op Amerika gericht is, ook voor Nederland relevant 
is. Bovendien ontlenen Nederlandse intellectuelen en 
politici vaak ideeën aan het Amerikaanse politieke 
debat. Coopers inzichten in hoe instrumenteel 
gebruik van het ‘gezinsloon’ door neoliberalen en 
sociaal-conservatieven heeft geleid tot het gezin als 
hoeksteen van een marktsamenleving, vormen een 
goede aanleiding om deze belangrijke thema’s ook in 
het Nederlandse publieke debat op te pakken. ×

(*) Edith Josten en Alice de Boer, ‘Mantelzorg en 
betaald werk bij vrouwen en mannen’, Tijdschrift 
voor Arbeidsvraagstukken 31, nr. 4 (2015): 414-29; 
Kim Putters, ‘Veel meer burgers aan de slag met 
zorgtaken is politiek wensdenken’, Het Financieele 
Dagblad, 28 augustus 2018.
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Overheid en economie, een paringsdans 
zonder einde
‘Institutions are the humanly devised constraints 

that structure political, economic and social 
interaction.’ Deze stelling vormt de basis van 

het levenswerk van de Amerikaanse econoom en 
Nobelprijswinnaar Douglass C. North, dat hij wijdde 
aan de manier waarop economieën en hun politiek-
maatschappelijke omgeving vervlochten zijn. Dit 
‘economisch institutionalisme’ heeft enige traditie in 
de Verenigde Staten en wortelt ook in de negentiende-
eeuwse Duitse ‘historisch-economische school’. Het is 
een essentieel inzicht dat economische markten geen 
natuurfenomenen, maar instellingen zijn. Dat inzicht 
wordt in het partijpolitieke en ideologische debat nog 
te vaak veronachtzaamd. Nog voor de wet van vraag en 
aanbod kan spelen, is er een context geschapen waarin 
economische uitwisseling mogelijk is. Instellingen 
omvatten evengoed gebruiken, tradities en afspraken 
als de machtige Leviathan van de moderne staat, die 
vooral sinds de zeventiende eeuw zijn geweldsmonopolie 
steeds meer uitbreidde. Dat geldt ook voor economisch 
geweld: instellingen hebben tot doel de productie en 

uitwisseling van goederen, diensten en ideeën minder 
riskant en kostbaar te maken. 

Vergeleken met de actieradius van de min of meer 
liberale natiestaten die opkwamen vanaf het einde 
van de achttiende en gedurende de negentiende 
eeuw, leek al het voorgaande slechts voorspel op wat 
institutionele kracht mag heten. De Britse historicus 
Eric Hobsbawm merkte op dat overheden al voor 
de Eerste Wereldoorlog een belangrijke werkgever 
waren geworden en het sterk geconcentreerde 
bedrijfsleven ondersteunden, beschermden en zelfs 
leidden. Ook rechtspraak, bestuur en reglementering 
werden eenvormig en gaven gestalte aan een groter 
ruimtelijk en mentaal continuüm: dat van de één 
gemaakte natiestaat met sterke grenzen naar buiten 
en neergehaalde barrières daarbinnen. Hoewel toen 
en nog lang daarna het beeld werd uitgedragen van 
een ‘nachtwakersstaat’ die zich niet te veel met het 
reilen en zeilen van zijn burgers bemoeide, werkten 
industriëlen, bankiers en andere toonaangevende 
economische actoren nauw samen met de politieke 

elite om niet alleen de gewenste wetten en regels, 
maar ook overheidsinvesteringen en sociale en 
economische ‘correcties’ te realiseren. Het nieuwe 
tijdperk van kolonialisme betrok bovendien alle delen 
van de wereld in de door het Westen gedomineerde 
economische orde en gaf onderworpen wingewesten 
in Afrika, Amerika en Azië monumentale staaltjes 
van publiek-private samenwerking te zien.

De paringsdans van economie en politiek is 
dus niet alleen van alle tijden, maar overstijgt ook 
ideologische grenzen. De eerste generaties socialisten 
hadden nog het minst van allemaal iets met de staat, 

Jan Willem Stutje  

Hendrik de Man. Een man 

met een plan

Polis 2018, 512 blz.
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die zij als machtsinstrument van de bourgeoisie 
beschouwden. Maar het idee van de ‘maakbaarheid’ 
van de samenleving was links geenszins vreemd en 
die notie blijft tot op de dag van vandaag sterk met 
hen geassocieerd. Dat is enigszins ten onrechte, want 
net als de vermenging van politiek en economie, is 
het construeren van de samenleving iets waar andere 
politieke strekkingen niet voor terugdeinzen. Het 
idee van maakbaarheid, of het nu wel of niet links 
is, vertoont in elk geval een interessante analogie 
met de medicalisering van de samenleving die in de 
negentiende eeuw opkwam en nog lang niet verdwenen 
is. Het zoeken naar één oorzaak die het lichaam 
verziekt bleek even gewaagd, en bijwijlen desastreus, 
als trachten te achterhalen wat nu precies het complexe 
maatschappelijke organisme ten goede of ten kwade 
beïnvloedt. Zo heeft de maakbaarheidsidee aangezet 
tot daadwerkelijke verbetering van het lot van massa’s 
mensen, maar tegelijkertijd tot de ‘sociaal-medische’ 
obsessie van zowel bolsjewistische als nazistische 
massamoordenaars.

De Man en zijn Plan
De sociaaldemocratie zit in vele landen van Europa 
in het slop. Dat staat in schril contrast met de grote 
impact die socialistische politici en intellectuelen 
tijdens de voorbije decennia op onze samenlevingen 
hebben gehad. Vooral vanaf de jaren dertig 
herdachten en hervormden zij de economische en 
sociale structuren daarvan grondig. Een uitgelezen 
moment dus voor een biografie over een socialistische 
politicus en intellectueel uit die tijd. De Belgische 
rode voorman Hendrik De Man, wiens levensverhaal 
de Nederlandse historicus Jan Willem Stutje onlangs 
nog eens uit de doeken deed, was zo iemand.

Hij werd in 1885 geboren in een gegoede familie uit 
de Antwerpse burgerij, waar het aan geld noch aan 
intellect en cultuur ontbrak. Als jongeling koos hij 
echter voor het socialisme, toen nog een verschrikking 
voor de gevestigde machten. Hij dompelde zich onder 
in het arbeidersmilieu, trachtte zelfs een tijdje de stijl 
en taal van de gewone werkman over te nemen en 
maakte zich het marxistische gedachtegoed eigen. 
De toenmalige Belgische Werkliedenpartij (BWP) 
baseerde haar doctrine volledig op de leer van de 
klassenstrijd, de onvermijdelijke ineenstorting van 
het kapitalisme en de klasseloze maatschappij die 
daarop zou volgen. Alle natuurlijke rijkdommen 
en productiemiddelen kwamen volgens de officiële 
partijlijn toe aan de gemeenschap. De staat was een 
instrument van de aristocratische en burgerlijke 
klassenvijanden en daarom zetten de arbeiders beter 
in op samenwerking van onderop. Die opstelling 
droeg eraan bij dat socialisten als ‘vaderlandsloze 
gezellen’ werden beschouwd, aartsgevaarlijk voor 
staat en maatschappij. De Man kon zijn kennis van 

het marxisme helemaal 
op punt stellen tijdens 
zijn verblijf aan de 
universiteit van Leipzig, 
in het land waar die 
leer vandaan kwam en 
werd gecultiveerd door 

de grootste socialistische partij van het continent, de 
SPD. Ideologie en politiek-maatschappelijke analyse 
bleken al snel De Mans cup of tea te zijn en al zijn 
poses als zelfbenoemde proletariër ten spijt groeide hij 
uit tot een van de intellectuelen van de BWP.

De ‘Grote Oorlog’ die in 1914 uitbrak, ontstak nog 
andere instincten bij hem. Hij meldde zich aan het 

front en leefde zich uit in het gevaar, de discipline, 
de kameraadschap en de agressie van de strijd. Die 
oorlogsroes verraadde niet alleen een aanleg voor het 
martiale en het autoritaire, maar liet zijn politieke 
denken evenmin onberoerd. De confrontatie met de 
gewone man aan het front overtuigde hem ervan dat 
een georganiseerde omwenteling van onderuit weinig 
kans van slagen had. De Man begon in te zetten op 
de elite.

Een revolutie kwam er in België hoe dan ook 
niet, in tegenstelling tot in landen als Rusland en 
Duitsland. De Belgische socialisten waren al tijdens 
de oorlog opgenomen in de regering van nationale 
eenheid en zij bleven ook na het einde daarvan mee 
beleid maken. Die positie gebruikten ze om het 
algemeen stemrecht en sociale wetgeving door te 
drukken. De era of the common man leek begonnen, 
hoewel de wezenlijke structuren van het kapitalisme 
onaangeroerd bleven. In België en andere West-
Europese landen koos het socialisme niet de weg van 
revolutie en geweld. Het bolsjewisme van Lenin en 

de zijnen dat Rusland in handen kreeg, schrikte de 
sociaaldemocraten af. Dat leidde tot een onherstelbare 
breuk binnen de Socialistische Internationale. Toch 
bleef het officiële verhaal dat de BWP en veel van haar 
zusterpartijen propageerden dat van de ondergang 
van het kapitalisme. Het kwam er gewoon op aan 
zo veel mogelijk uit de brand te slepen voor de eigen 
achterban zolang dat systeem zich staande hield. Voor 
het overige werd het historisch gedetermineerde einde 
van het kapitalisme afgewacht.

De Man kon zich hoe langer hoe minder vinden in 
die mentaliteit. In de stimulerende omgeving van de 
Weimarrepubliek, waar hij doceerde aan de Akademie 
der Arbeit, verbonden aan de Goethe-Universiteit van 
Frankfurt am Main, begon hij zowel de fundamenten 
als de strategieën van het socialisme te heroverwegen. 
Zoals hij het zag werden mensen door veel meer 
gemotiveerd dan enkel hun materiële noden en 
de positie die ze innamen in de maatschappelijke 
klassenstructuur. Socialisme was volgens hem een 
levenshouding met principes die terugreikten tot de 
christelijke Middeleeuwen. Het ging ook niet om 
een strijd op leven en dood tussen de arbeidersklasse 
en de anderen. De samenleving kon best evolueren 

naar een vorm waarin ondernemers, de middenstand 
en werklieden samenwerkten. Het ‘socialisme van de 
geest’ dat hij uitdacht, vond zijn neerslag in een werk 
met internationale uitstraling, Zur Psychologie des 
Sozialismus, dat in 1926 verscheen. Het boek trok veel 
aandacht, kreeg verschillende vertalingen en leidde tot 
een bewogen discussie in de socialistische beweging. 

Het verlegde de nadruk 
van materiële factoren 
naar spirituele krachten 
en ethische waarden. 
Daarvoor putte het 
lang niet alleen uit 
socialistische bronnen. 

De Man trachtte sociaaleconomische analyse aan 
filosofisch idealisme en romantiek te verbinden. De 
geesten van Oswald Spengler en Hermann Keyserling, 
conservatieve succesauteurs uit die tijd, waren in dit 
werk rond.

Toen rond 1930 de crisis toesloeg en meer en meer 
landen in haar greep kreeg, vond De Man het ook 
tijd worden voor een concreet plan van aanpak 
om de economie op nieuwe sporen te zetten. Hij 
verliet de studeerkamer en keerde in 1933 terug 
naar de Belgische partijpolitiek. De Man wees 
de revolutie af, maar wilde ook verder gaan dan 
het rode attentisme dat erin bestond eindeloos te 
wachten op een ineenstorting van het kapitalisme en 
ondertussen deel te nemen aan de business as usual. 
Met zijn Plan van de Arbeid, het nieuwe politieke 
programma voor de BWP, zette hij de lijnen uit van 
een nieuw type economisch beleid. De overheid moest 
sleutelsectoren, zoals de grondstoffenproductie, maar 
ook het bank- en financiewezen, onder haar controle 
brengen. Met die instrumenten kon de regering 
een conjunctuurpolitiek voeren door middel van 
omvangrijke overheidsinvesteringen en een aangepast 
monetair beleid, waarmee neergaande economische 
cycli vielen te keren.

Het was een benadering die aansloot bij die van John 
Maynard Keynes, die zijn naam gaf aan dit nieuwe 
type van gemengde economie, het keynesianisme. 
Zijn rol was zo cruciaal dat het verbaast hoe vluchtig 
hij in Stutjes biografie genoemd wordt. Het was 
immers Keynes’ economische theorie die de basis 
gaf aan een consistent staatsingrijpen via het berucht 
geworden deficit spending. Daarmee beïnvloedde 
hij het economische beleid van de Verenigde 
Staten, toen reeds de economische wereldleider. De 
verruiming van de overheidsuitgaven, projecten voor 
infrastructuurwerken, werkgelegenheid en armenzorg 
waren al onder president Herbert Hoover ingezet, 
maar pas met een open brief van Keynes aan diens 
opvolger Franklin D. Roosevelt in 1933 werd de toon 
gezet voor een overheidsingrijpen in de economie dat 
decennia zou aanhouden.

In Duitsland had grootindustrieel en politicus 
Walther Rathenau al tijdens de Eerste Wereldoorlog 
de door de staat geleide planeconomie in de praktijk 
gebracht. De Duitse arbeidersbeweging lanceerde in 
1932 een groot werkgelegenheidsplan, het zogenaamde 
WTB-plan, dat echter te laat kwam om de republiek 
te redden. Het Hitlerregime, dat in 1933 de macht 
greep, werd op zijn manier ook geïnspireerd door 
ideeën voor een nieuw economisch beleid, die overal 
in de lucht hingen. Economieën die eind jaren dertig 
gericht waren op herbewapening en daarna op het 
tweede wereldconflict, werkten de vervlechting van 
overheid, ondernemerschap en arbeid sowieso sterk in 
de hand. Pas na de oorlog brak het keynesianisme echt 

Het is een essentieel 
inzicht dat economische 
markten geen natuur-
fenomenen, maar 
instellingen zijn.

Hendrik De Man, 1935 

Het bolsjewisme van 
Lenin en de zijnen dat 
Rusland in handen 
kreeg, schrikte de 
sociaaldemocraten af.
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door en bleven de formules daarvan lang bepalend 
voor de creatie van de welvaartsstaat. Hoe dan ook 
waren De Mans ideeën niet uniek: hij baseerde zich 
op bestaande inzichten en ervaringen en toonde 
zich met zijn Plan heel eigentijds. Zijn ‘nationale 
socialisme’ liet wel het rode internationalisme van 
voorheen volledig los. Alleen de natiestaat en zijn 
instituties leken een werkbaar raamwerk te kunnen 
bieden voor een socialistisch beheer van economie en 
samenleving.

Persona non grata
Opmerkelijk is vooral dat de felle aanvallen op De 
Mans nieuwe assertieve socialisme, van rechts en van 
links, ook na de oorlog nazinderden. De Mans naam 
kon toen zelfs nog lange tijd nauwelijks genoemd 
worden en de opbouw van de gemengde economie 
die onmiskenbaar sporen droeg van wat hij had 
voorgesteld werd liever niet met hem in verband 

gebracht. Dat heeft alles 
te maken met de evolutie 
van De Mans denken 
en handelen vanaf de 
late jaren dertig. Van 
1935 tot 1937 maakte 
hij met zijn partij deel 
uit van de regering, 
maar wist hij bitter 
weinig van zijn plannen 

te verwezenlijken. Die mislukking voedde zijn 
autoritaire denkbeelden en de overtuiging dat de 
beste tijd van de bestaande parlementaire democratie 
voorbij was. Die attitude bracht hem in aanvaring 
met andere sociaaldemocraten, hoewel bij anderen 
zijn charismatische aantrekkingskracht overeind 
bleef. De Man leek alleszins klaar voor een grote 
afrekening toen nazi-Duitsland in 1939-’40 grote 
delen van Europa onder de voet liep en ook België 
in zijn nieuwe orde leek te gaan inkapselen. De Man 
voerde gesprekken voor een regering onder koning 
Leopold III, die in het bezette land gebleven was. Uit 
alles blijkt dat hij daarbij afstevende op een regime dat 
op zijn minst compatibel was met dat van het Derde 
Rijk. Zijn initiatieven liepen echter op niets uit en in 
1942 koos hij voor ballingschap in de Savoie. Tegen het 
einde van de oorlog stak hij de grens met het neutrale 
Zwitserland over. In België volgde een veroordeling 
bij verstek. Naar zijn vaderland keerde hij nooit meer 
terug, al was het maar omdat ook de politieke elite 
hem daar liever geen boekje zag opendoen over wie 
er in de periode 1940-’42 allemaal bereid was geweest 
tot ‘aanpassing’ aan wat het nieuwe Europa had lijken 
te worden.

Stutje laat zich kennen als een biograaf die gepokt 
en gemazeld is in de veelkoppige socialistische 
beweging. Hij brengt een even vlot geschreven als 
kritische analyse van De Mans doen en laten, en van 
de kringen waarin hij zich bewoog. De rode beweging 
was niet alleen een brede kerk met vele elkaar 
bevechtende geloofsrichtingen. De lezer is er ook 
getuige van hoe botsende ambities en persoonlijke 
vetes binnen partijen van alle tijden zijn. Stutje 
doorprikt mythes die De Man en anderen in het 
leven hebben geroepen, schuwt zelfs geen speculaties 
over meer intieme aspecten van het privéleven van 
zijn hoofdpersonage en geeft blijk van een afgemeten 
distantie tegenover diens denken en handelen. De 
Mans ideeën over het socialisme lijken weinig indruk 
op hem te maken: Stutje hecht niet veel belang aan 
de manier waarop De Man meer draagvlak voor 

het socialisme in niet-socialistische milieus wist te 
creëren. Waarom het precies misliep met het Plan De 
Man wordt niet afdoende beantwoord. Ook komt de 
ruimere context van het denken over economie en 
politiek in het België van De Mans tijd nauwelijks 
aan bod.

De kracht van een biografie bestaat erin het leven 
van een betekenisvolle figuur als een lens op diens 
tijd te richten. Dan kunnen ook figuur en tijd elkaar 
reflecteren. Deze biografie is weliswaar breed en diep, 
maar niet altijd genoeg. Voor wie nadenkt over wat 
sociaaldemocratie en overheidsingrijpen vandaag 
nog kunnen betekenen, valt Stutjes analyse van de 
kantelperiode die de jaren dertig betekende voor 
zowel De Man als de politieke gemeenschap waartoe 
hij behoorde te pover uit. Het zou relevant zijn De 
Mans ideeën te toetsen aan de socialistische beweging 
vandaag. De Man dacht in zijn tijd al op continentale 
schaal en zijn geschriften kunnen goed gelezen 
worden in het licht van de hedendaagse Europese 
integratie, of het gebrek daaraan.

Een socialistische welvaartsstaat?
Wanneer we het hebben over de ‘gemengde economie’, 
dan denken we vooral aan de welvaartsstaat zoals die 
in de eerste plaats vanaf de jaren vijftig tot zeventig 
gestalte kreeg. Dat is een model waarop De Man al 
preludeerde. De sociale partners werden bij het beleid 
betrokken en mochten voortaan zelfs meeschrijven 
aan een groot deel van de sociale wetgeving. 
Deflatiepolitiek had afgedaan: al voor de oorlog 
was kredietverlening aan de overheid een belangrijk 
deel van de bankenactiva gaan innemen. Daardoor 
kwamen banken in een dubbelzinnige positie 
tegenover een tegelijk betuttelende en lucratieve staat. 
Cyclisch beleid werd de boodschap: in magere jaren 

opgespaard geld in de 
economie pompen en 
dat terug aanzuiveren 
in vette jaren. Niet 
alleen de economische 
groei, maar ook de 
maakbaarheid daarvan 
werd een obsessie. De 
wereldhandel werd on- 

dertussen efficiënt bewaakt door het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF). Het liberalisme had immers 
geenszins geabdiceerd, maar was mee geïntegreerd in 
de internationale monetaire orde van Bretton Woods 
uit 1944.

De gemengde of overlegeconomie is evenmin van 
exclusief socialistische origine. Het sociale zeker-
heidssysteem en de hele institutionele infrastructuur 
weerspiegelen ook de meer conservatieve inspiratie 
die daaraan ten grondslag ligt. Vanuit extreemlinkse 
hoek wordt nog steeds betreurd dat de sociaaldemo-
cratie zich vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog 
heeft laten inkapselen door het kapitalisme. Toch zijn 
de socialisten de staat als ‘een huis van het volk’ gaan 
zien en hebben ze met wisselend succes gepoogd een 
heuse economische planning op het getouw te zet-
ten die in het teken staat van hun maatschappelijke  
ideaal.

Net daarom is de afbraak van het naoorlogse ‘wel-
vaartsstaatmodel’ zo sterk verbonden met het beeld 
van de neergang van de sociaaldemocratie. Na de 
ontsporing van een onaangepaste en financieel lek 
geworden economie eind jaren zeventig, waarin hoge 
inflatie en stagnatie van productie en handel samen-
gingen, mat de rechterzijde zich een nieuwe doctrine 

aan: het neoliberalisme. Ontvetting van de staat, her-
stel van de budgettaire orde, privatisering ten behoeve 
van efficiëntie, marktgerichtheid en winstmaximali-
sering waren de nieuwe ordewoorden. Tegelijk bleven 
niet-linkse vormen van deficit spending overeind, zoals 
de grootschalige militaire investeringen in de Ver-
enigde Staten. Ondertussen kwamen ‘nieuw-links’ 
en de groene beweging met hun antimaterialistische 
maatschappijkritiek aanzetten, dat ze vandaag met 
links-liberale waarden weten te verbinden tot een 
verhaal dat een groot deel van de jongere hogerop-
geleide middenklasse aanspreekt. In Europa werden 

de scherpe kanten van 
het neoliberalisme van 
de jaren tachtig wel wat  
afgezwakt door de der- 
de weg, waarbinnen 
markteconomie en so- 
ciale begeleiding meer  
hand in hand gingen. 
De ironie wil dat net  
nadat belangrijke be- 

lijders van dat sociale liberalisme (zoals Tony 
Blair in het Verenigd Koninkrijk en Guy 
Verhofstadt in België) als regeringsleider wa- 
ren afgetreden, een financiële crisis van een zelden 
geziene omvang de vergissingen van het marktfun-
damentalisme er nog eens extra pijnlijk kwam inha-
meren. Diep in de structuren van de wereldeconomie 
had die middenweg kennelijk niet kunnen ingrijpen.

De sociaaldemocratie wist echter bij al die 
ontwikkelingen geen relance te bewerkstelligen. 
Anderhalf decennium geleden was de affiniteit tussen 
(radicaal)linkse en (radicaal)rechtse contestatie van 
globalisering al duidelijk, net zoals in de tijd en het 
denken van De Man: oncontroleerbare internationale 
krachten, zo luidde het, ontnemen mensen de greep 
op hun bestaan. Maar zelfs de herwaardering van 
de natiestaat als veilige haven te midden van een 
stormachtig aandoende wereld geeft vooralsnog geen 
nieuwe adem aan een vernieuwd sociaal en economisch 
beleid. Terwijl markt en politiek het ritme van hun 
paringsdans hervinden, blijft de sociaaldemocratische 
bijdrage daaraan vooralsnog geschiedenis. × 
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Alles is lelijk aan de nieuwe bundel van Nachoem Wijnberg. Zelden zag ik 
zo’n onaantrekkelijk omslag, de overvolle bladspiegel roept al een zekere 
moedeloosheid op voordat je ook maar één zin hebt gelezen en de zinnen 

zelf zijn, zoals bij Wijnberg vaak het geval is, te lang, te ingewikkeld en vrijwel 
zonder uitzondering houterig geformuleerd. Hoe is het toch mogelijk dat deze 
dichter, wiens productie hoger is dan die van enige andere dichter in ons taalgebied, 
een ongekende populariteit geniet en de ene prijs na de andere op zijn naam schrijft? 
Zo stond hij in januari van dit jaar weer op de longlist van vijftien genomineerden 
voor De Grote Poëzieprijs, de opvolger van de VSB Poëzieprijs, die in juni wordt 
uitgereikt.

Met deze prijs is overigens iets merkwaardigs aan de hand. De sluitingsdatum 
voor inzendingen was 31 december, en reeds binnen drie weken had de jury een 
keuze gemaakt uit maar liefst 150 bundels. Aangenomen dat het grondig lezen van 
een gemiddelde bundel tien à twintig uur duurt, lijkt me het snelle oordeel een 
bovenmenselijke prestatie. Zouden de juryleden echt al die bundels van kaft tot kaft 
hebben gelezen? Ik heb geen reden om aan de integriteit van de jury te twijfelen, 
maar opmerkelijk vind ik het wel. En ik zeg het met enige aarzeling, omdat ook een 
bundel van mij tot de inzendingen behoorde. Ben ik eigenlijk wel objectief?

Nu moet worden toegegeven dat de poëzie van Wijnberg (1961), tevens hoogleraar 
‘Cultural Entrepreneurship and Management’ aan de Universiteit van Amsterdam, 
een extreem geval is, omdat het soms al minuten kost om de zinsconstructies binnen 
één strofe te doorgronden. Zo begint Om mee te geven aan een engel:

Waar je een half uur op hoopte opgeven
om één woord in een definitie, zoals een zwemmer die zijn arm net niet ver genoeg 
uitstrekt
en goud, zilver, brons verliest. Waarom huil je? Omdat je zo lang hierop geoefend hebt 
en als je één beweging anders gemaakt had
was het minder voor niets geweest. Je bedoelt niet op de manier waarop wat bijna 
iedereen doet
voor niets is in de betekenis van dat je niet krijgt waar je je best deed op te hopen.

Het is abstract en conceptueel complex, je kunt onmogelijk beweren dat het 
lekker loopt en de laatste bijzin is ook nog eens ongrammaticaal. Je hebt nog 
bijna negentig pagina’s te gaan. Waarom niet al meteen opgeven, om een van de 

sleutelwoorden uit de bundel te gebruiken? Vluchtig 
doorlezen is immers geen optie, dit werk eist totale 
concentratie, het veronderstelt een leeshouding die je 
normaal gesproken reserveert voor filosofen als Kant, 
Heidegger en Meillassoux.

De reden waarom je doorzet is dat bij Wijnberg 
de inspanning altijd ruimschoots beloond wordt. 
Zelf meent hij oprecht dat zijn poëzie niet moeilijk 
is en dat ze reële problemen aan de orde stelt waarop 
de wetenschap vooralsnog geen antwoord heeft. De 
gedichten zijn doorwrochte denkoefeningen, die 

vaak uiterst subtiele mechanismen blootleggen in de wijze waarop mensen met 
elkaar omgaan. Soms schrik je van wat hij zegt, soms is het geestig, soms is het 
ook volkomen gestoord, maar er is weinig Nederlandstalige poëzie die zo sterk en 
langdurig in je blijft doorwerken nadat je het boek hebt dichtgeklapt.

In Om mee te geven aan een engel gaat het om de vraag wat mensen met elkaar delen, 
en om dat te weten moet je eerst inzicht hebben in wat werkelijk van jou is en bij 
jou hoort. Ben je bereid om wat jou kenmerkt op te geven in de hoop dat je er iets 
waardevols voor terugkrijgt? En zo ja, wie ben je dan eigenlijk zelf? Wijnberg stelt 
zich voor dat het proces van uitwisseling bemiddeld wordt door engelen die, als het 
goed is, zelf geen belang hebben bij de transacties.

In het eerste gedicht, waarvan ik de aanhef al citeerde, probeert hij, wetenschapsman 
als hij is, zijn begrippen te definiëren. Hij zoekt naar de juiste omschrijving van  
‘wat je moet weten om van je af te laten nemen / wat je tegenhield om zo ver te 
rennen als je kon’, en daarnaast de definities van ‘hoe verschillende personen / op 
elkaar lijken of dezelfde eigenschappen hebben’. Hij zou misschien ook best willen 
preciseren wat engelen zijn, maar dat heeft weinig zin; die definities ‘kan je houden, 
ze mogen toch niet meedoen’. Dat is jammer, omdat in vrijwel alle gedichten 
engelen actief zijn. Blijkbaar zijn zij ontoegankelijk voor nauwkeurig onderzoek. 
Je kunt hypothesen opstellen over de interactie die zij mogelijk maken, maar te 
verifiëren zijn die niet.

Wat er in de bundel allemaal voorbijkomt is te veel om in kort bestek op een rijtje 
te zetten. Los van het geploeter van iedereen om zijn plek in de wereld te veroveren, 
worden maatschappelijke kwesties als migratie, racisme en ritueel slachten aan 
de orde gesteld, zien we hoe Abraham engelen ontvangt en Jacob met een engel 
worstelt, hoe Jezus op de wereld gezet wordt en hoe Donald Trump de verkiezingen 
wint. Intussen is het onzeker in hoeverre God in dit alles nog een rol heeft. De 
dichter ziet nog wel een functie voor de allerhoogste, maar erg substantieel is die 
niet: ‘Omdat je geen plaats hoog in de lucht hebt / stuur je je engelen naar de plaats 
die je naar jezelf wilt noemen, / om daar hard werk / te doen.’ Deze etherische 
afgezanten, die blijkbaar het vuile werk moeten opknappen waartoe God geen kans 
meer ziet, worden, met een verwijzing naar de Prediker, ‘eenheden van leegte, niet 
van lucht’ genoemd, en mocht God hun iets toeschreeuwen dan kunnen de meesten 
van hen dat niet horen.

In het licht van die machteloosheid is het een wonder dat de samenleving toch 
nog enigszins functioneert. Maar de engelen doen dan ook hun uiterste best om 
er iets van te maken. ‘De avond naar de volgende dag brengen / en de ochtend 
naar de avond’, dat valt niet mee. ‘Hoe lang blijft een engel daarmee oefenen’? 
Ze hebben vleugels waarmee ze niet kunnen vliegen, ze staan vaak onderdanig te 
wachten totdat ze in actie mogen komen en het is niet ondenkbaar dat ze ooit hun 
werk kwijtraken. Gezien het feit dat ze datgene belichamen wat mensen voor elkaar 
kunnen betekenen, is het niet hoopgevend dat hun bevoegdheden zo beperkt zijn. 
Want als we het allemaal op eigen houtje moeten doen, is het niet gemakkelijk vol 
te houden en niet op te geven.

Dit is indringende poëzie. Dat is, en zo hoort het ook, een volkomen subjectief 
oordeel. ×

Eenheden van leegte
poëzie Piet GerbrandyK U N S T  &  L I T E R A T U U R

Nachoem M. Wijnberg

Om mee te geven aan een engel

Uitgeverij Pluim 2018, 100 blz.
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Oeuvres zijn net mensen. Je kennismaking ermee wordt soms geblokkeerd door 
vooroordelen. Hoewel ik een gretige lezer ben, ontdek ik nu en dan toch 
zulke vooroordelen bij mezelf. Daar kun je een hoop moois door mislopen. 

Op de middelbare school ergerde ik me vaak aan de gewichtigdoenerige manier 
waarop onze lerares Engels bepaalde klassiekers aanprees. Het idee dat je een boek 
moest lezen, riep onversneden puberrebellie bij mij op. Ik las voor mijn plezier. Als  
iemand wier oordeel ik nogal laag had zitten The Catcher in the Rye en Brave New 
World en 1984 en The Great Gatsby zo verschrikkelijk belangrijk vond, nou, dan kon 
ze die boeken wat mij betreft ergens wegstoppen waar de zon nooit scheen. 

Natuurlijk had ik daar alleen mezelf mee. Ik las de boeken uiteindelijk pas ver in mijn 
twintiger jaren, met veel plezier, maar ook beschroomd vanwege mijn achterstand. 
(The Catcher, herinner ik me nog, liet ik bij aanschaf uit gêne inpakken als cadeautje.)

Waar ik ook zo op neerkeek: de neiging van mijn schoolgenoten om zo dun mogelijke 
boekjes op hun literatuurlijst te zetten. Kozen ze voor Het gouden ei. Of nog erger: 
Oeroeg. Alsof het voornaamste doel van een boek lezen was om er zo snel mogelijk van 
af te zijn. Om mijn minachting te laten blijken, zette ik alle tot dan toe verschenen 

delen van A.F.Th. van der Heijdens De tandeloze tijd op 
mijn lijst – dat zou ze leren!

Oeroeg ging ik trouwens om nog een andere reden uit 
de weg: een antipathie jegens literatuur over ‘ons Indië’. 
Het precieze waarom achter mijn antipathie is me nog 
altijd niet helemaal helder, maar het had te maken met 
dat incestueuze Indië-taaltje. Op elke pagina vlogen de 
kampongs en de sawa’s, de gamelans en de baboes je 
om de oren. Vaak doemde dan ook Adriaan van Dis 

voor mijn geestesoog op, terwijl hij zo jolig-koket een Indisch accent nadeed. Ook 
Haasses Heren van de thee heeft door dat vooroordeel heel wat jaren ongelezen in de 
kast gestaan; verder dan twintig bladzijden kwam ik niet. 

Heren van de thee brengt me overigens op nóg een vooroordeel: dat tegen historische 
romans. Ook niet geheel ongegrond: nogal wat beoefenaars van het genre – voor 
zover je van een genre kunt spreken – onderdrukken zelden hun neiging de lezer te 
overstelpen met een overdaad aan kennis over het behandelde tijdvak. Te vaak wordt 
het zicht van de lezer op de vertelling belemmerd door het beeld van de auteur, die 
in een of ander archief de ene na de andere prachtige vondst doet waarvan het zonde 
lijkt die niet in het verhaal te verwerken. In heel wat historische romans domineert het 
historische het romaneske.

Ja, die vooroordelen hebben mij heel wat leesjaren bij het werk van Hella S. Haasse 
uit de buurt gehouden. Stuk voor stuk gingen de vooroordelen evenwel voorbij aan de 
essentiële eigenschappen van dat werk. Maar om daarachter te komen, moet je eerst 
die vooroordelen zien te omzeilen om dan alsnog, via die omweg, tot het werk van een 
schrijver door te dringen.

Een hopeloze kluwen
Zo’n twee jaar terug ‘baarde’ een roman waaraan ik zelf werk, enigszins tot mijn 
eigen verbazing, een tweede roman, historisch van aard. Opeens zag ik me niet alleen 
genoodzaakt allerhande historische bronnen en geschiedkundige werken te raadplegen, 
maar leek het me ook zinnig om me, ondanks mijn weerzin, te verdiepen in het literaire 
genre van de historische roman. Nu niet meer met het bevooroordeelde oog van de 
lezer, maar met de leergierige houding van de aspirant schrijver-van-een-historische-
roman.

Ik zocht boeken die min of meer de periode besloegen waarmee ikzelf ook in de weer 
was, grof gezegd de Late Oudheid. In de mer à boire die zich toen voor me uitstrekte, 
stuitte ik op Een nieuwer testament van Hella Haasse, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in 
het jaar 417 na Christus. In het Romeinse Rijk waren toen alle religieuze praktijken van 
niet-christelijke aard sinds kort verboden. En zoals je een vage kennis soms jarenlang 
inschat als een afstandelijk, kil en onaangenaam type, tot je een keer de moeite neemt 
voor een wat langer gesprek en ontdekt dat achter die afwerende houding een verlegen 
want gevoelige persoonlijkheid schuilgaat – zo viel de barrière van vooroordelen tussen 
mij en het werk van Hella Haasse weg door lezing van Een nieuwer testament.

Om te kunnen blootleggen hoe dat zo kon gebeuren, ontkom ik er niet aan eerst 
het verhaal van Een nieuwer testament in enig detail na te vertellen. Haasse zelf had 
over de mogelijkheid daarvan trouwens haar bedenkingen. In een interview met de 

criticus Arjan Peters zei ze eens over Een nieuwer testament: ‘Ik vind dat het beste wat 
ik geschreven heb, omdat het in beknopt bestek ontzettend veel mededelingen geeft. 
Je kunt het boek niet navertellen, dat wordt een hopeloze kluwen. Dit is typisch een 
boek dat je lezen moet.’

Maar aangezien ook Haasse zich geregeld per essay over moeilijk na te vertellen 
werk boog van onder anderen Vestdijk en Hermans, durf ik me toch te wagen aan die 
hopeloze kluwen. 

In Een nieuwer testament krijgt de prefect van Rome een zestal arrestanten voorgeleid 
om te berechten. Het gezelschap wordt ervan verdacht in het huis van een van hen, de 
patriciër Marcus Anicius Rufus, onchristelijk vermaak te hebben genoten: toneelspelers 
zouden een liefdesdans tussen Dionysus en Ariadne hebben opgevoerd en er zijn 
toebereidselen gevonden voor een hanenoffer – een heidense praktijk.

De prefect, een man genaamd Hadrianus, is een geboren Egyptenaar, maar heeft 
zich via een bliksemcarrière opgewerkt tot een echte Romein, gekerstend en wel. Zoals 
dat vaak gaat bij bekeerlingen is hij van het nogal fanatieke soort. Ambitieus is hij ook: 
het geloof in zijn functie beschouwt hij als ‘het meest wezenlijke dat hij bezit’. Hij leeft 
als een monnik.

Een van de verdachten, een man die zich Niliacus laat noemen, roept bij Hadrianus 
een reeks ongewenste associaties op met zijn verleden in Egypte. Als jonge maar hoge 
ambtenaar in Alexandrië bracht Hadrianus eens een werkbezoek aan de rijke Joodse 
landbezitter Eliezar ben Ezekiel. Tijdens een rondvaart ontdekten ze een paar jongens 
die, verborgen tussen de rietaanplant, bezig waren een hanenoffer na te spelen: ‘Eén, 
nog haast een kind, keert zich om naar de landeigenaar in de boot en toont in een 
tegelijkertijd uitdagend en afwerend gebaar zijn handpalmen, besmeurd met het bloed 
van de haan die aan zijn voeten ligt.’

De jongen blijkt een onechte kleinzoon van Eliezar, geboren uit een avontuurtje van 
diens zoon en een Egyptische slavin die inmiddels is overleden. Eliezar liet het kind 
als vondeling opnemen in het gezin van een van zijn opzichters, zodat hij het van een 
afstand in de gaten kon houden. Maar na het incident met de geslachte haan stuurt hij 
de jongen weg van het landgoed om in de stad naar school te gaan.

Hadrianus blijft nadien met een zekere regelmaat bezoekjes afleggen aan Eliezar. 
Maar waarom eigenlijk? ‘Onduidelijk zijn hem zijn eigen drijfveren; soms staat hij in 
onlust te aarzelen aan de rand van een diepte, die tot afdalen, onderzoeken noodt. De 
beslissende stap zet hij nooit.’

Ze voeren ongemakkelijke gesprekken over christelijke deugd en heidense 
ontoelaatbaarheden. Ook blijft Hadrianus informeren naar de jongen van het 
hanenoffer. Maar wat fascineert hem zo aan het beeld van dat joch en zijn met bloed 
besmeurde handen? En algemener: wat broeit er diep verborgen in die rechtlijnige man 
Hadrianus? Dat zijn de vragen die Een nieuwer testament al vanaf het begin oproept en 
die drijven tot voortlezen. 

Wat Hadrianus zich tijdens de rechtszitting gaandeweg ook herinnert, is hoe 
de mysterieuze jongen bij een beroemde retor in de leer ging en na diens overlijden 
‘ontspoorde’; hoe hij terechtkwam bij een sekte die aan heidense rituelen deed in een 
tempel gewijd aan Serapis, en waar ’s nachts ontuchtige handelingen werden verricht; 
hoe hij, Hadrianus, zich besloot te ontfermen over de jongen, die talent voor de 
dichtkunst bleek te hebben en die al snel naam wist te maken met zijn verzen; en hoe 
ten slotte Hadrianus overgeplaatst werd naar Milaan, later Rome, en dat hij de jonge 
dichter met zich meenam, hem introduceerde bij de machtige elite, en hoe de knaap 
al snel uitgroeide tot een van de belangrijkste dichters van het keizerrijk, onder de 
aangenomen naam Claudius Claudianus.

Hoewel het geheel misschien nu al aandoet als een kluwen, zijn op dit punt pas de 
stukken in stelling gebracht voor de werkelijke conflicten in Een nieuwer testament. 
Hadrianus en Claudius, mentor en pupil: om die twee mannen draait dit boek, en 

Geplaagd door begeerten

Hella Haasse

Een nieuwer testament 

Querido (1966; 2019), 148 blz.

‘Schrijvers over schrijvers’, de titel van een reeks waarin Nederlandse literair auteurs schrijven over 
een volgens hen Heel Goed Nederlands Boek. Jamal Ouariachi bespreekt Een nieuwer testament van 
Hella Haasse uit 1966, een historische roman die veel meer is dan dat.
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hoewel Haasse gaandeweg een Fellini-achtige cast aan bonte bijfiguren opvoert, die 
allen een instrumentele rol spelen in de plotverwikkelingen, blijft dat tweetal de spil. 

Claudius begint zich tegen zijn mentor te verzetten. De twee raken in onmin, wat 
ertoe leidt dat Hadrianus, in zijn machtige positie van prefect, het besluit neemt Claudius 
te verbannen. Maar tijdens de bezetting van Rome door de Goten weet Claudius in 
het geniep terug te keren naar de stad en leeft hij vanaf dat moment in anonimiteit 
en armoede in een ruige volkswijk – tot hij betrokken raakt bij de gebeurtenissen die 
uiteindelijk tot de arrestatie leiden waar het boek mee begint. Een nieuwe confrontatie 
met Hadrianus volgt.

Externe aangevers
Zo ongezouten chronologisch als ik het boek hierboven samenvat, is Een nieuwer 
testament niet opgezet. Haasse heeft de rechtszitting en de daarbij behorende 
verhoren als uitgangspunt genomen en weeft daar, in het eerste deel van het boek, de 
herinneringen en associaties van Hadrianus tussendoor. 

Dat herinneringsproces voltrekt zich via een aantal 
externe elementen als ‘aangevers’. Zo heeft Hadrianus 
in de nacht voorafgaand aan de rechtszitting een 
droom gehad waarin het beeld opdook van een 
reliëf, ‘voorstellende een voor eedsaflegging geheven 
rechterhand’. Een ander element is de verdachte 
Niliacus, die aanvankelijk niet door Hadrianus herkend 

wordt als zijn vroegere pupil Claudius, maar wiens houding en woorden toch iets in 
hem losmaken. En dan is er de vloer van de rechtszaal, versierd met witte en zwarte 
mozaïekmeanders, waar de prefect telkens zijn blik op laat rusten. 

De mozaïekvloer brengt hem terug naar Eliezar, die tijdens hun gesprekken altijd 
met een schaakbord in de weer was. Claudius’ schuilnaam Niliacus voert Hadrianus 
terug naar de Nijl, naar Egypte, en zijn droom van de voorafgaande nacht herinnert 
hem aan zijn ambtseed en aan een eed die hij ooit zwoer aan Eliezar: dat hij Claudius 
nooit zou vertellen van diens slavenafkomst.

Zo opgesomd klinkt het bijna schematisch, dit proces van herinneren door externe 
aangevers. Of dat psychologisch waarachtig is, doet er eigenlijk niet veel toe: literair 
gezien werkt het, want als lezer onderga je eenzelfde soort getergde fascinatie als 

Hadrianus. Je wilt weten hoe het zit, maar krijgt er in eerste instantie de vinger niet 
achter, omdat het geheugen niet altijd prijsgeeft wat je zou willen. Je moet het doen met 
die aangereikte brokstukken.

Een soortgelijk proces van ‘associatie via externe elementen’ komt later nog eens 
terug. Het perspectief van de vertelling ligt dan een tijdlang bij Claudius, en we maken 
vanuit zijn oogpunt mee hoe hij tijdens een schorsing van het proces in een wachtruimte 
verblijft. ‘Het marmer van de muur,’ staat er dan, ‘vol verkleuringen, roestbruin en geel, 
wekt gedachten aan ziek vlees.’ Daarna volgt een reeks overwegingen rond Hadrianus. 
Hoe Claudius hem ooit per gedicht beledigde, en hoe Hadrianus die krenking, 
ondanks zijn machtige positie, nog altijd met zich meetorst, ‘een wond die geen litteken 
vormen kon, zweren bleef’. Waarna weer een observatie over de wachtruimte volgt: ‘In 
het marmer van de muur, een tekening van draden en dunne vlokken, roodachtig, als 
blootgelegd bloederig weefsel.’ 

Het is alsof de tekeningen in het marmer de mentale wond van Hadrianus oproepen 
in het hoofd van Claudius.

Dit broksgewijze tot stand komen van de herinnering wordt gespiegeld in de wijze 
waarop Haasse de taal in deze roman hanteert, in een stijl die naar mijn idee afwijkt 
van de stijl van veel van haar andere boeken. Schaars is het gebruik van werkwoorden, 
vooral van hulpwerkwoorden – zie het citaat hierboven. Je ziet het ook in zinnetjes als: 
‘Voor hem, op de tafels, rijen dozen met boekrollen’, of: ‘Claudius Claudianus, weg, 
voorgoed uit de rijen der levenden gestoten. Ieder spoor uitgewist.’

Die stilistische keuze geeft de tekst een sfeer van losse beelden, verbrokkeling. Maar 
ook van verstilling. In de belangrijkste verhaallijn van het boek, het verloop van de 
rechtszaak, is de handeling hoofdzakelijk innerlijk van aard. Uiterlijk: nauwelijks 
beweging.

Geplaagd door begeerten
Waartoe leidt al dat moeizame herinneren uiteindelijk? Tot al even moeizame 
zelfanalyses van beide hoofdpersonages, zo blijkt. Ieder voor zich krijgen ze de ruimte 
om hun fouten uit het verleden onder ogen te zien en te proberen te doorgronden 
wat daaraan ten grondslag ligt. Daarbij is sprake van een zekere dramatische ironie: 
Hadrianus en Claudius doorzien zichzelf, ondanks hun verwoede pogingen, minder 
dan de lezer dat doet, maar zonder dat het flauw wordt.

Vaak doemde dan ook 
Adriaan van Dis voor mijn 
geestesoog op, terwijl hij 
zo jolig-koket een Indisch 
accent nadeed.
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Vooral het portret van Hadrianus maakt indruk. Als hij terugblikt op zijn ontmoetingen 
met Eliezar, beeldt hij zich in hoe de landeigenaar over hem gedacht moet hebben. En 
dat is niet mals: ‘Boordevol onlust en onrust hunkert hij ernaar verzoend te worden 

met de chaos in zichzelf.’ En: ‘Zelden heb ik een mens 
ontmoet, zo geplaagd door begeerten die hij niet durft 
te kennen.’

Het is een briljante vondst: Hadrianus die zichzelf 
niet kan kennen, maar wel tot zelfinzicht kan komen 
zodra hij zichzelf beschouwt vanuit het perspectief van 
een ander. De definitieve stap in zijn zelfanalyse zet hij 
evenwel niet. Wat is dan toch het duistere dat zich in 
hem roert? Het dionysische van de oude godsdiensten, 
die hij nu onderdrukt met wat je het apollinische van 

rechtlijnig christendom zou kunnen noemen? 
Misschien, maar er speelt ook nog iets anders. Dat wordt duidelijk door een 

flashback naar het moment waarop Hadrianus de jonge Claudius voor het eerst ziet 
na diens verblijf bij de ‘ontuchtige’ Serapis-sekte. Hadrianus wordt dan getroffen 
door het uiterlijk van de jongeman: ‘Uit het smaller en harder geworden gezicht is de 
jongensachtigheid verdwenen, maar het duistere uitdagende, dat hem destijds in de 
rietlanden trof, heeft zich nog versterkt. 
Juist dat element, een vleug wildheid en 
troebelheid uit de wegzinkende wereld 
der heidenen, vervult Hadrianus met 
ontsteltenis en verwarring.’ 

Op dit punt begint de lezer te 
vermoeden wat die ‘begeerten’ zijn waar 
Hadrianus door geplaagd wordt en die 
hij ‘niet durft te kennen’: homoseksuele 
verlangens die volgens zijn eigen 
strenge christendom verboden zijn. Of 
omgekeerd zou je ook kunnen zeggen: 
juist om zijn ongewenste verlangens de 
kop in te drukken, is Hadrianus zo rigide 
geworden in zijn religieuze moraal.

Haasse maakt deze drijfveer nergens 
expliciet, maar tijdens het lezen van Een 
nieuwer testament wordt, ‘tussen de regels 
door’ zoals dat dan heet, steeds duidelijker 
wat met Hadrianus aan de hand is. 
Doorslaggevend is zijn reactie wanneer 
hij van Eliezar het geheim te horen krijgt 
over Claudius’ slavenafkomst: ‘Iets in 
hem krimpt inéén, verbergt zich, bij de 
gedachte dat hij – als hij het geweten 
had – destijds de jongen van Eliezar had 
kunnen kopen.’ 

Kopen, dat wil zeggen: bezitten. Niet 
alleen in de economische maar vooral ook in de amoureuze en seksuele zin van het 
woord. En in de zin dat hij de jongeman wil beheersen, naar zijn hand zetten.

Maar Claudius verzet zich tegen zijn mentor. Hij wendt zich tot andere grote mannen, 
tot mecenassen machtiger dan Hadrianus. In de ogen van die laatste is dat zonder meer 
een amoureuze afwijzing. En wat doet een afgewezen minnaar die psychisch toch al 
zo in de knoop zit en die bovendien een machtige positie bekleedt? Die misbruikt zijn 
positie. Het is Fatal Attraction in de vroege vijfde eeuw: als de liefde onbeantwoord 
blijft, moet de beminde vernietigd worden.

Zodra zich een geschikte aanleiding voordoet, veroordeelt Hadrianus de beminde 
Claudius tot ballingschap. Wraak die in zijn eigen nadeel uitpakt. Dit alles maakt 
Een nieuwer testament tot een liefdesroman, en eentje van het tragische soort. Een 
warmbloedige roman ook, ondanks het geserreerde en gecondenseerde proza.

Ook het portret van Claudius intrigeert. Op eigen kracht komt hij verder dan 
Hadrianus, vooral waar het gaat om zijn eigen houding van voortdurend verzet. Door 
dat verzet kende hij ten aanzien van mannen nooit een middenweg ‘tussen haat en 
heldenverering’. Ook met vrouwen was zijn relatie complex: ‘Eén vrouw, Serena, (…) 
verhief ik tot een hemelse moeder, anderen heb ik koud van hart in lust bereden.’ In 
ieder geval ziet hij de verwrongenheid van zijn eigen gedrag onder ogen – maar ook 
voor hem blijft de bron ervan onduidelijk. 

Voor zijn grootvader Eliezar is die bron evident. Zodra hij een veelgeprezen 
dichtwerk van Claudius onder ogen krijgt, leest hij daarin ‘de geschiedenis van een 
verzet dat zijn eigen wortels niet kent’. Onbewust moet Claudius iets begrepen hebben 

van zijn troebele afkomst, en is zijn verzet een verzet tegen de vader die nooit zijn vader 
is geweest.

Zo zijn Claudius en Hadrianus, in al hun psychische verknooptheid, volledig aan 
elkaar gewaagd, zonder dat er ergens een oplossing te bespeuren valt, hoe hard zij ook 
hun best doen. Het maakt van Een nieuwer testament een historische roman waarin het 
historische aspect weliswaar niet toevallig of irrelevant is, maar wel op de tweede plek 
komt. De voorgrond wordt ingenomen door de interne en onderlinge strubbelingen 
van de twee hoofdfiguren.

Misschien dat Haasse zich daarom, in tegenstelling tot in sommige andere van haar 
historische romans zoals Het woud der verwachting (1949) en De scharlaken stad (1952), 
tot het uiterste weet te beheersen in het verstrekken van historische gegevens. Ze moet 
voor dit boek een ongelofelijke hoeveelheid documentatie doorgeploegd hebben, en dat 
maakt de spaarzame wijze waarop ze dat materiaal gebruikt des te indrukwekkender. 
Alles in dienst van het verhaal.

IJskristal met water
De dichter Claudius Claudianus heeft echt bestaan. Hij wordt wel gezien als de laatste 
grote klassieke dichter van Rome, over wie na het jaar 404 niets meer bekend is. 

Veel schrijvers van historische romans raken geprikkeld door zo’n hiaat in de 
geschiedschrijving: een gat dat zij kunnen 
opvullen met hun verbeelding. Dat 
heeft ook voor Haasse gegolden. In haar 
essaybundel Inkijk (2011) beschrijft zij de 
ontstaansgeschiedenis van Een nieuwer 
testament. Tijdens het schrijven aan haar 
roman De ingewijden (1972) stuitte ze 
op Claudius’ werk, begon ze zich in zijn 
persoon te verdiepen en ontdekte ze dat 
er weinig over hem bekend was. Maar zijn 
teksten zetten haar verbeelding in gang. 
Een apologie, bijvoorbeeld, gericht aan ene 
‘Hadrianus, prefect van de pretorianen’, 
deed Haasse door de persoonlijke toon 
vermoeden: hier wordt niet alleen een hoge 
beambte om vergiffenis gesmeekt, maar 
vooral ‘een verloren vriend’. 

Maar wat werkelijk indruk op haar 
maakte, waren de negen korte verzen die 
samen de ‘Eidyllia’ vormen. Haasse: ‘Ze 
behandelen allemaal hetzelfde onderwerp: 
de verwondering die de dichter bevangt 
bij het aanschouwen van een speling van 
de natuur, een klomp ijs, waarvan het 
binnenste nog vloeibaar is.’

Waarom dat beeld zo’n indruk op haar 
maakte, valt misschien af te leiden uit het 
autobiografische Persoonsbewijs (1967), 

waarin ze haar creatieve proces beschrijft: ‘Wanneer kun je water in je hand houden? 
Als het bevroren is. Je zou het creatieve proces kunnen vergelijken met het stollen van 
een in wezen ongrijpbare substantie.’ Ongrijpbaar water, gevangen in een ijsklomp: 
een symbool voor haar schrijverschap, en misschien ook wel voor haar aanpak bij het 
schrijven van Een nieuwer testament. Koel en verstild proza, daarbinnen warmbloedige 
emoties. 

De definitieve ‘klik’ met Claudius kwam toen Haasse nog een ander gedicht 
van hem ontdekte: ‘Phoenix’, over de mythische vogel die uit zijn eigen as herrijst. 
In de aan Haasses werk gewijde essaybundel Een nieuwer firmament (2006) toont 
hoogleraar letterkunde Hanna Stouten aan hoe belangrijk de feniks in Haasses werk 
is. Hij duikt al op vanaf haar eerste publicatie, de dichtbundel Stroomversnelling 
uit 1945, en in laat werk als Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern uit  
1989 nog steeds. 

Voor een letterkundige is dat misschien interessant, zo’n ontstaansgeschiedenis, maar 
voor een lezer – het soort lezer dat ik ben, althans – is het eigenlijk minder relevant. 
Het ijskristal en de feniks komen op mij als lezer over als steigers: noodzakelijk voor 
de bouw van een kunstwerk, maar bij voltooiing ervan overbodig geworden. Dat 
de feniks en het ijskristal nog steeds een rol spelen in Een nieuwer testament, maakt 
het boek niet per se zwakker of sterker, maar het zegt wel iets over de persoonlijke 
verbondenheid die Haasse met het boek voelde, die misschien wel maakte dat ze juist 
in dit boek excelleert. Ikzelf beschouw Een nieuwer testament in ieder geval als het 
absolute hoogtepunt in Haasses veelkantige, rijke oeuvre – waartoe dit boek in mijn 
geval zowel de toegangspoort als de sleutel bleek. ×

Het is een briljante 
vondst: Hadrianus die 
zichzelf niet kan kennen, 
maar wel tot zelfinzicht 
kan komen zodra hij 
zichzelf beschouwt 
vanuit het perspectief 
van een ander.
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Het moet een verontrustend gezicht zijn geweest. Uit de brokken betonpuin, 
verbogen stukken staal en de vele verbrande lichamen die uit de lucht 
waren gevallen, doemde een bronzen lichaam op, vrijwel ongeschonden. 

Op de reusachtige Fresh Kills-stortplaats in Staten Island werd 1,7 miljoen 
ton aan puin opgevangen dat ter aarde stortte toen American Airlines-vlucht 
11 en vlucht 175 op 11 september 2001 het World Trade Center doorboorden. 
Hulpverleners offerden zich op om de laatste vrachtwagenladingen aan WTC-
afval te doorzoeken, op zoek naar de stoffelijke overschotten van de duizenden 
slachtoffers van de aanslag.

Dat bleek onbegonnen werk: er blijft namelijk niet veel over van een menselijk 
lichaam dat een vuurzee heeft doorstaan. De enige lichamen die nog enigszins als 
menselijk herkend konden worden, waren in brons gegoten. Het waren beelden 
van Auguste Rodin, vader van de moderne sculptuur.

Zij waren afkomstig uit de Rodin-collectie van de verzekeringsfirma Cantor 
Fitzgerald, een firma die werd opgericht door B. Gerald Cantor, de grootste 
privéverzamelaar van werk van Rodin ter wereld. Hoewel B. Gerald in 1996 
overleed en een groot deel van zijn collectie aan universiteiten en musea schonk, 
stonden veel van de bronzen afgietsels die hij had verzameld nog tentoongesteld 
in de bedrijfslobby op de 105e verdieping van de 
noordelijke WTC-toren.

Op de bewuste dinsdagochtend in september 
tuimelden die beelden na een afgrijselijke explosie 
honderden meters door de lucht naar beneden, om 
tussen de gloeiende resten van de torens te belanden. 
Vrijwel allemaal waren zij vernietigd, volledig gesmolten 
of tot onherkenbaar kleine stukjes verpulverd. Op twee 
na.

Een van De drie schaduwen werd teruggevonden, zij 
het in een behoorlijk verminkte toestand. Rodin had 
het beeld ontworpen om als ziel van de doden boven 
op zijn De Hellepoort te staan, als aankondiging voor 
het naderende onheil. De schaduw was nu zelf in een 
daadwerkelijke hel beland. Onvolledig lag het daar, 
bijna onherkenbaar zonder linkerarm en zonder voeten, 
het hoofd gewelddadig van zijn romp gerukt.

Ook een 72 centimeter hoge versie van De denker 
werd aangetroffen tussen de steenresten. Hij dook op 
in een foto waarop een brandweerman te zien is die het beroemde beeld heeft 
herkend en er verheugd mee poseert. Onaangetast zit hij daar: de in contemplatie 
verzonken man van brons. Hij overdenkt de chaos om hem heen.

Ooit stond De denker symbool voor het ‘verstand’ van de mens en werd hij 
gezien als de sleutel tot het herstel van de orde in een wereld die in verwarring en 
wanorde was afgedaald. De brandweermannen die hem vonden hebben het beeld 
overgeplaatst naar een opslagplaats, waar hij uiteindelijk is verdwenen. Hij wordt 
nog altijd vermist.

Twee soorten geschiedenis
Uit het afval, het puin van de geschiedenis, komen soms verborgen, onopgemerkte 
details naar boven.

Er bestaan twee soorten geschiedenis. De ene is de geschiedenis van het verstand, 
van het bewust vertelde. Het is een verhaal dat zich afspeelt in de tijd, in termen 
van voor en van na. Dat verhaal creëert afstand tussen iets wat eens gebeurd is en 
iets wat nu plaatsvindt; dat kunnen minuten zijn, maar ook dagen, jaren of eeuwen. 
Bovendien heeft het verhaal een ontwikkeling, een lineair plot; de gebeurtenissen 
volgen elkaar op, vaak in een logische volgorde.

Wat niet past in het gangbare verhaal dat over het verleden wordt verteld, 
belandt automatisch op de stortplaats van de geschiedenis. Het wordt op één hoop 
gegooid, niet opgenomen in een coherent plot dat zich afspeelt in de tijd. Het 
blijven losse, onverwerkte brokstukken, wachtend om in de vergetelheid te raken. 
Op die afvalhoop doet de tijd niet ter zake. Ver en nabij, verleden en heden zijn 
versmolten en één geworden.

Het is moeilijk zo’n plek voor te stellen. Mensen zijn geneigd om de wereld vanuit 
een lineair perspectief te zien. Dit geldt niet alleen voor de ruimtelijke wereld, 
waarin we aan de hand van de afstand tussen onszelf en de objecten om ons heen 
in kunnen schatten hoe die wereld in elkaar zit. Het geldt ook voor de geschiedenis, 
die begrijpen we aan de hand van de afstand die zich tussen verschillende 
gebeurtenissen, tussen het heden en het verleden, bevindt. Die afstand noemen 
we de tijd.

Maar wat als die afstand wordt opgeheven? Wat als gebeurtenissen die door een 
enorme afstand in de tijd gescheiden worden, ineens duizelingwekkend dicht bij 
elkaar liggen? Zoiets bestaat niet in onze belevingswereld. Toch, hoe tegenintuïtief 
ook, komt het soms voor.

Natuurkundigen zijn op een fenomeen gestuit dat bekendstaat als kwan-
tumverstrengeling: kleine brokjes materie (zoals elektronen, moleculen en 
atomen) die ver van elkaar in de ruimte verwijderd zijn, kunnen toch via een 
vreemde verbinding met elkaar in contact staan. Wanneer het ene deeltje zich op 
een bepaalde manier beweegt, dan beweegt het andere zich direct mee. Ze zijn 
verstrengeld en gedragen zich als één enkel ding.

Deze verbinding spot met ons idee van ruimte. Zelfs Einstein wilde niet geloven 
aan wat hij ‘een spookachtige werking op afstand’ noemde. Hij bleef geloven in een 
verborgen macht die de deeltjes op de een of andere manier in contact bracht, die 
de afstand overbrugde. In 2015 bewees een Nederlander, Ronald Hanson, Einsteins 
ongelijk. De afstand tussen de deeltjes hoefde helemaal niet overbrugd te worden, 
toonde hij aan, omdat die afstand helemaal niet bestond.

Wij kunnen ons dat alleen nauwelijks voorstellen, omdat we die afstand nu 
eenmaal met onze lineaire blik waarnemen. Maar 
kennelijk is er een andere manier van kijken mogelijk, 
een ander perspectief waaruit blijkt dat de deeltjes in 
een directe verbinding staan.

Wat Hanson lukte met losse deeltjes in de ruimte, 
zou dat ook kunnen met de tijd? Is het mogelijk een 
geschiedenis voor te stellen waarbij de tijd, de afstand 
tussen gebeurtenissen, geen rol speelt?

Indruk van het onvoltooide
Toen een boer uit de Abruzzen, Pignatelli genaamd, 
zich in 1878 als model kwam melden bij het atelier van 
Rodin, wist de beeldhouwer meteen dat de man die 
naakt voor hem op de draaitafel poseerde niemand 
minder was dan Johannes de Doper. Hij voelde, zo 
vertelde hij later, dat er een verandering op komst was: 
‘Ik dacht onmiddellijk aan Johannes de Doper, dat wil 
zeggen aan… een voorloper die kwam om iemand aan 
te kondigen die groter was dan hijzelf.’

Tot die tijd had Rodin voornamelijk levensgrote beelden gemaakt die een 
zeldzame graad van echtheid bezaten. Zijn sculpturen waren zelfs zo levensecht 
dat het grote publiek en de critici zich eraan stoorden en hem ervan beschuldigden 
gipsafgietsels van zijn modellen te hebben gebruikt. Hoewel Rodin kon aantonen 
dat hij zijn figuren wel degelijk met de hand modelleerde, bleef men ze met 
argwaan bekijken. Bij het zien van de Italiaanse boer veranderde er iets in Rodin 
en zijn werkwijze. Om verdere verdenkingen te voorkomen en de beschuldigingen 
te ontkrachten, maakte hij zijn Predikende Johannes de Doper groter dan het model 
zelf. Op die manier kon het onmogelijk voor een afgietsel worden aangezien. Maar 
om zo’n meer dan levensgroot beeld te kunnen maken, moest Rodin zijn figuur 
eerst opdelen in afzonderlijke stukken – ledematen, tors, kop en handen – en die 
later samenvoegen tot één enkel lichaam.

Rodin zag zichzelf daarom gedwongen de eenheid van het lichaam op te geven, 
hij moest zichzelf aanleren anders naar de mens te kijken; hem op te delen in 
fragmenten, hem te deconstrueren. Aanvankelijk deed hij dit alleen met het oog op 
een latere reconstructie van zijn figuren, maar dat veranderde. Na talloze lichamen 
te hebben ontleed, en de schoonheid en kracht van de losse delen ervan te hebben 
gezien, kwam het hem zinloos voor om nog aan volmaakte beelden te werken. 
Rodins secretaresse, Marcelle Tirel, heeft beschreven hoe Rodin op een dag zeer 
geïrriteerd door zijn atelier liep en plotseling uitriep: ‘Ik maak nooit meer iets in 
z’n geheel.’ Hij liep op een afgietsel van zijn Johannes af en sloeg er zo krachtig 
tegenaan dat het hoofd van het beeld brak en door het atelier vloog.

Zonder hoofd kreeg het beeld een geheel nieuwe betekenis. Rodin besloot er 
ook de armen af te breken. Door de verminking kwam het accent op de beweging 
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in het beeld te liggen, waardoor iedere associatie met een bepaalde identiteit kon 
worden losgelaten. De sculptuur kreeg daarom een nieuwe titel: De lopende man. 
Het was slechts een fragment van een mens, een figuur van louter romp en benen. 
De ‘indruk van het onvoltooide’, zoals Rodin het noemde, moest de toeschouwer 
dwingen het beeld als ding op zichzelf te bekijken. Men kon het niet in een verhaal 
plaatsen, of koppelen aan een gebeurtenis, omdat er geen punten van herkenning 
meer waren: de omhoogwijzende vinger en het karakteristieke gelaat van de heilige 
waren verdwenen.

Rodin wilde daarmee laten zien hoe de wereld ‘echt is’. Hij toonde, schreef hij, 
de ‘mysterieuze golflengten’ die verstoord worden door ‘wat vereist is’ – daarmee 
doelde hij op de eisen die gesteld werden aan beeldhouwwerken in die tijd. Die 
moesten refereren aan iets in de buitenwereld en in een bepaald (vaak christelijk 
of mythologisch) verhaal passen. Rodin legde een wereld bloot die buiten die 
verhalen bestond; vanuit de losse onderdelen die de wereld opmaken wilde hij 
nieuwe verbanden leggen.

Tussentijd
Over Johannes de Doper bestaan veel verhalen. De prediker die leefde omstreeks 
het jaar dertig van onze jaartelling wordt gezien als een belangrijke schakel 
tussen het Oude en Nieuwe Testament. Aan het einde van het Oude Testament 
wordt zijn komst voorspeld door de profeet Jesaja, die spreekt over ‘de stem  
van één, die roept in de woestijn’ en de weg des Heren bereidt. Die stem was  
van Johannes. In zijn prediking aan de oevers van de Jordaan kondigde hij de  
komst aan van de nieuwe Messias, te heten Jezus Christus. Daaraan dankt 
Johannes zijn bijnaam als ‘Voorloper’: hij liep vooruit op de gebeurtenissen die 
komen gingen, de gebeurtenissen die in het Nieuwe Testament beschreven worden. 
Zijn leven speelde zich dus af tussen de tijd van de Vader en de tijd van de Zoon, 
een periode die buiten de verhalen van de Bijbel valt: een soort tussenruimte, of 
tussentijd.

Vanuit die tussentijd ontwikkelde Johannes een leer waarmee hij de kiem legde 
voor wat later zou uitgroeien tot het christendom. God, zo zei Johannes, maakte 
Zijn bedoelingen niet langer kenbaar door profeten naar de aarde te sturen. Hij 
had zich teruggetrokken uit de wereld. Johannes voorzag het einde van de tijd: 
eens zou God terugkeren, dan zou het eindoordeel over de mensen geveld worden. 
Tot die tijd was iedere mens op zichzelf aangewezen, om de verlossing in zichzelf te 
zoeken: alle mensen, ook de beschadigde mensen in een kapotgemaakte wereld, die 
in hun handicap gevangenzaten. Zij konden weer heel worden, maar alleen als zij 
op een andere manier naar de wereld zouden kijken. Hun verlossing lag namelijk 
niet in het hier en nu, maar in een andere tijd; een moment dat nog komen moest.

Johannes de Doper werd in een onbekend jaar op 29 augustus onthoofd. Op die 
dag wordt zijn dood nog altijd herdacht in sommige kerken, maar die datum is 
een restant van de oude, juliaanse kalender die door de Romeinen werd gebruikt. 
In onze huidige, gregoriaanse kalender (die in 1582 de juliaanse verving), werd het 
hoofd van Johannes dertien dagen later afgehakt en opgediend op een zilveren 
schaal – op 11 september.

Wereld van fragmenten 
Rodins atelier veranderde in een grote puinhoop, die veel weghad van de naweeën 
van een veldslag. ‘Overal in het immense vertrek,’ schreef kunstcriticus Gustave 
Geffroy nadat hij in 1899 het atelier bezocht had, ‘op de banken, op de planken, op 
de sofa, op stoelen en op de grond, staan beeldjes in alle formaten, met opgeheven 
gezichten, verwrongen armen, verkrampte benen, in volstrekte wanorde, alsof men 
op een levend kerkhof is beland.’

Hoe meer tijd verstreek, hoe meer lichamen er op het kerkhof belandden.  
Rodin bewaarde honderden stukken lichaam, afgehakte delen of ‘abattis’, zoals  
hij ze noemde, en liet ze door zijn assistenten onophoudelijk namaken. Rainer 
Maria Rilke, de dichter die voor zijn doorbraak nog een paar jaar als privésecretaris 
van Rodin werkte, berichtte in 1902 aan zijn vrouw: ‘Het is niet te beschrijven. 
Daar liggen meters ver alleen maar fragmenten, het een naast het ander.  
Naakten ter grootte van mijn hand en groter […] maar alleen stukken, nauwelijks 
één compleet: vaak alleen een stuk arm, een stuk been.’ Het was ‘alsof er een 
ontzaglijke storm, een weergaloze verwoesting over dit werk heen gegaan was’.

Rodin schiep een wereld waarin voltooiing overbodig was: een fragment moest 
aan zichzelf genoeg kunnen hebben. Rilke was een van de weinigen die deze 
overtuiging toen al in het werk van zijn meester herkende: ‘hoe nauwkeuriger 
men toekijkt, des te dieper voelt men dat al die dingen minder een geheel zouden 
vormen wanneer de afzonderlijke lichamen compleet zouden zijn. Elk van deze 
fragmenten is van een zo eminente, aangrijpende eenheid, […] dat men vergeet 
dat het slechts delen zijn.’

Iets afmaken betekende voor Rodin de mogelijkheden ervan beperken. Een 
beeld dat af is vertroebelt namelijk het begrip van de toeschouwer: het is dan net 

alsof al het werk dat in het beeld is gestoken onherroepelijk tot deze specifieke 
uitkomst moest leiden. De andere uitkomsten die in het beeld verborgen lagen, 
de uiteindelijke versies van het beeld die zich nooit in de werkelijkheid hebben 
gemanifesteerd, blijven onzichtbaar. Om dat te voorkomen liet Rodin zich leiden 
door het toeval. Hij ging willekeurige stukken aan elkaar zetten, waardoor het 
beeld dat zo ontstond zijn vanzelfsprekendheid verloor; het had makkelijk ook 
anders kunnen zijn.

In De Hellepoort werkte Rodin dit principe verder uit. Twintig jaar lang was 
hij bezig met het samenstellen van dit meesterwerk, zonder het ooit te voltooien. 
De Hellepoort was een voorbode van een wereld die nog komen ging, een 
infernaal universum waarin lijdende en verstrengelde figuren zichzelf gespannen 
vastklampen of zelfs van de torenhoge constructie naar beneden tuimelen. De drie 
schaduwen die in een gekwelde houding boven de poort uitsteken komen voort 
uit Adam, een beeld dat Rodin van de eerste mens maakte. Die Adam had van 
Rodin een hand met een opgeheven vinger gekregen, gelijk aan de Adam van 
Michelangelo die via zijn vingers in contact staat met God. Deze rechterhand werd 
er door Rodin afgehakt, het contact met God verbrekend. De mens stond niet 
langer in een speciale relatie tot een groter geheel.

Om dat te benadrukken vermenigvuldigde Rodin de beschadigde Adam en 
ontnam hem zijn naam: hij viel uiteen in drie schaduwen, troost zoekend bij 
elkaar. Zij overzagen een wereld waarop zij zelf geen grip meer hadden.

Ondermijning van de eenheid
De zelfmoordstrijders die op 11 september 2001 doelbewust het WTC binnenvlogen, 
vernietigden meer dan alleen een gebouw en de levens van duizenden mensen: ze 
vernietigden een heersende mythe van het Westen. Hun aanval op het economische 
centrum van de wereld was voor velen zo absurd, zo onbegrijpelijk, onverklaarbaar 
en onredelijk, dat hij juist daarom zo bijzonder effectief was.

In het helse, oorverdovende lawaai van die aanslag weerklonk het werk van 
Rodin. Het was het geluid van een ondeelbare eenheid die werd gedetoneerd, van 
een fundament dat werd weggeblazen en waaronder zich een onmetelijke diepte 
openbaarde – een wereld zonder perspectief: de willekeurige werkelijkheid.

De hele chronologie van de westerse geschiedenis werd op de schop gegooid. 
Sentimenten en gewoonten uit lang vervlogen tijden werden ineens opnieuw 
opgevoerd. Zo kondigde George W. Bush meteen na de aanslag een ‘kruistocht’ 
af in naam van God, tegen de schuldige terroristen in de woestijn. Bush kon de 
willekeur van het gebeurde maar slecht verdragen. ‘Gebeurtenissen worden niet 
gedreven door blinde verandering en toeval,’ zei hij, ‘maar door de hand van een 
rechtvaardige en trouwhartige God.’ Om vat op de gebeurtenissen te krijgen, 
wilde hij de eenheid in de wereld herstellen, met de eindeloze oorlogen in Irak en 
Afghanistan als gevolg.

Bush, die naar 11 september verwees als ‘een roep van de geschiedenis’ om 
orde op zaken te stellen, had niet begrepen dat die kijk op geschiedenis juist het 
probleem was. Daarin was geen ruimte voor andersdenkenden; mensen die anders 
naar de wereld keken en die de rechtvaardige eenheid van Hem helemaal niet zo 
rechtvaardig vonden.

Hoe meer die ondeelbare eenheid de uithoeken van de wereld werd opgedrongen, 
hoe meer verzet de kop op kwam steken. Uit het woestijnachtige niemandsland 
doken nieuwe terreurgroepen op, gevoed door een verlangen de westerse orde die 
hen in het nauw dreef te ondermijnen.

Een van die terreurgroepen was IS, vooral bekend om zijn video’s en foto’s waarop 
soldaten, burgers en journalisten te zien waren die op brute wijze onthoofd werden, 
en die via Twitter, YouTube en Facebook de wereld ingestuurd werden, om daar 
eindeloos herhaald te worden. Sommige terreuranalisten, onder wie de Amerikaan 
Pete Lentini, menen dat onthoofdingen onderdeel zijn van een eeuwenoude 
cultuur in het Midden-Oosten. Islamoloog Timothy Furnish zegt dat ‘met de 
gefilmde executies een oude islamitische praktijk is teruggekeerd’. Daarmee doen 
zij de executies af als anachronismen; achterhaalde relieken uit een andere tijd.

Maar wat zij niet zien is dat dit precies de bedoeling is van de executies. Het 
tentoonstellen van losse hoofden en verminkte, onsamenhangende lichamen 
ondermijnt de eenheid; niet alleen de eenheid van het menselijk lichaam, maar 
ook de eenheid van de geschiedenis. Gebruiken waarvan wij dachten dat ze tot 
het verleden behoorden, zijn ineens duizelingwekkend dichtbij in het hier en nu. 
De vaste grond van het heden ontploft en spat in stukken uiteen; onze lineaire 
geschiedenis verliest haar vanzelfsprekendheid.

Alsof er een weergaloze verwoesting overheen is gegaan. ×
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In de roman Vrouw of vos staat de complexe verhouding 
tussen de mens en andere dieren centraal. De roman, 
vorig jaar uit het Engels vertaald en bezorgd door 

Irwan Droog, verscheen oorspronkelijk in 1922. De 
auteur, David Garnett, werd met dit debuut op slag een 
gevestigde naam in de internationale literaire wereld. 
Het boek laat zich lezen als een sprookje. Een verliefd 
stel, Richard en Silvia, wandelt hand in hand door het 
bos, maar als Richard omkijkt naar zijn vrouw blijkt zij 
te zijn veranderd in een vos. ‘Hij zag direct dat het zijn 
vrouw was die hem door de ogen van het dier aankeek.’ 
Hij neemt Silvia de vos mee naar hun grote landhuis, 
stuurt het personeel weg en probeert hun leven zo 
normaal mogelijk voort te zetten. Eerst is Silvia in wezen 
nog een vrouw, zij het met een vosachtige verschijning. 
Zo kent ze schaamte, blijft ze beleefd en behoudt ze haar 
nette tafelmanieren. ‘Dit toonde aan dat zijn vrouw 
onveranderd was, of dat dacht hij tenminste; nog steeds 
was er niets wilds aan haar doen en laten, en ze was zo 
welgemanierd en fijngevoelig – vooral in haar verlangen 
kleren te dragen – dat hij terdege gerustgesteld was en hij 
zich begon voor te stellen hoe ze alsnog gelukkig zouden 
zijn samen (…).’

Toch beginnen er gaandeweg vosachtige trekjes in 
haar gedrag en voorkeuren te sluipen. Richards vrouw 
kent op den duur geen schaamte meer, geen berouw, en 
laat zich helemaal gaan. Op een gegeven moment ziet 
Richard in dat hij haar vrij moet laten in het bos. Zijn 

vrouw komt daar al snel 
een mannelijke vos tegen, 
waarmee ze een gezin 
sticht. Richard blijft haar 
in het bos bezoeken en 
merkt dat hij jaloers is op 
het gezin van Silvia: ‘Kan 

een dier de eer van een man bezoedelen? Ik ben een 
mens, ik sta onmetelijk ver boven de dieren. Staat mijn 
waardigheid jaloezie op een dier toe? Duizendmaal nee.’ 
Garnett laat zien hoe Richards jaloezie jegens de vos 
resulteert in identiteitsverwarring. Is het menswaardig 
om jaloers te zijn op het ‘minderwaardige’ liefdesleven 
van een dier? Maakt dat je niet minder mens? Je zou, 
zoals historica Erica Fudge stelt in haar artikel ‘A 
Left-Handed Blow: Writing the History of Animals’, 
kunnen zeggen dat het dier de mens altijd uitdaagt in 
zijn mens-zijn. Hoewel we een diepe band met andere 
dieren kunnen ervaren, zijn we tegelijkertijd ook bang 
voor hen. Die angst is volgens Fudge aanwezig in al 
onze buitenmenselijke relaties: als we erkennen dat het 
dier minder ‘dierlijk’ is dan we wellicht aanvankelijk 
dachten, maakt dat onszelf direct minder ‘menselijk’. 
Onze identiteit staat of valt bij het contrast tussen ons en 
het dierlijke dier.

Die identiteitsverwarring overkomt ook Richard 
wanneer hij steeds meer tijd doorbrengt met zijn vos 
en haar welpen in het bos. Als mens hoort hij er daar 
niet echt bij, maar hij past ook niet meer in zijn eigen 
maatschappij. Andere mensen interesseren hem niet meer, 
hij wordt een buitenstaander, een zonderling figuur. De 

metamorfose van zijn vrouw heeft Richard niet alleen 
zijn partner, maar ook zijn plaats in de maatschappij en 
zijn zekerheid over zijn identiteit afgenomen. Langzaam 
maar zeker raakt Richard verdwaald in het fluïde 
spectrum tussen mens en dier. Zijn liefde voor de vos 
is geleidelijk veranderd. Eerst hield hij van Silvia omdat 
hij zijn vrouw nog in haar herkende, maar het bleek dat 
hij niet minder van haar ging houden toen ze wilder 
werd, meer en meer een ‘echte’ vos. Richard beweegt 
zich uiteindelijk zo dicht bij de vos en haar welpen dat 
hij binnen hun dierlijkheid karaktertrekken, verschillen 
en eigenheid begint te ontdekken die hij daarvoor nooit 
voor mogelijk had gehouden. Voordat hij zich in hen 
had verdiept, geloofde hij dat vossen ‘wild’ zouden zijn, 
zonder specifiek, eigen karakter en louter gedreven door 
instinct. Nadat hij dicht bij de vos en de welpen heeft 
geleefd, kan hij alle welpen van elkaar onderscheiden, 
hun karakter beschrijven, en zien dat ze net zozeer 
individuen zijn als mensen dat zijn, dat hij zich aan ze 
kan hechten en van ze kan houden.

Sfeer van stilte
Hoe beter we naar dieren kijken, des te minder we 
kunnen volhouden dat ze geen individuen zijn. Hoe 
meer kennis we vergaren over dieren, des te duidelijker 
het wordt dat onder hun zachte vachten een ongekend 
rijke innerlijke wereld schuilgaat. Maar er is een groot 
verschil tussen de haast overmatige zichtbaarheid van 
het huisdier en de in onze maatschappij onzichtbaar 
gehouden andere dieren, zoals wilde dieren, dieren uit de 
vee-industrie en proefdieren.

Huisdieren zijn zeer zichtbaar in onze maatschappij. 
We plaatsen hen in het domein van onze gezinnen, 
geven ze een naam en bezegelen daarmee onze band met 
hen. We erkennen hun persoonlijke nukken en trekken 
en houden onvoorwaardelijk van ze. Deze zeer zichtbare 
dieren zijn beschermd en kunnen niet zomaar worden 
afgemaakt. Zij worden hoogstens het slachtoffer van 
een te verregaand antropomorfiseren, waarbij menselijke 
gewoonten aan hen worden opgedrongen. Toch is het 
lot van het vermenselijkte dier een stuk rooskleuriger 
dan dat van de dieren die niet ten prooi vallen aan onze 
drang om te antropomorfiseren, de dieren die we niet 
zien.

Maarten Reesink, mediawetenschapper en specialist 
in Animal Studies, stelde tijdens het programma 
‘De vervagende grenslijnen tussen mens en dier’ bij 
academisch-cultureel podium SPUI25 dat er geen tijd 
is die meer gespleten is in de omgang met het dier dan 
de onze. Zo haalde Reesink de casus van koe Hermien 
aan. Heel Nederland ontfermde zich over deze aan de 
slacht ontsnapte koe. Er werd massaal geld gestort om 
haar een goed leven te geven als ze eenmaal gevangen 
was en de politiek bemoeide zich ermee om te zorgen 
dat ze niet alsnog geslacht zou worden. Op hetzelfde 
moment werden duizenden koeien als Hermien wel 
succesvol naar de slacht gebracht. Daar maakte niemand 
zich druk om; dat leed speelde zich immers buiten het 
blikveld van de publieke opinie af, achter de gesloten 

muren van het slachthuis. Hermien de koe maakte zich 
met haar ontsnapping zichtbaar voor het publieke oog.

Voor het zichtbare dier zijn er vele wetten, 
beschermingsbonden, en is er zelfs zoiets bedacht als 
‘144 Red een dier’. Naar dit telefoonnummer kun je 
bellen wanneer je een dier in nood treft. Toch zouden de 
telefonisten van deze organisatie waarschijnlijk vreemd 
opkijken wanneer er gebeld werd voor een koe die op het 
punt stond geslacht te worden. Op hun website staat hun 
definitie van dierenmishandeling te lezen: ‘Er is sprake 
van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk 
en zonder redelijk doel een dier pijn doet of verwondt.’ 
De woorden ‘redelijk doel’ zijn hier natuurlijk essentieel: 
het schoppen van een koe die in de wei wacht tot ze wordt 
geslacht is mishandeling, omdat het geweld zinloos en 
dus niet ‘redelijk’ is. Het slachten – doden – van diezelfde 
koe is echter geen mishandeling, omdat het doden een 
‘redelijk doel’ heeft: het dier als vlees voor de consument 
beschikbaar maken. 

Dat de dieren aan wie het slechtste lot is toegevallen 
de dieren zijn die aan ons oog onttrokken zijn, laat ook 
het essay ‘De terugkeer van het varken’ van Koos van 
Zomeren zien. Van Zomeren beschrijft hoe het varken 
vrijwel geheel uit onze maatschappij is verdwenen. 
Wie ziet er nou ooit nog, tijdens een wandeling op het 
platteland of, laat staan, in de stad, een varken vrij buiten? 
Varkenslevens spelen zich in Nederland grotendeels 
af binnen vier muren. Aan de hand van het varken 
illustreert Van Zomeren hoe het dier, door niet zichtbaar 

te zijn, buiten de publieke 
moraal komt te staan en 
niet meer overeenkomstig 
behandeld hoeft te 
worden. Hij stelt dat het 
recht op zichtbaarheid 
het belangrijkste recht 
van het dier zou moeten 
zijn en het de plicht van 
de mens is het dier niet 
enkel te registreren, maar 
er werkelijk naar om te 

zien. Als we dat nalaten, zijn we volgens Van Zomeren 
medeplichtig aan het treurige lot van al die dieren.

In plaats van het welzijn van het dier over te laten aan 
de grillen van onze empathie en compassie, moeten we dit 
op rationele gronden institutionaliseren. Het lot van de 
dieren in onze maatschappij zou niet moeten afhangen 
van de mate waarin zij er, incidenteel, in slagen zich aan 
ons te laten zien en zo ons medelijden op te wekken. Wij 
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Onze omgang met andere dieren dan de mens is complex en paradoxaal. Terwijl Facebook en Instagram 
vol staan met toonbeelden van liefde voor onze huisdieren, halen we tegelijkertijd massaal onze 
schouders op om het lot van de dieren in de bio-industrie. Hoe beter we kijken naar het niet-menselijke 
dier, des te meer we moeten erkennen dat we in wezen en gedrag opvallend veel gelijkenissen vertonen. 
Pas als we de innerlijke wereld van het dier, hun genie, hun liefdesleven en zelfs hun mogelijkheden 
om politiek te bedrijven onder ogen zien, kunnen wij begrijpen wie ze echt zijn en een goede manier 
vinden om samen te leven.



april – mei 2019  |    |  de Nederlandse Boekengids

moeten zorgen dat wij zelf meer bewust zijn van wat er 
zich achter de grenzen van die zichtbaarheid afspeelt. 
Wij moeten onszelf dwingen te kijken en te zien.

In gesprek met het niet-menselijke dier
De Nederlandse filosoof, schrijver en kunstenaar Eva 
Meijer biedt in De soldaat was een dolfijn. Over politieke 
dieren een vernieuwd perspectief op een mogelijke 
toekomstige omgang van de mens met andere dieren. 
Op dit moment is het dier, juridisch en politiek 
gesproken, nog altijd een object, zonder eigen recht 
op leven. In Meijers boek passeren talloze argumenten 
om het dier rechtssubjectiviteit te verlenen. Zo haalt zij 
voorbeelden aan van dieren die bewijzen eigen agency 
te hebben: een muitende dolfijn, werkdieren die van de 
ene op de andere dag hun werkzaamheden weigeren en 
vissen die uitgebreid onderling communiceren middels 
de kleuren van hun schubben. Deze dieren hebben stuk 
voor stuk levens die voor henzelf van primair belang 
zijn. Dat dieren kunnen voelen, ervaren en lijden is 
na het lezen van De soldaat was een dolfijn eerder feit 
dan onderwerp van discussie. Meijer acht het dan ook 
voldoende bewezen dat het dier rechten zou moeten 
krijgen – maar alleen het toekennen van rechten is in 
haar ogen niet genoeg. Het is dan namelijk wederom 
de mens die andere dieren rechten verleent, binnen het 
reeds bestaande juridisch-politieke systeem van de mens. 
Dat impliceert nog altijd een hiërarchie, waarbij het 
slechts dankzij de goede wil van de mens is dat andere 
dieren zich in een plekje binnen ons systeem mogen 
verheugen. De geïnstitutionaliseerde ongelijkheid zoals 
die nu bestaat, blijft.

 Meijer werkt in De soldaat was een dolfijn dan ook 
nieuwe vormen van politiek uit waarin de mens en andere 
dieren op gelijk niveau komen te staan. En dat is precies 
waar het haar om te doen is: een nieuwe democratie 
ontwikkelen die inclusief is voor alle soorten, een waarin 
zij hun stem kunnen laten horen en meedenken over de 
vormgeving van die democratie. Ze stelt een zogenaamde 
‘meersoortige democratie’ voor, waarin het dier zelf 
politieke actor is. Op het eerste oog lijkt dit voorstel 
problematisch. Hoe kunnen niet-menselijke dieren, 
die wij niet verstaan, hun wensen en mening uiten 
over de invulling van zo’n democratie? Hoe kunnen 
wij met elkaar discussiëren, onderhandelen en politiek 
bedrijven als we niet dezelfde taal spreken? Meijer erkent 

dat dit inderdaad een 
behoorlijke uitdaging is, 
maar ziet wel degelijk 
mogelijkheden. Hoewel 
het initiatief bij de mens 
zal blijven liggen, kan die 
toch manieren vinden 
om met andere dieren te 
communiceren. Hiervoor 

moeten wij volgens Meijer allereerst begrijpen dat wij 
zelf dieren zijn, en onszelf niet langer zien als de enige 
soort die kan communiceren en politiek kan bedrijven. 
Meijer laat fijntjes zien hoe fundamenteel de uitsluiting 
van het dier in het huidige politieke systeem is: als het 
dier nu iets zegt of laat merken, wordt dat niet erkend 
omdat wij die uitingen niet als taal zien. Zo wordt het 
dier volledig onzichtbaar gemaakt.

Dit moet volgens Meijer anders. De mens, zo stelt 
zij, kan wel degelijk luisteren naar andere dieren, en 
met hen in gesprek gaan – als we maar bereid zijn over 
de grenzen van onze huidige definitie van ‘politiek 
communiceren’ heen te kijken. Allereerst zouden we 
politieke besluitvorming moeten gaan zien als een 
flexibel proces dat tijd kost en nooit af is. De mens 

en andere dieren begrijpen elkaar nu eenmaal niet 
klakkeloos; aftasten wat de verschillende partijen willen, 
zal dus lang duren. Verder stelt Meijer dat politieke 
communicatie met andere soorten dan de mens niet 
alleen maar plaats kan vinden in de ruimten waar nu 
politieke beslissingen worden genomen: dat zijn immers 
allemaal mensengebouwen (denk aan het parlement, 
raadszalen enz.). In deze ruimten voelen dieren zich 
niet thuis en kunnen ze hun stem niet laten horen. In 
de communicatie met niet-menselijke dieren is het dus 
van belang dat we ook naar plekken gaan waar zij zich 
thuis voelen en waar zij zich kunnen uitdrukken, niet 
alleen met hun stem maar ook door een wisselwerking 
met hun omgeving.

Daarmee komen we op een derde punt dat volgens 
Meijer van belang is voor een inclusievere vorm van 
politiek: dat van lichamelijkheid of materie. We kunnen 
veel afleiden uit de interactie van niet-menselijke dieren 
met hun (materiële) omgeving. Meijer haalt de dialoog 
aan tussen boer en koe, die ontstaat wanneer de boer een 
melkmachine op een bepaalde manier instelt, en deze 
na reactie van de koeien weer aanpast en verder bijstelt. 
Het laatste aspect van een geslaagde communicatie komt 
in alle bovenstaande zaken naar voren: het belang van 
relaties. De mens is ook een dier, en wij verhouden ons 
per definitie tot alle andere dieren in onze omgeving. 
Hoewel wij elkaar niet direct kunnen verstaan, kunnen 
we door onze relaties met andere dieren te bestuderen en 
te onderzoeken om dit probleem heen werken, en hun 
wensen daaruit zien te destilleren.

Door beter naar andere dieren te luisteren, met hen 
in gesprek te gaan, te erkennen dat zij een stem hebben 
(zelfs als dit er een is die wij niet direct herkennen) is 

het mogelijk een wereld vorm te geven waarin iedereen 
vertegenwoordigd is.

Meer oog voor het dier
Hoe dichter Richard in Vrouw of vos bij de vossen komt, 
des te meer hij inziet dat zij hun eigen, waardevolle 
levens hebben en des te makkelijker het voor hem is van 
deze dieren te gaan houden. Hoewel hij eerst bang was 
voor hun wildheid, en de wilde vos zag als het totaal 
tegenovergestelde van zijn beschaafde vrouw, merkte hij 
gaandeweg dat hij van hen kon leren houden en dat ze 
net als mensen hun eigen karakters en leefwereld hebben.

Om de ander te zien zoals hij of zij in wezen is, moeten 
we hard werken. Het betekent dat we moeten erkennen 
dat dieren intrinsiek anders zijn dan mensen, maar niet 
minder dan wij, en dat we hun eigen stem erkennen. 
Dat niet-menselijke dieren hun voor- of afkeuren anders 
laten blijken, wil niet zeggen dat zij geen mening of visie 
hebben over hoe zij hun leven willen leiden. Wat die 
voor- en afkeuren zijn kunnen we echter pas achterhalen 
als we ons oor te luisteren leggen op nieuwe plekken en 
manieren. Dan pas kunnen we echt bedenken hoe we 
met elkaar om willen gaan.

In onze maatschappij zijn het met name de wilde 
dieren, de varkens, de koeien, de proefdieren en de 
legkippen die we uit hun isolement zouden moeten 
willen bevrijden. We moeten voorbij de muren van de 
slachthuizen kijken, door de zoom van het bos, en zorgen 
dat wij overal kunnen zien zonder in gewetensnood te 
raken. ×

Dat niet-menselijke 
dieren hun voor- of 
afkeuren anders laten 
blijken, wil niet zeggen 
dat zij geen mening of 
visie hebben over hoe zij 
hun leven willen leiden.

K U N S T  &  L I T E R A T U U Rmens & dier Marij de Wit

Vossen, Frans Marc, 1913 
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Onlangs liet een vriendin me een brief zien van 
de universiteit waar ze werkt. Omdat ze de 
afgelopen jaren goed gepresteerd had, zo stond 

er in de brief, kreeg ze als beloning meer onderzoekstijd. 
Dat had een commissie met onderzoeksdirecteuren 
en andere leidinggevenden besloten aan de hand van 
objectieve criteria, die vermeld stonden op een bijgesloten 
lijst. Blijkens die lijst had de vriendin in kwestie genoeg 
artikelen gepubliceerd in de juiste tijdschriften.

Toen ik hoorde van die brief, bedacht ik me dat daarin 
alles, hetzij impliciet, is samengebald: de problemen 
waarmee we in de neerlandistiek kampen, de blokkades 
waartegen we aanlopen zodra we die problemen het 
hoofd proberen te bieden, maar ook de urgente taak 
van de neerlandistiek, en, wie weet, een aanzet tot de 
oplossing.

De problemen waarmee de neerlandistiek op het 
moment te maken heeft, laten zich vangen in de exis-
tentiële vragen die zich momenteel opdringen aan ons 
neerlandici. Waarom blijven de studenten weg? Waarom 
vervelen veel leerlingen zich zo bij het schoolvak? Wat 

moeten we inhoudelijk met de wonderlijke combinatie 
van vakken over literatuur, taalkunde en taalbeheersing, 
voortgekomen uit de negentiende-eeuwse behoefte 

aan een vak omtrent de 
intrinsieke waardevolle 
‘vaderlandse’ taal? Wat 
hebben taal- en letter-
kunde inmiddels nog 
met elkaar te maken? 

Waarom zou je uitgerekend de Nederlandse taal en lite-
ratuur bestuderen als de wereld overloopt van boeiende 
talen en rijke literaire tradities?

‘Nut’ als boosdoener
De belangrijkste existentiële vraag – belangrijk omdat 
het antwoord erop, naar mijn idee, inzicht biedt  
in de herkomst van de meeste problemen – is  
waarom zo weinig neerlandici de hierboven beschreven 
brief ten deel valt. Het antwoord: de neerlandistiek 
voldoet nauwelijks aan de objectieve criteria op de 
bijgesloten lijst. Aan de hand van die criteria beloont de 

universiteit alleen degenen die nuttig werk verrichten  
en daaronder vallen weinig neerlandici. De vraag is 
echter of dat aan de neerlandici ligt of aan de ‘objectieve’ 
criteria.

Wanneer je met een academicus praat, gaat 
het al snel over onderzoek. En wanneer het over 
onderzoekskwaliteit gaat, gaat het al snel over 
methoden waarmee internationale zichtbaarheid en ver 
doorgevoerde specialisatie worden ‘gemeten’ – maten 
waarop de neerlandistiek nauwelijks kan scoren zonder 
haar eigen aard te verloochenen. Volgens die maten is 
onderzoekstijd namelijk een beloning en onderwijstijd, 
dus, een straf.
Impliciet merkt de universiteit onderwijs dus aan als 
een nutteloze zaak. En de universiteit staat daarin niet 
alleen: zoals Frans-Willem Korsten in zijn bijdrage 
aan deze essayreeks al liet zien, is het Nederlandse 
onderwijsbestel de afgelopen veertig jaar ontmanteld 
vanuit het breed gedeelde idee dat het efficiënter kon, 
dat er op onderwijsinstituten te veel nutteloze dingen 
gebeurden.

Neerlandistiek moet opkomen 
voor onderwijs
Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan een studie Nederlands waagt is teruggelopen, zelfs zo erg dat de studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
inmiddels is opgeheven. En dat terwijl er in de huidige Nederlandse samenleving de nodige problemen spelen die juist door de neerlandistiek het hoofd 
geboden kunnen worden. In een reeks essays over de urgentie van de neerlandistiek identificeren verschillende specialisten die problemen en de koers die 
het vakgebied zou moeten varen om ze te adresseren. Na letterkundigen Frans-Willem Korsten en Saskia Pieterse is het de beurt aan taalkundige Marc van 
Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit, die stelt dat de neerlandistiek haar ware taak onder ogen 
moet komen door zich te richten op het onderwijs.

Impliciet merkt de 
universiteit onderwijs 
aan als een nutteloze 
zaak.
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Maar de werkelijke taak van de neerlandistiek ligt 
wel degelijk primair bij het onderwijs, of, breder: bij 
de educatie van Nederlanders op alle niveaus van 
intellectuele ontwikkeling. Korsten, maar ook Saskia 
Pieterse wezen daar al op in hun bijdragen aan deze 
essayreeks, en het kan niet duidelijk genoeg onderstreept 
worden. Niet alleen moet de neerlandistiek zich, om 
te overleven, richten op het onderwijs, maar vooral 
heeft Nederland de neerlandistiek hard nodig om het 
onderwijs op orde te krijgen.

Zinloze vaardigheden
Dat er problemen zijn met het onderwijs Nederlands, 
weet iedereen die de krant ook maar vluchtig leest. Die 
problemen spelen op alle onderwijsniveaus. Op de havo 
en het vwo wordt geklaagd dat het vak ‘saai’ is, dat de 
lesstof uit trucjes bestaat en dat er getoetst wordt met een 
centraal eindexamen waar zelfs specialisten nog geen 8 
voor halen. In het basisonderwijs is volgens velen te weinig 
aandacht voor de ontwikkeling van taalvaardigheid. 
Vorig jaar is op hbo-lerarenopleidingen tot schrik van 
velen besloten de aandacht voor literatuurgeschiedenis 
optioneel te maken. Op vmbo’s kampt men met leerlingen 
die nauwelijks lezen. En ondertussen weet eigenlijk 
niemand hoe we de problemen met laaggeletterdheid in 
de samenleving moeten aanpakken.

Terwijl neerlandici zich verwoed probeerden ‘nuttig’ te 
maken volgens de objectieve criteria van de universiteit, 
lieten zij de problemen in het middelbaar Nederlands-
onderwijs over aan onderwijskundigen, didactici en 
toetsexperts. Sindsdien is het onderwijs exclusief op 
vaardigheden gericht. Het is al leestoetsen maken en 
dictees afnemen wat de klok slaat; kennis is nutteloos 
verklaard en heeft plaatsgemaakt voor vaardigheden, 
gedachteloze trucjes.

Dat heeft het vak buitengemeen saai gemaakt voor 
iedereen die eraan deelneemt. Bovendien is de focus op 
vaardigheden betrekkelijk zinloos. In een wereld waarin 
de communicatiekanalen en de bijbehorende conventies 
steeds veranderen – ‘stuur ons geen brief, maar maak een 
sollicitatievideo’ – baat het weinig om te leren hoe je je 
aan die conventies houdt. Eerder baat het te begrijpen wat 
taal is en hoe ze werkt. Vanzelfsprekend hoeven we niet 
van iedere scholier een studeerkamergeleerde te maken, 
maar wel is belangrijk dat iedereen voldoende begrip 
heeft van de instrumenten die tot onze beschikking 
staan.

Het einde van de problemen raakt echter verder uit 
zicht, want het leraarschap is impopulair – onderwijsuren 

zijn immers strafuren. 
Bij de universitaire 
programma’s Nederlands 
schrijven zich te weinig 
studenten in om het 
enorme lerarentekort te 
verhelpen. Die daling valt 
bij de opleidingen voor 
tweedegraads docenten 
valt nog mee, maar daar 
verdwijnt dan weer, zoals 
hierboven al vermeld, 

gestaag de aandacht voor essentiële onderdelen als 
literatuurgeschiedenis achter de horizon.

Taal wordt almaar belangrijker
Waarom is kennis opdoen van taal belangrijker dan 
vaardigheid krijgen in de gebruiksconventies ervan? 
Omdat de mens zonder taal een smartphone is zonder 
apps. Aan wat een mens in zijn eentje kan bedenken, heeft 
hij nog niets. Gelukkig kunnen wij mensen ‘draadloos’ 

allerlei ideeën van anderen ‘downloaden’, om die zelf te 
verwerken tot nieuwe ideeën en met weer andere mensen 
te delen. De mens is een dier dat de mogelijkheid heeft 
ontdekt om niet in zijn eentje te denken, maar gebruik 
te maken van andermans hersenen. Die mogelijkheid 
noemen we taal.

Met taal maken we onze wereld. Ons sociale leven, 
onze fantasieën en alle industriële producten die we 
kopen, danken we aan taal. Zonder taal zouden we 
geen schoonmoeders hebben, geen klaverjassen of 
belastingkantoren – simpelweg omdat we die zaken niet 
zouden kunnen benoemen. Elkaar verhalen vertellen 
vormt nog steeds de enige manier waarmee we de wereld 
structureren en duiden. Dat is gemakkelijk te negeren 
omdat het zo alledaags is. Maar als we op een dag 
allemaal afatisch wakker worden, is het met ons gedaan.

Bovendien is er geen enkele reden om te vermoeden 
dat de taal ooit zal verdwijnen of vervangen zal worden 
door iets anders. Integendeel, in onze ingewikkelde 
samenleving is taal belangrijker dan ooit: er wordt 
meer geschreven, gelezen, over steeds langere afstanden 
gepraat en geluisterd. In een complexe samenleving 
als de onze, vol evoluerende communicatiemiddelen, 
blijft de aloude technologie van de menselijke taal de 
belangrijkste. Dat dit het geval is, wordt de laatste tijd 
alleen maar duidelijker; laaggeletterdheid die vroeger 
gemakkelijk verborgen bleef – je vroeg je buurman even 
een formulier in te vullen omdat je je bril vergeten had 
– is tegenwoordig bijvoorbeeld moeilijker te verhullen 
omdat alles online moet.

Wat voor taal geldt, geldt net zo goed voor de 
literatuur. Wie geen verhalen kan begrijpen, zal niet in 
staat zijn structuur in zijn leven aan te brengen. En wie 
niet bekend is met de losgezongen taal van poëzie, mist 
voeling met een fundamenteel aspect van het menszijn. 
Daarmee bedoel ik niet dat iedereen J.C. Bloem of Radna 
Fabias zou moeten lezen, maar dat iedereen weleens met 
gedichten in de brede zin in aanraking komt.

Meertaligheid als norm
Moet het dan per se het Nederlands zijn waar alle 
Nederlanders het fijne van weten? Kunnen we ons 
onderwijs niet beter richten op het Engels? Ja, ook. 
Globalisering maakt aannemelijk dat de rol van het 
Engels in onze samenleving alleen maar dominanter zal 
worden. Het Engels schept namelijk ruimte om dingen 
te doen die je in het Nederlands nooit zult kunnen: met 
mensen in China over hun problemen praten, gasten 
ontvangen uit Brazilië.

Het misverstand bestaat echter in de gedachte dat 
mensen ééntalige wezens zijn. In het grootste deel van 
de wereld beheersten mensen altijd al meer dan één 
taal. Taalwetenschap wijst uit dat je geen genie hoeft 
te zijn om meer dan één taal vloeiend te spreken en dat 
je er cognitief zelfs een beetje winst aan overhoudt: uit 
onderzoek blijkt dat meertaligen makkelijker kunnen 
‘schakelen’ en bijvoorbeeld een verminderde kans 
hebben op geheugenproblemen. Meertaligheid is niet 
alleen veelvoorkomend, het is zelfs altijd een kracht 
geweest van de Lage Landen. In het kader van werk en 
handel werden in zeventiende-eeuws Nederland vele 
talen gesproken. Het Nederlands van nu is dus ontstaan 
in voortdurend contact met andere talen. In de eerste 
plaats met het Frans, dat niet alleen in Vlaanderen een 
invloedrijke rol heeft gespeeld, maar ook in Nederland 
tot diep in de twintigste eeuw als verplichte taal gold 
voor wie tot de elite wilde horen. Daarnaast beheersen 
veel mensen in Nederland het Duits, de talen van de 
voormalig koloniën en zijn er nieuwkomers met allerlei 
moedertalen.

Die meertaligheid maakt het idee dat behoud van het 
Nederlands verzet vergt tegen het Engels onzinnig. 
Vechten tegen het Engels is strijden voor de opvatting 
dat we ééntalige wezens zijn. Als dat al zo was, kon het 
Nederlands de strijd toch nooit winnen van het Engels. 
Beter kunnen we dus streven naar een Nederland waarin 
beide talen hun plaats hebben, waarin Nederlandstaligen 
zich gemakkelijk in internationale kringen kunnen 
bewegen, maar ook op Engelstaligen voor hebben 
dat ze hun eigen taal hebben; een vrijplaats buiten de 
internationale arena.

Verzet tegen de criteria
Overigens is het Nederlands nog steeds de moedertaal 
van het overgrote deel van de Nederlanders. Het is de 
taal van de instituties, die lange wortels heeft in de 
steden en het land waar we wonen. Het is de taal van veel 
literatuur die hier geschreven is, de taal waarmee we de 
geschiedenis van het land beter begrijpen en het dagelijks 
leven. Het Nederlands door en door leren begrijpen, doe 
je dus niet voor de lol, maar om grip te krijgen op je eigen 
wereld, om je staande te houden in die van de instituties, 
om rechtvaardig behandeld te worden.

Hoewel deze zaken van levensbelang zijn, heeft 
taalonderwijs momenteel de status van een hobby. 
Dat moet veranderen: we moeten in Nederland weer 
inzien hoe belangrijk het is om grondige kennis van 

het Nederlands uit te 
breiden en te verspreiden. 
Zo’n verandering moet 
mogelijk zijn, want 
belangstelling voor taal 
en literatuur is er genoeg. 
Weinig auteurs verkopen 
beter dan Frits van 
Oostrom, of ze moeten 
Paulien Cornelisse heten. 
Het programma De 
Taalstaat trekt iedere week 
heel veel luisteraars en het 
internet bruist van de 
interesse voor taal. Daar 
kan makkelijk op worden 

voortgebouwd – als we onze schouders eronder zetten.
Waar te beginnen? Wij neerlandici kunnen beginnen 

met een collectief verzet tegen de objectieve criteria die 
de universiteit ons stelt. Met te erkennen dat onderwijs 
voor ons centraal staat. Natuurlijk maak je het jezelf niet 
makkelijk door niet aan de kwaliteitseisen te voldoen en 
in plaats daarvan te streven naar een betere samenleving. 
Maar niemand volgt zijn hart door te kiezen voor 
een makkelijk en rustig bestaan. Je hart volgen doe je 
door te strijden voor een wereld waarin plaats is voor 
kennisverspreiding van de verbazingwekkende manier 
waarop de mens het gered heeft dankzij de taal en de 
verhalen. Een wereld waarin we proberen elkaar vooruit 
te helpen in plaats van in commissies te vergaderen over 
de vraag of we wel voldoende publiceren in internationaal 
vooraanstaande tijdschriften. ×

Terwijl neerlandici zich 
verwoed probeerden 
‘nuttig’ te maken volgens 
de objectieve criteria van 
de universiteit, lieten 
zij de problemen in het 
middelbaar Nederlands-
onderwijs over aan 
onderwijskundigen, 
didactici en toetsexperts.

Beter kunnen we streven 
naar een Nederland 
waarin Nederlands 
en Engels hun plaats 
hebben, waarin 
Nederlandstaligen 
zich gemakkelijk in 
internationale kringen 
kunnen bewegen, maar 
ook op Engelstaligen 
voor hebben dat ze hun 
eigen taal hebben; een 
vrijplaats buiten de 
internationale arena.
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‘Vanaf het moment dat het zaad op de 
bosbodem valt tot het moment van zijn 
uiteindelijke dood, misschien duizend 

jaar later, moet de boom iedere seconde van zijn leven 
strijden – om water, voedingsstoffen, licht en ruimte, 
maar ook om kou, hitte, droogte, overstroming, gif en 
een hele lading parasieten en predatoren in alle soorten 
en maten te kunnen weerstaan (vanuit de boom gezien 
zijn eekhoorns en giraffes “predatoren”).’

Dit is een doodnormale zin uit het voorwoord van 
Colin Tudges Het verborgen leven van bomen, een van 
de vele prachtboeken van wetenschapsjournalisten 
die in de afgelopen jaren over bomen en planten zijn 
verschenen. De nietsvermoedende lezer denkt misschien 
dat die boom daar gewoon staat te genieten van zijn 
eigen bestaan en fijn zijn takken en bladeren naar het 
licht gedraaid houdt, maar nee, daar staat een boom die 
in zijn eentje iedere seconde keihard moet knokken met 
zijn buren en bezoekers in een ronduit vijandig milieu. 
De boom haalt regelmatig uit met zijn takken om zich 
oprukkende tegenstanders van het lijf te houden en 
laat zijn wortels alleen maar uitlopen om het water en 
de voeding voor de neus van zijn medeplanten weg te 
kapen. En dan is de boom ook nog zo kleingeestig om de 
eekhoorn – een belangrijke verspreider van boomzaden 
– als ‘predator’ te zien.

Ik heb de afgelopen jaren tijdens het schrijven van 
mijn boek Vanuit de plant gezien een kleine bibliotheek 
aan wetenschappelijke studies over planten gelezen, 

en ik blijf me erover 
verbazen dat zoveel 
auteurs in hun voor- of 
nawoord herhalen dat 
planten verwikkeld zijn 
in een harde struggle for 
life, en dat de survival of 
the fittest ook hun dogma 
is. Dat staat in boeken 
waarin verder ieder spoor 
van strijd of concurrentie 
ontbreekt, want planten 
vechten niet. Ze proberen 
competitie zo veel 
mogelijk te vermijden 

en zijn altijd uit op wisselwerking en communicatie 
met de levende wezens om hen heen. Planten werken 
iedere seconde van hun leven samen, niet alleen met 
soortgenoten, maar ook met exemplaren van andere 
soorten en zelfs uit andere natuurrijken, zoals insecten 
en zoogdieren, of schimmels en bacteriën. Daar gaan die 
plantenboeken van de laatste tijd juist over.

Geheime levens
De Duitse houtvester Peter Wohlleben populariseerde 
recente inzichten met zijn boek Het geheime leven van 
bomen. In zijn kielzog verschijnen er nu regelmatig van 
dit soort boeken, zoals Haskells gelijknamige Het geheime 
leven van bomen. Dat leven is overigens niet geheim 
omdat de boom iets te verbergen heeft, maar omdat tot 
voor kort zogezegd alleen kruidenvrouwtjes en andere 
vago’s er belangstelling voor toonden. Op grond van 
eigen waarnemingen en uitgebreide studie beschrijven 
Wohlleben en Haskell bomen als uiterst extraverte 
wezens, die via hun wortels communiceren met hun buren 
(tot op wel vijftig meter), terwijl ze ook direct contact 

maken met schimmels en via hun schimmeldraden niet 
alleen voedingsstoffen en water uitwisselen, maar ook 
berichten verzenden naar bomen nog verderop in het bos. 
Een natuurlijk, of in elk geval niet-aangetast bos vormt 
één groot communicatienetwerk van bomen die elkaar 
op de hoogte houden van de lopende gebeurtenissen, 
waarschuwen als er gevaar dreigt (een echte predator 
bijvoorbeeld), en elkaar verhalen vertellen om zo hun 
plaatselijke cultuur in stand te houden.

De Canadese boomwetenschapper Suzanne Simard 
van de University of British Columbia ontdekte dat 
in elk bosbestand een of enkele grotere, oudere en 
massievere bomen voorkomen die actief de kleinere en 
jongere bomen om hen heen voorzien van instructies 
om ze in leven te houden. Simard noemt deze grotere 
exemplaren ‘moederbomen’. Het idee dat bomen om 
licht concurreren en daarom alle jonge boompjes die in 
hun schaduw ontkiemen het leven zuur maken, is dus 
onjuist. De moederboom herkent de boompjes in haar 
schaduw als soortgenoten en geeft ze via vergroeiende 
wortels en schimmels aanwijzingen om niet hard in 
het donker te gaan groeien – zoals planten van nature 
geneigd zijn, op zoek naar licht. De moederboom 
voorziet haar kinderen van plantenhormonen die de 
groei remmen in de schaduw, waardoor exemplaren van 
een paar decimeter hoog wel honderd jaar oud kunnen 
zijn, getuige hun jaarringen. Valt ooit de moederboom 
om, dan zijn de kleintjes in staat snel het licht in te 
groeien en haar plek in te nemen, al zijn ze daarbij 

geneigd de wortels van de moederboom, met hun schat 
aan kennis over het leven op die plek, zo lang mogelijk 
in leven te houden door ze op hun beurt van water en 
voeding te voorzien.

Simard vermeldt ook nog dat als houtvesters een 
bosbestand omzagen en daarna opnieuw beplanten, de 
jonge bomen zich veel sneller en ook sterker ontwikkelen 
als de oorspronkelijke moederboom niet wordt gekapt, 
want ook dan kan ze met de jonkies contact maken en ze 
de plaatselijke cultuur bijbrengen. Die ‘cultuur’ is de wijze 
waarop de bomen op die plek het beste kunnen groeien, 
takken laten uitlopen, ondergrondse schimmelnetwerken 
vormen en zo meer. De plaatselijke cultuur is bovendien 
zo georganiseerd dat vele andere levende wezens er prima 
kunnen leven, zoals bodembedekkende planten en hoger 
opschietende struiken, maar ook torren, mieren, rupsen, 
vogels, knaagdieren enzovoort.

Om de ecologie van bomen en meer in het algemeen 
planten te kunnen duiden, heb je dus niet veel aan de 
uit de evolutieleer stammende gedachte van een strijd 
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Een natuurlijk, of in elk 
geval niet-aangetast 
bos vormt één groot 
communicatienetwerk 
van bomen die elkaar 
op de hoogte houden 
van de lopende 
gebeurtenissen, 
waarschuwen als er 
gevaar dreigt, en elkaar 
verhalen vertellen om zo 
hun plaatselijke cultuur 
in stand te houden.

Over de veranderende perceptie van planten
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om het bestaan of het overleven van alpha males en 
haantjes-de-voorste. Een ecosysteem komt tot stand 
door samenwerking en onderling overleg, al hoeft er 
nooit vergaderd te worden in het bos en zijn er geen 
bazen en managers die de gezagsstructuur en natuurlijke 
hiërarchie in stand houden.

Recent paleontologisch onderzoek heeft aangetoond 
dat schimmels het leven op land mogelijk hebben 
gemaakt voor de oorspronkelijk waterbewonende groene 
planten: eerst in de vorm van korstmossen (een verbond 
van een schimmel en een groen- of blauwwier), en daarna 
door zich aan te sluiten bij de verschillende evoluerende 
plantengroepen, achtereenvolgens de lever- en 
bladmossen, wolfsklauwen, paardenstaarten, bladvarens, 
zaadvarens, naaktzadigen zoals cycadeeën en coniferen, 
en ten slotte de bedektzadigen oftewel bloemplanten. 
Van 95 procent van de planten is inmiddels aangetoond 
dat ze samenwerken met schimmels, en de meter loopt 
nog. Dit suggereert dat coöperatie in de evolutie een 
veel grotere rol speelt dan concurrentie en ‘natuurlijke 
selectie’ door middel van strijd.

Ook bacteriën werken nauw samen met planten, 
vooral door in hun wortelknolletjes stikstof uit de 
atmosfeer vast te leggen in stoffen waar 
planten mee kunnen werken. Maar 
bacteriën blijken overal in het planten- of 
bomenlichaam aanwezig te zijn, en ook 
schimmeldraden zijn tot in de bladeren 
van planten teruggevonden. Omdat 
de planten er in elk geval geen last van 
hebben, zouden hun partners ook hier 
weleens een positieve rol kunnen spelen. 
Er zijn onder de schimmels en bacteriën 
wel ‘parasieten’, maar hun agressieve 
gedrag vormt de uitzondering die de 
regel van samenwerking bevestigt (er zijn 
honderd soorten ziekteverwekkers op een 
miljoen ‘onschuldige’ soorten).

Plantaardige zintuigen
Bomen en planten kunnen alleen 
samenwerken en communiceren als ze 
in staat zijn elkaar waar te nemen. Hier 
stuiten we op een andere tak van onderzoek in de biologie 
die onze voorstelling van planten aan het wankelen 
brengt: de zintuigen van planten. Planten kunnen 
zien, horen, ruiken, proeven en voelen, en volgens de 

recente boeken die ik 
las nog vijftien andere 
prikkels registreren, 
al is mij niet helemaal 
duidelijk geworden wat 
die precies zijn. Voor 
een deel herontdekken 
wetenschappers wat meer 
dan een eeuw geleden 
al is beschreven door de 

plantenanatoom Gottlieb Haberlandt, die in 1905 een 
gedegen boek publiceerde over de lichtwaarneming van 
planten, en in 1906 beschreef hoe planten mechanische 
prikkels waarnemen.

Het ligt ook nogal voor de hand dat planten over zicht- 
en tastzintuigen beschikken. Hoe lukt het ze anders om 
naar de zon te groeien, of takken te vormen die nooit 
op elkaar botsen maar onderling afstand houden, of 
struiken te vormen die het pad niet overwoekeren maar 
stoppen met groeien zodra er regelmatig met benen of 
poten langs wordt gestreken? Dat planten kunnen ruiken 
was al bekend van acaciabomen die, als ze door giraffes 
worden aangevreten, een organische geurstof afscheiden 

waarmee ze hun buren waarschuwen snel bittere stoffen 
in hun bladeren te vormen om vraat te voorkomen. Ook 
was bekend dat ze kunnen proeven: wortels groeien 
bijvoorbeeld weg van zware metalen in de bodem.

Het huidige onderzoek naar plantenzintuigen gaat 
hard. In 2012 stelde Daniel Chamovitz in zijn boekje 
What a Plant Knows: ‘Honderden miljoenen jaren lang 
gedijen de planten al op aarde en de ongeveer 400.000 
soorten planten hebben elke habitat veroverd, zonder 
ooit een klank te horen.’ Dat standpunt is inmiddels 
alweer achterhaald. De Australische onderzoeker 
Monica Gagliano toonde aan dat wortels water kunnen 
horen stromen: ze groeien recht op dat geluid af, ook als 
het uit een ondergronds geplaatste luidspreker komt (en 
ze het water dus niet kunnen proeven of ruiken). Recent 
onderzoek van onder meer Daniel Chamovitz zelf toonde 
aan dat bloemen het getril van bijenvleugels kunnen 
horen via hun bloemblaadjes: ze maken hun nectar dan 
zoeter om met de heerlijke geur de bij in kwestie naar 
binnen te lokken. Chamovitz’ eerder aangehaalde boude 
bewering kan dus de prullenbak in.

Gagliano toonde in een interessant experiment ook 
aan dat planten kunnen onthouden waar een voor hen 

gunstige prikkel is te vinden, zelfs als die niet aanwezig 
is (licht bijvoorbeeld), en à la Pavlovs honden kunnen 
worden getraind om een voor hen onbelangrijke prikkel 
(een zacht briesje van een ventilator) te gebruiken om een 
nuttige prikkel zoals licht op te zoeken, ook als die niet 
gegeven wordt. Het kruidje-roer-me-niet bleek in staat te 
ontdekken en te onthouden wanneer een aanraking of 
schok geen gevaar opleverde en reageerde in zo’n geval 
niet met het befaamde snelle dichtvouwen van haar 
bladeren, maar hield ze ook na aanraking gewoon open.

Gagliano beschrijft haar onderzoek in haar onlangs 
verschenen debuut Thus Spoke the Plant (2018). 
Opmerkelijk aan het boek is dat de onderzoekster niet 
alleen haar ongebruikelijke experimenten beschrijft, 
maar ook bekent hoe ze op het idee kwam om die uit 
te voeren: de planten zelf deden haar de suggestie aan 
de hand. Via intense dromen die ze had terwijl ze aan 
de University of Western Australia werkte, kwam ze 
in contact met een Shipibo-sjamaan in Peru (ze vertelt 
helaas niet hoe) waar ze een door haar gedroomde hut 
vond, naast een haar al even bekend voorkomende 
boom. Ze onderging een ‘dieet’ van die boom 
(Himatanthus sucuuba), waarbij ze een week lang geheel 
alleen in de hut verbleef en regelmatig een slok nam 
van het niet-psychedelische brouwsel van de boomstam 
dat de sjamaan in afwachting van haar komst alvast 
had getrokken. De boom verscheen hierop opnieuw in 

haar dromen en leerde haar dat al het leven op aarde 
met elkaar verbonden is via het bloed, en dat de rol van 
de boom als geneesmiddel was dat bloed te zuiveren. 
(Planten produceren de zuurstof die via het bloed ons 
lichaam bereikt, verduidelijkt ze nog.)

Ik vroeg me altijd al af hoe het mensen gelukt is te 
ontdekken welke planten geneeskrachtig zijn en in welke 
doses – trial-and-error is een nogal riskante methode, 

getuige de vele dodelijk 
giftige planten in de vrije 
natuur. Gagliano geeft het 
antwoord, dat zo voor de 
hand ligt dat ik er zelf niet 
spontaan op kon komen: 
de planten zelf vertellen 
het, aan mensen die 
willen luisteren. De plant 
spreekt dan met ‘de plant 
in onszelf’, zoals Gagliano 

het beschrijft. Ze is zelfs in staat plantentaal om te zetten 
in woorden. Het plantenwoord Oryngham betekent: 
bedankt dat je naar de taal van planten wilt luisteren. 
Want planten willen graag met mensen communiceren 

en ons hun liederen voorzingen, maar 
de conversatie is de laatste eeuwen nogal 
eenzijdig geweest.

Ik heb bewondering voor de weten-
schapper Gagliano vanwege haar moed het 
voor de hand liggende verwijt te trotseren 
dat zij tot de gekke kruidenvrouwtjes 
behoort voor wie de exacte wetenschap 
in de loop van eeuwen zoveel minachting 
heeft getoond. Dat komt mede doordat ik 
Gagliano’s omgang met planten herken. 
Tijdens plantenbiologisch onderzoek 
krijg je maar al te vaak de indruk dat je 
studieobject je iets duidelijk wil maken, 
als je maar in staat zou zijn je zintuigen 
correct af te stellen op de frequentie 
van de plant. Nieuwe ideeën komen uit 
de wonderlijkste bronnen voort, dus 
waarom niet uit datgene waarop die 
nieuwe ideeën betrekking hebben? En 

het gaat bij Gagliano en anderen niet om bogus science 
(waarbij iedereen onmiddellijk denkt aan het beruchte 
boek The Secret Life of Plants van Tomkins en Bird uit 
1989, die onder meer aantoonden dat planten beter op 
de muziek van Mozart groeien dan op heavy metal). 
Dat blijkt alleen al uit het feit dat het horen van water 
onder de grond of het zoemen van bijen voor een bloem 
ecologisch relevant is voor de plant als geheel, anders dan 
een ‘voorkeur’ voor klassieke boven eigentijdse muziek.

Plantenfilosofen
Gagliano heeft humor maar wordt nooit ironisch, 
polemisch of gelijkhebberig, in tegenstelling tot de  
meestal zeer sympathieke Italiaanse plantenbioloog 
Stefano Mancuso. In Briljant groen. De intelligentie 
van planten gebruikt hij recent plantenonderzoek om 
vele vermeende vanzelfsprekendheden in cultuur en 
wetenschap eens flink op te schudden. Planten kunnen 
niet alleen hun wereld heel goed waarnemen met hun 
twintig zintuigen (versus de zes van de mens) en heel goed 
communiceren via hun wortels, bladeren en bloemen, 
maar zijn ook in staat de opgevangen informatie te 
verwerken en om te zetten in zinvol groeigedrag: er is 
sprake van intelligentie bij planten.

Om dit verder te bestuderen heeft Mancuso voort-
varend het Internationale Laboratorium voor Planten-
neurobiologie in Florence opgericht – een eigentijdse 

Planten kunnen ruiken, 
proeven zware metalen 
in de bodem, bloemen 
horen het getril van 
bijenvleugels met hun 
blaadjes, en onthouden 
voor hen gunstige 
prikkels.

Tijdens plantenbiologisch 
onderzoek krijg je maar 
al te vaak de indruk dat 
je studieobject je iets 
duidelijk wil maken, als 
je maar in staat zou zijn 
je zintuigen correct af te 
stellen op de frequentie 
van de plant.
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variant van het Instituut voor Plantenpsychologie dat 
de Hongaarse bioloog Raoul Francé in de jaren 1910 
bestierde in München (al lijkt Mancuso onbekend met 
het werk van deze voorganger). Niet dat er zenuwcellen 
zijn gevonden bij planten, maar prikkelgeleiding van 
zowel chemische als elektrische signalen komt volop 
voor, en dat de planten intelligent reageren op die prik-
kels zal ook niemand bestrijden – even afgezien van de 
oude en sleetse discussie of een wezen zonder hersenen of 
zenuwen wel intelligent kan zijn: planten kunnen horen 
zonder oren te hebben, ze ruiken zonder neus en proeven 
zonder smaakpapillen, dus waarom dan geen intelligen-
tie zonder zenuwen?

Mancuso is zo verguld met de manier waarop hij 
met behulp van planten de standaardwetenschap kan 
ondermijnen, dat het boek iets vrijblijvends krijgt. Anders 
dan Gagliano en ook David Haskell met zijn versie van 
het geheime leven van bomen, lijkt Mancuso minder 
geïnteresseerd in planten als soevereine wezens met een 
eigen agenda dan in hun vermogen nietsvermoedende 
onderzoekers paf te laten staan. Daarin lijkt hij op 
recente plantenfilosofen als de Italiaan Emanuele 
Coccia en de Bask Michael Marder, die planten vooral 
gebruiken om oude filosofische concepten en dogma’s 
onderuit te halen. Uit hun boeken kom je veel te weten 
over wijsbegeerte, maar weinig over planten.

Goed, planten doen dus niet of nauwelijks aan struggle 
for life en survival of the fittest, maar werken in plaats daar-
van samen en spannen zich bovendien in om zwakkere 
exemplaren in leven te houden door ze via de wortels bij 
te voeren. En planten zijn geen stomme, zielloze objecten, 
maar subjectieve, communicatieve en intelligente wezens 
die de wereld om hen heen waarnemen en er adequaat op 

reageren. Zodra nietsvermoedende wetenschappers zich 
hiervan bewust worden, vindt er een eigenaardige maar 
diep ontroerende kortsluiting in hun hersenen plaats. 
De eerste bij wie me dit opviel was de plantenbioloog 
Nicholas Harberd (nu werkzaam aan Oxford Univer-
sity) in zijn botanische dagboek Seed to Seed: The Secret 

Life of Plants.
Harberd bedrijft met 

zijn team keiharde weten-
schap aan de botanische 
modelplant Arabidopsis 
thaliana, waarin hij 
bepaalde biochemische 
groeimechanismen poogt 
te ontrafelen – maar hij 
loopt vast. Het dagboek 
beschrijft hoe hij zijn 
onderzoek en zijn leven 
weer op de rails krijgt door 
nota bene op een kerkhof 
een polletje Arabidopsis 

(zandraket) een jaar lang te observeren, wat hem na een 
maand of tien doet vragen: die groeimechanismen die 
ik onderzoek, waarom gebruikt de plant die eigenlijk? 
Zo vindt hij een nieuwe ingang in zijn onderzoekspro-
gramma en ondergaat hij – helemaal aan het eind van 
het boek – een persoonlijke epifanie. Hij herkent dat 
groei voor een plant een reactie is op haar omgeving en 
dus evenzeer een eigenschap is van die omgeving als van 
de plant zelf. Plant en milieu zijn één. Harberd: ‘En deze 
eenheid is van overweldigend belang. Heilig. Het beste 
woord dat ik kan bedenken om mijn gevoelens hierover 
samen te vatten.’ Hij verduidelijkt nog dat het hem niet 

gaat om de religieuze connotaties van het woord. ‘Heilig’ 
moet uitdrukking geven aan het ontzag en de nederig-
heid waarmee de mens en de wetenschapper de wereld 
om zich heen dienen te benaderen.

Eenzelfde ervaring beschrijft ook David Haskell in 
zijn debuut The Forest Unseen: A Year’s Watch in Nature. 
Gaat hij er aan het begin van dat jaar nog van uit dat 
alles in de natuur, inclusief planten, voortdurend aan het 
vechten en selecteren is, aan het eind openbaart zich ook 
aan hem het inzicht dat er integendeel wordt gecommu-
niceerd en samengewerkt, en komt de ervaring van de 
heiligheid van de natuur ook over zijn wetenschappelijk 
geschoolde ziel: ‘Life transcends us. It directs our gaze 
outward. I felt both humbled and uplifted.’

Ik wil met deze twee voorbeelden slechts aangeven 
dat de veranderende inzichten omtrent het (al dan niet 
geheime) leven van planten en bomen ook leidt tot een 
verandering van de instelling van de onderzoekers. Dit 
sluit aan bij mijn eigen ervaringen tijdens het schrijven 
van Vanuit de plant gezien. Je kunt je niet wezenlijk 
in planten als autonome wezens verdiepen zonder op 
enig moment een besef van heiligheid te ervaren. Bij 
dieronderzoekers heb ik daar nooit iets van gemerkt. 
Voor zover zij iets over spirituele ervaringen melden, 
komt dat altijd neer op het idee dat de ziel, van dieren en 
mensen, de dood overleeft – iets wat je dan weer nooit 
hoort van plantenmensen. Stel nu dat mensen planten 
(weer) als heilig gingen beschouwen en de ziel (opnieuw) 
als onsterfelijk: zou dat onze omgang met de wereld 
veranderen, verbeteren, verdiepen of vervlakken? ×

Wat betreft de oude 
en sleetse discussie 
of een wezen zonder 
hersenen of zenuwen 
wel intelligent kan 
zijn: planten kunnen 
horen zonder oren 
te hebben, ze ruiken 
zonder neus en proeven 
zonder smaakpapillen, 
dus waarom dan geen 
intelligentie zonder 
zenuwstelsel?
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Lessen in spinozisme en pragmatisme

‘Ik ben geen spinozist,’ zei Kees Schuyt tijdens 
het voorstelrondje aan het begin van zijn 
cursus voor de Spinoza-kring Soest. Je vraagt 

je af wat ervoor nodig is om wel spinozist te zijn. 
Naast zijn hoogleraarschap sociologie aan de UvA, 
lidmaatschap van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid en de Raad van State en het zijn van 
promotor van zesenvijftig promovendi, columnist van 
de Volkskrant, schrijver van talloze wetenschappelijke 
artikelen en een veertigtal boeken, vond Schuyt de 
tijd en motivatie om bestuurslid en voorzitter van de 
Vereniging Het Spinozahuis te zijn en mee te werken 
aan vele cursussen over Spinoza’s filosofie. Toch vindt 
hij zichzelf nog steeds geen spinozist en dat wordt 
misschien wel het beste geïllustreerd door Lessen in 
pragmatisme van Charles Sanders Peirce, dat verscheen 
bij Boom Klassiek, samengesteld, vertaald en van een 
inleiding voorzien door diezelfde Kees Schuyt.

Voor de Spinoza-kring Soest gaf hij eerst een cursus 
over de Ethica, vervolgens ‘Spinoza Chronologisch’ 
en daarna ‘Spinoza Thematisch’. Deze cursussen 
vormden de directe aanleiding voor het boek 
Spinoza en de vreugde van het inzicht. ‘De filosofie 
van Spinoza staat in het wijsgerig landschap als een 
berg van graniet,’ zo opent Schuyt zijn nieuwe boek. 
‘Misschien ben ik verschillende keren een verkeerd 
pad ingeslagen en ben ik gaan dwalen. Maar het 
blijft mijn tocht, mijn persoonlijke interpretatie van 
het levenswerk van Spinoza, waar ik zelf ook bijna 
de helft van mijn leven voor nodig had om het te 
doorgronden.’ Wie het pad volgt dat Schuyt heeft 
gevonden, door het bijna ondoordringbaar granieten 
hooggebergte in het landschap van Spinoza’s filosofie, 
geniet met zoveel vreugde van het inzicht, dat Schuyts 
berggids, tussen de boeken in de nog altijd groeiende 
Spinoza-bibliotheek, ongetwijfeld een vooraanstaande 
plaats zal veroveren.

Spinoza’s actualiteit
Met Spinoza en de vreugde van het inzicht wil Schuyt 
laten zien op welke wijze en op welke punten Spinoza 
voor de hedendaagse mens, die zoekt naar de zin van 
zijn of haar bestaan, actueel kan zijn. Dit zijn zes 
punten:

(1) Zijn consequent wetenschappelijke houding. 
We moeten de kleine eilandjes van redelijkheid in 
zeeën van irrationaliteit beschermen en vergroten; 
we kunnen met onze kennis de waarheid en de 
werkelijkheid stap voor stap naderbij komen, maar we 
zullen nooit een eindpunt bereiken.

(2) Zijn theorie van samenhang tussen delen en 
gehelen. Het verstandelijke besef dat we allen, in 
ons kleine en korte bestaan, een deeltje zijn in de 
kosmos en in de ons omringende natuur, en daarmee 
deelhebben aan het eeuwige Zijnde, de ene substantie, 
oftewel God. Spinoza is beslist geen atheïst zoals 
sommigen beweren.

(3) Het verstandig en bewust omgaan met emoties. 
Het herkennen, rationaliseren en beheersen ervan, ter 
verbetering van het verstand. Modern psychologisch 
onderzoek brengt niet alleen bevestiging van Spinoza’s 
emotietheorie, maar ook een belangrijke aanvulling 
door de taal erbij te betrekken.

(4) Het idee van het streven naar zelfbehoud van 
eenieder, conatus. Vrijheid uit zelfbehoud, verzet 
tegen religieuze, politieke dominantie en sociale 
beïnvloeding. Elk volk dat onderdrukt wordt zal zich 
uiteindelijk zelf van zijn tiran bevrijden.

(5) Het idee van persoonlijke en politieke vrijheid. 
Het doel van de staat is vrijheid. Als de persoonlijke 
vrijheid groter wordt, dan zal de politieke vrijheid 
beter worden, en omgekeerd.

(6) Een sobere, integere en tolerante levenswijze: 
Spinoza raadt de vrije mens aan een goede levenswijze 
te ontwikkelen, geest- en daadkracht te oefenen, het 
lichaam goed en gezond te houden. We zijn niet 
volledig gedetermineerd; we hebben een vrije wil en 
een morele opdracht.

Deus sive natura
Maar Spinoza’s bekendste stelling – Deus sive 
natura, ‘God, ofwel de natuur’ (God/natuur is 
één) – vindt Schuyt maar moeilijk te accepteren: 
‘Dit is als logische conclusie, die Spinoza vanuit 
zijn rationalistische uitgangspunten en definities 
geformuleerd heeft, nog wel te begrijpen. Moeilijker 
is het (voor mij) om hier een enthousiast gevoel of 
houding bij te krijgen. Het kost mij, eerlijk gezegd, 
moeite voor de abstract-logische God een liefde te 
ontwikkelen, die Spinoza zelf – misschien alleen voor 
zichzelf (Ethica) – als hoogste goed beschouwde.’ 
Ook uit Schuyt zijn twijfels over Spinoza’s visie op 
de oorzaak van menselijk handelen, de relatie tussen 
gedetermineerdheid en vrijheid, de beoordeling van 
goed en kwaad, en de absolute gehoorzaamheid aan 
de staat.

Voor Schuyt is Spinoza het boegbeeld van 
vrijheid. Een vrijheid van denken en een vrijheid van 
meningsuiting die niet ongevaarlijk is. Tegenwoordig 
laten jonge dissidenten in Iran zich inspireren door 
citaten uit Spinoza (zie het artikel ‘Reading Spinoza 
in Teheran’ van Karima Bennoune). Het gaat er bij 
Schuyts Spinoza om dat mensen zich bewust zijn 
van hun eigen vermogen tot handelen en tegelijk 
bewust leven als deel van een groter geheel, dat zelf 
ook weer deel is van een groter geheel. Een piramide 
van empathie en rechtvaardigheid: individu, groep, 
groepen, organisatie(s), klasse(n), steden, provincies, 
staten, unies van staten, wereldorganisaties. Met 
fundamentele rechten en plichten voor alle mensen.

Onderweg door het bijna ondoordringbaar granieten 
hooggebergte in het landschap van Spinoza’s filosofie, 
stuitte Kees Schuyt op de ‘grote goudmijn van 
gedachten’ in het werk van Peirce, ‘waarin het goed 
toeven is en waarin met plezier heel veel zaken vrij 
kunnen worden beproefd en onderzocht’. Uit Peirce’s 
observaties, argumentaties, creatieve ingevingen en 
metafysische vergezichten putte Schuyt moed en 
motivatie voor het samenstellen, vertalen en inleiden 
van Lessen in pragmatisme (door Schuyt besproken in 
dNBg 2017#2, zie nederlandseboekengids.com/2017-
2-kees-schuyt).

Peirce’s pragmatisme
Charles Sanders Peirce (1839-1914) was een 
Amerikaans wis- en natuurkundige, logicus en 

wetenschapsfilosoof. Hij werd door zijn vriend 
William James (1842-1910) de grondlegger van het 
pragmatisme genoemd. Hij stond ook aan de wieg 
van de semiotiek, zonder daarvan ooit de vruchten 
te kunnen plukken. Hij stierf in diepe armoede, 
onbekend en onbemind. Volgens sommigen kwam dit 
door onaangename karaktereigenschappen: pedant, 
kritisch, betweterig, wispelturig en onberekenbaar. 
Zijn vrouw verkocht zijn intellectuele nalatenschap, 
ruim 80.000 dichtbeschreven vellen, voor een luttel 
bedrag aan de Harvard Library. Ruim een eeuw 
na zijn dood wordt Peirce erkend als een van de 
belangrijkste geleerden van de negentiende eeuw. De 
tien artikelen in Lessen in pragmatisme vormen een 
eerste introductie tot zijn werk in Nederland.

Peirce was in zijn eigen ogen allerminst mislukt, 
schrijft Schuyt, een geslaagd leven laat volgens Peirce 
sporen na van ‘bovenpersoonlijke bijdragen aan de 
zoektocht naar waarheid’. Een van zijn interessantste 
sporen is, vind ik, zijn stelling dat de zoektocht naar 
de waarheid convergeert, en aldus een bewijs vormt 
voor het bestaan van een objectieve werkelijkheid.

Zo is het met wetenschappelijk onderzoek.  
 Verschillende geesten kunnen zich manifesteren met  
 de meest antagonistische gezichtspunten, maar de  
 vooruitgang van onderzoek brengt hen door een  
 kracht buiten hen naar een en dezelfde conclusie.  
 Deze activiteit van het denken waardoor wij niet  
 gebracht worden naar waar wij zelf heen willen  
 maar naar een voorbestemd doel, lijkt op de  
 werking van het lot… De opvatting die voorbestemd  
 is om uiteindelijk door iedere onderzoeker aanvaard  
 te worden, is wat wij bedoelen met waarheid, en het  
 object dat in deze opvatting wordt voorgesteld is het  
 werkelijke. Dit is de manier waarop ik werkelijkheid  
 zou willen uitleggen. 

Deze definitie van de werkelijkheid is het noodzakelijke 
gevolg van de pragmatische stelregel van Peirce. ‘Ga 
na welke effecten wij ons voorstellen bij het object 
van ons begrip en let daarbij op die effecten die in 
onze voorstelling praktische handelingen tot gevolg 
kunnen hebben. Welnu, onze voorstelling van deze 
effecten is ons totale begrip van een object.’

Kees Schuyt 

Spinoza en de vreugde 

van het inzicht

Balans 2017, 316 blz. 

Charles S. Peirce 

Lessen in pragmatisme 

(red. en vert. Kees Schuyt)

Boom 2017, 304 blz.

‘Were I to set it down on paper, I verily believe it would be regarded by everyone as the final word of 
philosophy. It would bring theory down to a single point, at which every human being’s practical life 
would begin.’ (William James, Berkeley 1898)
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Ter verduidelijking geeft Peirce een voorbeeld: 

In een recentelijk bewonderd werk over ‘analytische  
 mechanica’ wordt gesteld dat wij precies het effect  
 van kracht begrijpen, maar dat wij niet precies  
 begrijpen wat kracht zelf is. Dit is eenvoudig in  
 tegenspraak met zichzelf. Het idee dat het woord  
 ‘ kracht’ oproept in onze geest heeft geen andere  
 functie dan onze handelingen te beïnvloeden, en  
 deze handelingen kunnen niet naar kracht verwijzen  
 anders dan door haar effecten. Dientengevolge:  
 als wij weten wat de effecten van kracht zijn, zijn  
 we vertrouwd met elk feit dat is geïmpliceerd in de  
 bewering dat kracht bestaat, en is er niets meer dat  
 wij hoeven te weten. 

Niels Bohr maakte begin vorige eeuw gebruik 
van de pragmatische stelregel bij het oplossen van 
een dilemma in kwantummechanica. In het ene 
experiment gedraagt het elektron zich als een golf 
met interferentiepatronen, in het andere experiment 
worden de elektronen een voor een als deeltjes 
gedetecteerd. Men vroeg zich toen af: wat is het 
elektron, golf of deeltje? Bohr gaf het pragmatische 
antwoord: die twee verschijningsvormen van het 
elektron, golf en deeltje, zijn complementair, maar het 
elektron is golf noch deeltje. Het woord elektron staat 
voor alle experimentele resultaten met elektronen, 
die door de kwantummechanica worden beschreven. 
Misschien heeft Peirce dit nog net mee mogen maken, 
Bohr bediende zich van de pragmatische stelregel nog 
voor diens overlijden. Toch is dit de Kopenhagen-
interpretatie van de kwantummechanica gaan heten.

In tegenstelling tot de meeste fysici had Bohr zijn 
filosofen wel gelezen. Het is absoluut zeker dat hij 
op de hoogte was van het pragmatisme van William 
James. Op de vraag waarom hij nooit naar James 
heeft verwezen, antwoordde Bohr dat hij geen label 
opgeplakt wilde krijgen. Misschien was hij zelfs op 
de hoogte van de controverse over het pragmatisme 
van James en het pragmatisme van Peirce? In zijn 
inleiding tot Peirce maakt Kees Schuyt van deze 
controverse met James een gewichtig punt. Daarbij 
wordt James’ pragmatisme weggezet als een typisch 
Amerikaans ‘alles wat werkt is per definitie waar’ 
(zie weer dNBg 2017#2). Ik geloof dat het verschil 
tussen Peirce en James meer ligt in de sfeer van wat 
wij tegenwoordig zien als het onderscheid tussen 

door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek en op 
toepassing gericht onderzoek.

Schuyt kiest de kant van Peirce, die de 
onbaatzuchtige waarheidszoeker blijft hoewel hij 
zich realiseert dat de ultieme werkelijkheid, als een 
wijkende horizon, onbereikbaar zal blijven. Dan geef 
ikzelf toch de voorkeur aan James. Hij begint een 
voordracht in Berkeley (1898) met de pragmatische 
regel van Peirce, die hij de grondlegger van deze 
filosofie noemt. Vervolgens stelt hij de indringende 
vraag: ‘Is matter the producer of all things or is there 
a God also?’ Is de natuur zoals wij die kennen door 
atomen gemaakt of was er ook een rol voor God? 
Sommigen zullen zeggen dat atomen aan de basis 
staan van de hele evolutie. Anderen houden vol dat 
God aan het begin stond, weer anderen geloven dat 
God bij iedere variatie een rol speelt. Hoe het in het 
verleden is gegaan, zegt James, dat zullen we nooit 
weten. Wie wil weten wat het verschil is tussen de 
rol van atomen en die van God moet niet naar het 
verleden maar naar de toekomst kijken.

De atomaire wereld is een kil universum op weg 
naar de warmtedood. Het nihilisme hangt ons als 
dreigend zwaard van Damocles boven het hoofd. 
Geloof in God maakt echter een groot verschil, niet 
voor ons verleden maar wel voor onze toekomst. 
‘Materialism means simply the denial that the moral 
order is eternal, and the cutting off of ultimate hopes; 
theism means the affirmation of an eternal moral 
order and the letting loose of hope.’ Aldus James meer 
dan honderd jaar geleden.

Een herbetovering van de natuur
In zijn boek over pragmatisme uit 1907 schrijft 
James: ‘When the first mathematical, logical and 
natural uniformities, the first laws, were discovered, 
men were so carried away by the clearness, beauty 
and simplification that resulted, that they believed 
themselves to have deciphered authentically the 
eternal thoughts of the Almighty.’ We herkennen 
hier Albert Einstein en natuurlijk ook onze eigen 
Robbert Dijkgraaf. Afgelopen oktober won de 
VU-filosoof René van Woudenberg de essayprijs 
van de KHMW en NRC met zijn ‘wetenschappelijk 
bewijs voor het bestaan van God’ dat gebaseerd was 
op bovenstaande redenering. ‘But as the sciences have 
developed farther’, schreef James, ‘the notion has 
gained ground that most, perhaps all, of our laws are 

only approximations… They are only a man-made 
language, a conceptual shorthand.’

Persoonlijk vind ik dat in onze tijd daaraan nog het 
volgende kan worden toegevoegd. De kathedralen 
zijn overal leeg. Ja, toeristen en kunstliefhebbers 
komen er nog, maar de gelovigen hebben Gods huis 
verlaten. Dat komt door de Kerk, maar ook door 
de wetenschap. De evolutietheorie heeft aan deze 
leegloop bijgedragen. Mensen menen dat de evolutie 
geen richting heeft, geen pijl, omdat het een ‘blind’ 
proces is. Daarom denken ze ook dat het leven zinloos 
is, geen doel heeft, en God niet bestaat. Echter, de 
evolutie werkt niet als blind toeval, maar als de 
gerichte filtering van ongerichte variaties, als Darwins 
cijferslot dat klikt (zoals ik al eerder betoogde in 
dNBg, zie nederlandseboekengids.com/2016-6-frans-
w-saris).

Heeft William James niet gelijk dat geloof in God 
het verschil maakt, misschien niet voor ons verleden, 
maar wel voor onze toekomst? Is de God van Spinoza 
niet bij uitstek de God voor de eenentwintigste-
eeuwse mens? Als we de natuur God noemen, dan 
geloven we niet langer in een persoonlijke God die ons 
dagelijks leven bestuurt. God/natuur is dynamisch, 
evoluerend, met ups en downs – maar wel een evolutie 
die uiteindelijk ook vooruitgang betekent.

De God van Spinoza is ook het antwoord op de 
vraag van atheïsten, van Herman Philipse tot Richard 
Dawkins, van hen die zich afvragen in welke God 
degenen eigenlijk geloven die geloven in God en in 
de evolutietheorie. En deze God lost het probleem op 
van de goddelijke verantwoordelijkheid voor al het 
kwaad in de wereld. Het probleem dat Karel van het 
Reve ‘de ongelooflijke slechtheid van het opperwezen’ 
noemde.

Als we de natuur God noemen, dan drukt dat het 
allesomvattende mysterie van de natuur uit. Het idee 
dat wij, ook wij fysici, de natuur waarvan wij deel 
uitmaken nooit helemaal zullen kunnen begrijpen, 
omdat we er middenin staan en ons mensen de ‘God’s 
eye view’ niet gegeven is. Is Spinoza’s concept van 
God niet de manier om het wonderbaarlijke onder 
woorden te brengen, om een zeker ontzag en eerbied 
voor de natuur weer een plaats te geven in onze taal 
en daarmee ons bewustzijn? Want het is precies dat 
ontzag dat bij de eenentwintigste-eeuwse mens, de 
homo economicus, nu zo levensbedreigend gemist 
wordt. ×

Steven van Schuppenwaterbeheer D E  W E T E N S C H A P  &  W I J

Tussen Doggersbank en ‘Drooglijn’ 

Drie wateratlassen over drie gebieden: 
Zuiderzee/IJsselmeergebied, Oosterschelde en 
het gebied van de grote rivieren. Drie gebieden 

die in de loop van de twintigste eeuw een watersnood 
of een bijna-watersnood beleefden: de stormvloed van 
1916 in het Zuiderzeegebied, de watersnood van 1953 
in de zuidwestelijke delta, en de evacuaties in 1995 
bij dreigende overstromingen in het Rivierengebied. 
Gebeurtenissen die leidden tot een wending in het 
Nederlandse Waterstaatsbeleid. 

‘1916’ leidde tot de Zuiderzeewerken, symbool 
bij uitstek van de totale overheersing van een 

triomferende waterstaat over het onberekenbare water 
(al kwam uiteindelijk één nieuwe Zuiderzeepolder, 
de Markerwaard, niet tot stand). ‘1953’ had met 
het Deltaplan tot een soortgelijke ingreep in de 
zuidwestelijke delta moeten leiden, maar veranderende 
milieu-inzichten en -opvattingen leidden in plaats 
van een vaste dam in de Oosterschelde tot een 
stormvloedkering. Na ‘1995’ is de Waterstaatsingenieur 
zich met het programma ‘Ruimte voor de rivier’ 
weer een klein beetje flexibeler gaan opstellen, héél 
voorzichtig vooruitlopend op wat klimaatverandering 
voor ons nog in petto zou kunnen hebben.

De vraag is nu wat de beste waterstrategie voor de 
langere termijn is, om te beginnen voor de verdere 
eenentwintigste eeuw. Niet alleen in deze drie regio’s, 
maar voor het hele gebied tussen Doggersbank 
en ‘Drooglijn’ – de steeds verder landinwaarts 
verschuivende grens tussen ‘nat’ en ‘droog’. Een 
antwoord moet gezocht worden in een benadering die 
de tekentafel en laptop van ingenieurs, groeiplanogen 
en -economen achter zich laat, en die vertrekt vanuit 
een wezenlijk andere grondhouding ten aanzien van 
natuur en samenleving, haaks op de hybris van de 
afgelopen twee eeuwen.

Naar een heroïek van de terugtocht
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De bakens verzetten
De grondhouding was er in de negentiende en 
twintigste eeuw een van streven naar de totale 
overheersing van de mens over de natuur. Alles moest 
overal en op ieder moment mogelijk worden – geen zee 
te hoog, te diep of te onstuimig. Nu zet de dreiging 
van de klimaatverandering ertoe aan de bakens te 
verzetten, zeker nu de vooruitzichten bij ieder nieuw 
verschenen onderzoeksrapport onheilspellender 
worden. Misschien moeten we wel veel serieuzer 
rekening houden met extra, onvoorziene effecten 
van onze CO2-uitstoot, zelfs als we ons keurig aan 
de klimaatafspraken houden. De tijdshorizon van de 
tot nu toe gemaakte waterstaatkundige ingrepen reikt 
veelal niet verder dan het midden van deze eeuw, wat 
er daarna nodig zal zijn blijft vooralsnog de vraag.

Gezien mogelijk dramatische ontwikkelingen die 
ons te wachten staan, zou het om te beginnen verstandig 
zijn verdere verstedelijking in de waterstaatkundig 
meest kwetsbare gebieden achterwege te laten. Om 
rampen te voorkomen heeft het water daar juist extra 
bewegingsruimte nodig, en op termijn niet alleen 
daar maar over een veel breder front. Daarmee is 
niet alleen de waterveiligheid gediend, maar ook de 
leefbaarheid en biodiversiteit. Beleidsmakers moeten 
bovendien niet alleen steeds meer rekening houden 
met wateroverlast, maar evengoed met watertekort: 
steeds sterkere en onvoorspelbare fluctuaties in de 
toevoer van oppervlakte-, hemel- en kwelwater. Er 
zijn, kortom, meer en flexibeler buffers nodig.

Historische terugtochttactieken
De opgave is om op verdere klimaatverandering 
vooruit te lopen. In ieder geval moeten we een pas 
op de plaats maken, en als logisch vervolg daarop 
eigenlijk ook de nodige stappen terugdoen. Dat 
zou een diepe breuk inhouden met de trend van 
de laatste twee eeuwen, waarin zelfs het speculeren 
over een terugtocht taboe was. Voor een verkenning 
van eventuele strategieën van terugtocht moeten we 
helemaal terug naar de Vroegmoderne periode.

De ruimtelijke terugtocht van dat tijdperk is in de 
economisch-geografische historiografie verbonden 

met het begrip Wüstungen. Dat zijn neder-
zettingen en andere in cultuur gebrachte 
gebieden die in de loop der tijd moesten 
worden opgegeven of waarvan de functie 
ingrijpend moest worden veranderd. Het is 
een begrip dat in de Duitse geschiedschrij-
ving is ontwikkeld om de verlaten nederzet-
tingen en cultuurlandschappen van de late 
Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd te 
kunnen duiden. Deze Wüstungen ontston-
den door de economische en politiek-mi-
litaire gevolgen van de zogeheten ‘kleine 
ijstijden’, die uiteindelijk uitmondden in de 
godsdienstoorlogen van de zestiende eeuw 
en de Dertigjarige Oorlog (1618-1648).

Tempo en ritme van de – toen nog 
hoofdzakelijk door landbouw bepaalde – 
economische conjunctuur werd in die tijd 
nog sterk beïnvloed door klimatologische 
veranderingen. Dat veranderde vanaf 
het eind van de achttiende eeuw, toen de 
industriële revolutie het relatief trage en 
constante agrarische ritme verving door 
de driftige hartslag van het industriële 
kapitalisme. Dat kapitalisme maakte in de 
daaropvolgende twee eeuwen een steeds 
verdergaande technische beheersing van 
de krachten der natuur mogelijk, waardoor 

het verraderlijke idee kon postvatten dat economie en 
maatschappij zich geheel onafhankelijk van de natuur 
zouden kunnen ontwikkelen.

Wüstungen anno nu
Als historisch verschijnsel zijn Wüstungen natuurlijk 
niet beperkt gebleven tot Duitsland. Ook in 
Nederland ontstonden er in de Middeleeuwen en de 
Vroegmoderne Tijd heel wat Wüstungen, zo blijkt  
ook uit onderzoek van historisch geograaf Hans  
Renes. (*) Dit ‘opgeven’ van ontwikkelde gebieden 
is echter nauwelijks tot ons historisch besef 
doorgedrongen vanwege het waterstaatkundige 
triomfalisme dat Nederland vanaf de negentiende 
eeuw meer en meer in de greep kreeg.

Onze historische Wüstungen houden, hoe kan 
het ook anders, vooral verband met bodemdaling, 
georganiseerde ontwatering, dijkenbouw, en de 
luimen van het water. Daartegen werd een compleet 
arsenaal van wendbare terugtochttactieken en 
-strategieën in stelling gebracht, van doorgaans 
tamelijk geslaagde operaties in de vorm van inlagen, 
overlaten en bergboezems, tot en met diverse 
calamiteuze varianten daarop (denk bij dat laatste 
bijvoorbeeld aan de vele verdronken dorpen en landen 
in de zuidwestelijke delta). Calamiteus, want hoewel 
wij het terugkijkend over Wüstungen hebben als 
verklaarbaar historisch fenomeen, zullen degenen die 
ertoe besloten en ermee moesten leven ze als weinig 
glorieus hebben ervaren. Zulk smadelijk opgeven van 
land en nering staat daarom natuurlijk zelden met 
nadruk in de annalen opgetekend, en al zeker niet in 
heroïsche termen.

Met het oog op wat ons volgens de steeds 
alarmerender klimaatprognoses in onze eeuw en 
daarna nog te wachten zou kunnen staan, is het 
zaak een nieuw ethos te ontwikkelen – dat van de 
heroïek van de terugtocht. Een terugtocht die dankzij 
onze hedendaagse wetenschappelijke inzichten beter 
te voorspellen en te organiseren valt en zo des te 
doeltreffender uitgevoerd kan worden. Een eerste stap 
op weg naar een planologie van de eenentwintigste-

eeuwse Wüstung begint met het in kaart brengen 
van de kansen voor de in deze geest te ontwikkelen 
waterstrategieën, bijvoorbeeld in de vorm van een 
nieuwe wateratlas van de Lage Landen. Hieronder 
gaan we na of en hoe de drie verschenen regionale 
wateratlassen daarbij als bouwstenen kunnen dienen.

Tussen Doggersbank en ‘Zoutlijn’
Het onderzoeks- en werkterrein van een dergelijke 
nieuwe wateratlas van de Lage Landen bestrijkt het 
gebied tussen Doggersbank (de legendarische visrijke 
ondiepte in de Noordzee) en Drooglijn. Daarbij 
concentreren we ons eerst op het zilte gedeelte tussen 
Doggersbank en de steeds verder landinwaarts 
verschuivende grens tussen zilt en zoet, de ‘Zoutlijn’. 
De Oosterschelde kan bij uitstek als pars pro toto 
dienen voor onderzoek naar de problemen en kansen 
in deze zilte contreien.

De in december vorig jaar verschenen atlas van 
geograaf Kees Bos en landschapsarchitect Jan 
Willem Bosch biedt een schat aan soms opmerkelijk 
verrassende historische kaarten en foto’s over een 
baaierd aan onderwerpen. Hoewel het woelige verleden 
daarbij uitgebreid aan bod komt, blijft het venster op 
de toekomst helaas op een kier staan. Onvermijdelijk 
komt natuurlijk de toekomst van de stormvloedkering 
aan de orde. Met de laatste zeespiegelstijgingprognoses 
wordt het steeds duidelijker dat de kering bij lange na 
de bij de bouw beoogde levensduur van tweehonderd 
jaar niet zal halen.

De auteurs opperen twee toekomstscenario’s: het 
aanpassen en versterken van de kering of een zo open 
mogelijke Oosterschelde. Jammer is dat alleen de 
eerste optie wat verder wordt uitgewerkt, terwijl de 
tweede met het oog op de problematiek van het hele 
mondingsgebied van de zuidwestelijke delta zeker net 
zo intrigerend is. Wat zou een open monding elders in 
de delta voor consequenties hebben, bijvoorbeeld in 
de sterk verstedelijkte Rijnmond? De Maeslantkering 
in de Nieuwe Waterweg heeft evenmin het eeuwige 
leven. Wie durft hier de meest radicale terugtrek-
optie in al zijn consequenties te doordenken? Een 
optie waarin dynamiek van het water leidend is en de 
stedelijke bewoning volgend.

Naast bedreigingen biedt het zilte nat ook de 
nodige kansen. Voor duurzame zilte voedsel- en 
energieproductie, niet alleen buiten- maar ook steeds 
meer binnendijks. De Oosterschelde met ommelanden 
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Maximale overstromingen bij dijkdoorbraken (bron: risicokaart.nl)
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ontwikkelt zich op dit vlak als voorbeeldgebied voor 
het kweken van voedsel, van zeewier en schelpdieren 
tot zeetong. Een ontwikkeling die goede perspectieven 
biedt – zowel op het Nederlandse deel van de Noordzee 
(waar oude olieplatforms als kweek- en schuilplaatsen 
kunnen dienen) als in verziltende kustgebieden, niet 
alleen in de zuidwestelijke delta maar op ook termijn 
op het Hollandse vasteland, bijvoorbeeld in het 
westelijk deel van het Groene Hart.

Tussen Zoutlijn en Drooglijn
De tweede focus voor een nieuwe wateratlas betreft 
het gebied tussen de Zoutlijn en de nog verder 
landinwaarts – grofweg van Groningen tot Breda 
lopende – Drooglijn – het gebied dat door de 
klimaatverandering het meest te lijden heeft onder de 
toenemende fluctuaties in de toevoer van zoet water. 
Het gaat daarbij niet alleen om wateroverlast, maar 
ook watertekorten. De grote rivieren zijn hier 
de belangrijkste spelers, het speelveld is het 
Rivierenland. De vorig jaar verschenen 
atlas gewijd aan het programma 
‘Ruimte voor de rivier’ biedt de 
eerste aanknopingspunten voor 
oplossingen.

Om erger te voorkomen, 
moest na de bijna-waterram-
pen in het rivierenland van 
1993 en 1995 meer bewe-
gingsruimte voor het water 
gemaakt worden. Daarbij 
werd teruggegrepen op 
ideeën die in de jaren ’80 
in Plan Ooievaar werden 
ontwikkeld. Die behelsden 
verbetering van natuur, 
landbouw en watermanage-
ment in het hele Rivieren-
land, inclusief de binnendijkse 
komgronden. In Ruimte voor 
de rivier werd van binnendijkse 
ingrepen echter goeddeels afge-
zien; ook liet men de nodige maat-
regelen voor een herverdeling van het 
Rijnwater over verschillende riviertakken 
achterwege. Geen plan voor de rest van de 
eeuw dus, maar waarschijnlijk wel voldoende 
voor de komende decennia. In die bewuste beperking 
hebben waterstaatsingenieur en ruimtelijk ontwerper 
zich samen ware meesters getoond – het project bleef 
uitzonderlijk strak binnen budget en planning.

We zijn nu meer dan twintig jaar verder en de 
klimaatprognoses vragen om een flinke volgende 
stap. Herverdeling van het Rijn- en het Maaswater en 
binnendijkse waterverruiming verdienen een plaats 
op de ruimtelijke agenda van de eenentwintigste 
eeuw. Daarbij zouden we ons in eerste instantie het 
beste kunnen concentreren op strategische passages 
in het watersysteem van onze grote rivieren. Het zijn 
zulke passages waar een grotere waterwendbaarheid 
kan zorgen voor beduidend meer veiligheid in 
stedelijke agglomeraties en voor een beslissend 
grotere biodiversiteit, buiten- en binnendijks, in 
natuurgebieden en cultuurlandschappen.

Een belangrijke sleutelpassage is het knooppunt 
Arnhem-Nijmegen, met twee essentiële water-
regelknoppen: een bij de Pannerdense Kop, waar het 
Rijnwater zich verdeelt tussen Waal en Pannerdensch 
Kanaal, en even verder stroomafwaarts een regelknop 
waar bij De Pleij het Pannerdensch Kanaal splitst 

in IJssel en Nederrijn. Meer afvoer via de IJssel 
naar het IJsselmeer zou de waterhuishouding verder 
stroomafwaarts langs Waal en Nederrijn de 
sterk verstedelijkte zuidvleugel van de Randstad 
bijvoorbeeld kunnen ontlasten.

Een andere sleutelpassage vinden we bij Fort Sint 
Andries waar Waal en Maas vlak bij elkaar komen 
en vroeger communicerende vaten vormden. Een 
nieuwe, flexibel te reguleren verbinding zou het 
mogelijk maken meer Waalwater door de Maas  
ten zuiden langs Drechsteden en Rotterdam te 
leiden. Meer water door de Maas stelt hogere 
eisen aan de hele inrichting van de waterhuishou- 
ding, waarbij ook periodieke binnendijkse 
waterberging in beeld komt. Dat water zou in 

droogteperioden weer in te zetten zijn voor behoud 
en versterking van de natuur en duurzame vormen 
van landbouw – een soort moderne, goed doseerbare 
versie van de Beerse Overlaat (ten oosten van Den 
Bosch) van weleer.

De 'deltaparadox'
De locatie waar het deze eeuw waarschijnlijk voor 
het eerst echt penibel kan worden is en blijft de plek 
waar de bulk van de steeds grilliger rivierwaterafvoer 
stuit op de stijgende zeespiegel in de zeearmen van 
de zuidwestelijke delta. Die plek is de zuidvleugel 
van Randstad Holland. Daarmee zijn we weer terug 
bij het meest radicale, maar wellicht onvermijdelijke 
scenario van terugtrekking. De vraag luidt dan: 
hoe zou terugtrekking in het mondingsgebied van 
de zuidwestelijke delta eventueel het beste vorm 
kunnen krijgen? Om te beginnen natuurlijk door in 
waterstaatkundig kwetsbare gebieden niet verder bij 
te bouwen.

Maar zelfs zo’n minimale, voor de hand liggende optie 
is in het vigerende ruimtelijke debat niet bespreek-
baar. Het paradigma van de Randstad als onvermij-
delijk trekpaard van de natie is inmiddels zowel bij 
officiële nationale instellingen als bij commerciële 
lobbygroepen zo diepgeworteld dat het larmoyant 
tragikomische trekjes krijgt. De Randstad heet 
alweer enige tijd deftig ‘deltametropool’. Het lot van  
die wonderwereldstad is onlosmakelijk verbonden  
met de fluïditeit van het water van de delta enerzijds 
en de stoere compartimenterings- en verstedelijkings-
drift van de metropool anderzijds – een onverander-
lijk heilzame spanning en symbiose die voor werkelijk 
alle kwalen het ideale medicijn moet zijn.

Het is de mythe van de ‘deltaparadox’, een term 
die stedenbouwkundige Frits Palmboom graag han-
teert. Hij schreef, en vooral tekende, zijn atlas van 
het IJsselmeergebied met een verrassend fijnzinnig 

gevoel voor de taal van het landschap. Toch 
heeft zijn subtiele benadering niet kunnen 

verhinderen dat in zijn ontwerpen de 
noordrand van Flevoland veroordeeld 

wordt tot een soort – weliswaar groen 
dooraderde – stedelijke uitloop van 

Groot Amsterdam. Nu is het 
hier waterstaatkundig gezien 
natuurlijk minder precair 
dan in de zuidvleugel van de 
Randstad, maar het zou van 
een meer oorspronkelijke en 
vooruitziende blik hebben 
getuigd als er in het ont-
werpend onderzoek ook 
aandacht was uitgegaan 
naar een nieuwe relatie 
tussen voormalige Zuiderzee 
en de Waddenzee, en naar 

de mogelijkheid van nieuwe 
verstedelijking in het noorden 

en oosten van Overijssel (Zwolle 
– Twente) – een regio die het eco-

nomisch de laatste tijd opvallend 
goed doet, ondanks alle nadruk op 

de infrastructurele ontwikkeling van de 
Randstad.

Een dergelijke beeldende oriëntatie zou 
kunnen helpen verbeeldingsruimte te scheppen 

voor het overwegen van wellicht het meest radicale 
Nederlandse sociaal-economische en waterstaatkun-
dige klimaatscenario: een verschuiving van het econo-
mische en demografische zwaartepunt van Randstad 
naar regio’s verder landinwaarts. Daarbij moet  
niet alleen aan Noord-Brabant (inmiddels al econo-
misch succesvol) gedacht worden, maar evengoed 
aan het noordoosten van Nederland. Die hoeken van  
het land, voor een belangrijk deel gelegen aan de 
‘goede’ kant van de Drooglijn, verdienen onze  
aandacht. ×

(*) Naar Wüstungen is veel onderzoek gedaan door 
de Duitse agrarisch historicus Wilhelm Abel, zie 
o.m. diens Die Wüstungen des ausgehendes Mittelalters 
(Fischer, 1955). Nederlandse Wüstungen werden 
onderzocht door onder anderen Hans Renes in 
diens ‘Wüstungsprozesse in den Niederlanden 
zwischen 1000 und 1800’, in: Klaus Fehn e.a., 
Siedlungsdsforschung: Archäologie, Geschichte, Geogra-
phie, Band XII (Verlag für Siedlungsforschung 1994), 
201-233, www.kulturlandschaft.org/publikationen/
siedlungsforschung/sf12-1994.pdf.
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De beschaving achterna
In de jaren 1970 en 1980 was er korte tijd sprake van 

een toenadering tussen sociologen en historici. In 
Nederland werd bijvoorbeeld het Tijdschrift voor 

Sociale Geschiedenis opgericht, in de Verenigde Staten 
het Journal of Social History. Aan de Universiteit van 
Amsterdam ontstond een samenwerking tussen de 
historisch pedagogen rondom Piet de Rooy en de 
sociologen rondom Abram de Swaan. Norbert Elias 
was voor hen een belangrijke verbindende figuur. Zijn 
magnum opus Über den Prozess der Zivilisation had 
duidelijk laten zien hoeveel er te winnen was door niet al 
te strak aan disciplinegrenzen vast te houden. Historici, 
sociologen, antropologen en psychologen begaven zich 
immers allemaal op hetzelfde onderzoeksgebied. Bij 
het bestuderen van menselijke samenlevingsverbanden 
hadden die disciplines elkaar nodig.

Ik was een van de Amsterdamse sociologen die 
historisch-sociologisch te werk gingen, en het is in 
die periode dat ik met veel plezier en bewondering 
boeken van de Britse historicus Keith Thomas las, 
onder andere Man and the Natural World (1983). Ook 
naar In Pursuit of Civility. Manners and Civilization 
in Early Modern England (2018) was ik nieuwsgierig, 
temeer omdat Thomas, een gelauwerd historicus 
uit Oxford, met het onderwerp van dat nieuwe 
boek heel dicht in de buurt komt van het werk van 
Norbert Elias. Genoeg aanleiding om de raakvlakken 
tussen sociologie en geschiedenis aan de hand van 
Thomas’ manierengeschiedenis nog eens te bekijken. 
Zijn boek is het verslag van een veelomvattend 
historisch-antropologisch onderzoek naar ideeën over 
omgangsvormen in het vroegmoderne Engeland, 
gebaseerd op de geschriften van een stoet aan filosofen, 
theologen, schrijvers, dichters (en een dichteres), 
rechters en nog veel meer. Heel verschillende denkers, 
die het grondig met elkaar oneens waren over de 
betekenis van ‘beschaving’ en over de wenselijkheid 
ervan.

Ambivalente beschaving
Keith Thomas werkt als een echte historicus: hij blijft 
dicht bij zijn materiaal, dat hij gedetailleerd en met 
behulp van veel citaten laat spreken. Zijn boek is niet 
erg systematisch, maar daar staat tegenover dat hij 
veel oog heeft voor mooie verhalen, voor nuances en 
kleine verschuivingen. Hij is duidelijk schatplichtig 
aan Norbert Elias, die een schijnbaar triviaal onder-
werp als manierengeschiedenis pontificaal op de soci-
aal-wetenschappelijke agenda wist te plaatsen. Aan de 
hand van etiquetteboeken uit de dertiende tot en met 
de achttiende eeuw onderzocht Elias de geschiedenis 
van gedragsstandaarden, en daarbij keek hij vooral 
naar elementaire verrichtingen, zoals slapen en vrijen, 

eten en drinken, spugen, 
het uiten van agressie, 
het doen van behoeften. 
Elias demonstreerde hoe 
dergelijke gedragingen 
in West-Europa veran-
derden, en hij ontwierp 
een sociologische theorie 
van civilisatieprocessen, 

waarin hij gedrags- en emotieregulering in verband 
bracht met veranderingen in sociale verhoudingen. 
Statusangst en statusconcurrentie komen daarin naar 
voren als belangrijke drijfveren in de voortgang van 
civilisatieprocessen. Mensen zijn in de loop der tijd 

steeds meer rekening met elkaar gaan houden, en 
Elias laat zien hoe ze daarbij eerst externe dwang op 
elkaar uitoefenden, hoe daar later zelfdwang voor in 
de plaats kwam, en hoe gedragsregels nog later simpel-
weg vanzelfsprekend werden. Wie voelt tegenwoordig 
nog de behoefte om in gezelschap te spugen?

Thomas maakt in zijn nieuwe boek duidelijk 
gebruik van deze inzichten. Veel van zijn verklaringen 
komen overeen met die van Elias, zoals de relatie 
die hij legt tussen manieren en het ontstaan van 
een geweldsmonopolie van de staat, de werking 
van uitbreidende afhankelijkheidsnetwerken, de 
opkomst van steden, of de verschuivingen in de 
arbeidsverdeling. Terloops voert hij ook kleine 
polemieken. Hij zegt bijvoorbeeld dat Elias de afname 
van geweld na de Middeleeuwen ten onrechte aan 
toenemende zelfbeheersing toeschrijft, en dat hij de 
beschavende invloed van de kerk heeft onderschat. Zijn 
kritiek blijft echter beperkt, en tot een fundamentele 
discussie komt het niet.
 Toch biedt Thomas’ boek voldoende stof om met 
Elias in debat te gaan. Thomas’ perspectief is breder 
en zijn bronnen zijn veelzijdiger dan die van Elias, die 
vooral etiquetteboeken onderzocht. In zijn indruk-
wekkende notenapparaat (bijna honderd bladzijden 
en gedrukt in kleine letter) verwijst hij naar een divers 
gezelschap van denkers die in de Vroegmoderne 
Tijd commentaar gaven op de voortgang van de 
beschaving van dat moment. Bekenden zoals Adam 
Smith, John Stuart Mill, Michel de Montaigne en 
Denis Diderot delen de pagina’s met een veelheid aan 
onbekende namen. Die gevarieerde bronnen laten 
zien hoe complex en grillig civilisatieprocessen in het 
vroegmoderne Engeland verliepen, hoe omstreden ze 
destijds al waren en hoeveel ambivalente reacties ze 
opriepen.
 Thomas maakt in zijn inleiding al meteen duidelijk 
dat ‘civility’ en ‘civilization’ lastige begrippen zijn, 
waarvan de inhoud steeds verschuift en die nu eens 
naar een toestand van beschaving en goede manieren 
verwijzen, dan weer naar de processen waarbinnen 
civilisatie plaatsvindt. ‘Beschaving’ blijkt altijd een 
meerduidig en dynamisch begrip te zijn geweest, maar 
welke inhoud men er ook aan gaf, mensen hebben met 
meer of minder ‘beschaafd’ gedrag altijd laten zien bij 
wie ze wel en niet horen, en willen horen. De Grieken 
gebruikten de tweedeling ‘beschaafd’ en ‘onbeschaafd’ 
om zichzelf te onderscheiden van vreemdelingen die 
ze als ‘barbaren’ aanduidden. Voor veel vroegmoderne 
Engelsen viel de tegenstelling samen met christelijk 
en heidens. Voor John Locke en zijn tijdgenoten ging 
het om het verschil tussen ‘verfijnd’ en ‘wild’, waarbij 
verfijning stond voor eruditie en ontwikkeling in de 
kunsten en de wetenschappen, conform de culturele 
mode van de Europese elite van die tijd. Anderen, 
onder wie Thomas Hobbes, zagen beschaving als 
‘goede manieren in menselijk gezelschap’, als de ‘kleine 
moraal’, in de betekenis van beleefdheidsvormen. 
‘Civilisatie’ kon echter ook een politieke inhoud 
krijgen en goed burgerschap en gehoorzaamheid aan 
de wet inhouden.
 Hoewel Thomas zich concentreert op beschavings-
processen in het vroegmoderne Engeland, plaatst 
hij deze ontwikkelingen in breder internationaal 
verband. De Engelsen oriënteerden zich in hun gedrag 
niet alleen op elkaar, maar ook op de elites in andere 
Europese landen. Tegelijkertijd beschouwden ze de 

Engelse beschaving als superieur en legitimeerden 
daarmee hun optreden en ingrijpen op wereldschaal 
– in de internationale handel, in de verovering van 
koloniën, in de slavernij. In het tijdperk dat Thomas 
beschrijft waren het bij uitstek de Engelsen die hun 
‘beschaving’ op hardhandige wijze exporteerden, 
zowel binnen als buiten Europa.
 Ieren, Schotten, indianen, mensen uit Afrika, de 
Nieuwe Wereld en Azië beschouwden ze als wilden, 
en daarin zagen ze een vrijbrief om gewelddadig tegen 

hen op te treden. Ze 
verjoegen bewoners van 
hun eigen land, doodden 
hen of maakten hen tot 
slaaf. De regels voor 
beschaafde omgang 
achtten ze niet op deze 
‘wilden’ van toepassing. 
Voor zichzelf ijverden ze 
voor meer persoonlijke 
vrijheid, maar ze 

deinsden er niet voor terug om ‘barbaren’ diezelfde 
vrijheid af te nemen en als beesten te behandelen. 
Thomas citeert Samuel Johnson, een van de schrijvers 
die deze paradox aan de kaak stelt: ‘How is it, that we 
hear the loudest yelps for liberty among the drivers of 
negroes?’ 
  Ook binnen Groot-Brittannië konden mensen 
die voor onbeschaafd doorgingen niet rekenen op 
een humane bejegening. Dat bleek uit de wrede 
bestraffing van misdadigers en uit de laatdunkende 
behandeling van de Ieren, de Welsh of de Schotten. 
Thomas laat zien dat civilisatieprocessen altijd twee 
kanten hebben: de integratie van gevestigde en 
‘beschaafde’ bevolkingsgroepen, én tegelijkertijd de 
uitsluiting van buitenstaanders.

Contra-civilisatie
In Pursuit of Civility geeft veel ruimte aan processen 
van uitsluiting en verzet. Neerbuigende en brute 
omgang met buitenstaanders stond in de beschreven 
periode voortdurend ter discussie. Vooral reizigers, 
onderzoekers, diplomaten en kooplieden droegen 
ertoe bij dat de horizon van ontwikkelde tijdgenoten 
zich verbreedde. Sommige van die waarnemers uit de 
zestiende en zeventiende eeuw merkten niet alleen 
op dat mensen uit andere, verre gebieden zich anders 
kleedden en voedden, dat ze zich anders gedroegen 
en dat ze er andere rituelen en bestuursvormen op 
nahielden; ze verdiepten zich daar ook in en vroegen 
zich af hoe dat zou komen.

De beschrijvingen van deze waarnemers rela-
tiveerden de vanzelfsprekende superioriteit van het 
eigen gedrag, en die relativering werd nog versterkt 
door het inzicht dat beleefdheidsnormen ook in 
Engeland zelf aan verandering onderhevig waren. 
Definities van beschaving hingen kennelijk samen 
met de manier waarop mensen samenleefden. Een 

Keith Thomas 

In Pursuit of Civility: 

Manners and Civilization 

in Early Modern England 

Yale University Press 2018, 

480 blz.
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mooi voorbeeld van dit soort proto-sociologische 
theorievorming is bij Montesquieu te vinden. Al in 
1748 zag hij een relatie tussen manieren en onderlinge 
afhankelijkheid. Mensen die in een natie meer met 
elkaar te maken kregen, gingen zich beleefder 
gedragen om elkaar niet in de weg te zitten.

 De vroegmoderne 
Engelsen verschilden 
niet alleen van mening 
over de inhoud, maar 
ook over de wenselijk-
heid van verdergaande 
beschaving. Thomas 
geeft veel illustraties 
van kritiek, afwijzing en 
verzet. Goede manieren 
werden positief gewaar-
deerd, bijvoorbeeld als 
bron van succes in de 
handel, maar diezelfde 

handel zou ook het slechtste in de mensen naar boven 
halen en dan kwamen de goede manieren ineens in 
een kwaad daglicht te staan. Verzet was er ook tegen 
beleefdheidsvormen van buitenlanders. Italiaanse 

en Franse omgangsvormen zouden verwijfd zijn en 
strijdig met de rechtlijnige stoerheid van de Engelse 
volksaard.
 De Quakers gingen in hun verzet tegen 
beschavingsnormen zelfs zover dat ze weigerden om 
zich tegenover superieuren onderdanig te gedragen. 
Ze tutoyeerden iedereen, ze weigerden te knielen 
of te buigen. Ze vonden zulke beleefdheidsvormen 
leugenachtig en in strijd met de christelijke waarde 
van de gelijke behandeling van alle mensen voor 
het aangezicht Gods. Kritiek kwam ook van de 
achttiende-eeuwse romantici, die beschaving en 
ontwikkeling zagen als aantasting van een eerlijk 
en moreel superieur leven, dicht bij de natuur. 
Sommige critici keerden de gebruikelijke hiërarchie 
zelfs om. Zij stelden de Engelsen voor als ‘barbaars’ 
en de zogenaamde barbaren als ‘geciviliseerd’. Met 
welk recht beroofden Europeanen anderen van hun 
vrijheid en hun soevereiniteit?

Meerstemmige geschiedenis
In de laatste paragraaf van In Pursuit of Civility slaat 
Thomas een zijweg in en schrijft hij over de toekomst 
van goede manieren in het Engeland van nu, een 

samenleving die hij minder ‘zichtbaar hiërarchisch’ 
dan vroeger noemt. Hij geeft een nogal willekeurige 
reeks voorbeelden van egalitair sociaal verkeer, en zijn 
beschouwing daarvan is impressionistisch. Dat wekt 
geen verbazing in een boek over de vroegmoderne 
tijd, maar het laat zien dat het jammer is dat de 
samenwerking tussen sociologen en historici zich 
niet heeft verdiept. Hoewel het onderwerp erom 
vraagt, ontbreekt een aansluiting bij sociologische 
en psychologische analyses over de hedendaagse 
samenleving.
 Toch heeft In Pursuit of Civility sociologen ook 
veel te bieden: Keith Thomas is niet op zoek naar 
systematische patronen over een langere termijn, 
hij blijft dicht bij zijn bronnen, en is minder dan 
sociologen geneigd tot theoretische generalisaties. Zijn 
boek is daarmee een waarschuwing tegen disciplinaire 
rechtlijnigheid en een aansporing om ook de 
meerstemmigheid en het tumult van de geschiedenis 
aan bod te laten komen. Juist die aandacht voor 
tegengeluiden en verzet biedt aanknopingspunten 
voor een verbreding en verrijking van het onderzoek 
naar civilisatieprocessen. ×
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De eerste epistemische oorlog
In tijden van post-truth lokt de losse omgang met 

alternative facts veel bezorgde commentaren uit. 
Wie de feiten negeert of zichzelf tegenspreekt, 

neemt een loopje met de waarheid. Er staat echter 
meer op het spel dan waarheid versus leugen. Dat 
notoire feitenloochenaars bij sommige groepen toch 
geloofwaardig blijven, duidt aan dat er meerdere 
manieren zijn om waarachtig te zijn. Dit leidt tot 
vragen van epistemische aard: hoe benadert de mens 
de werkelijkheid? En zijn feiten daarbij altijd leidend? 
Is de mens van nature niet eerder geneigd om te zich 
te onderwerpen aan de uitspraken van gezaghebbende 
personen en aan hogere, transcendente waarheden? Is 
het dan juist niet wonderlijk dat wij abstracte feiten 
en logica als finale arbiters van de waarheid zijn gaan 
beschouwen? Waar komt ons feitenfetisjisme eigenlijk 
vandaan? Johan Rudolf Thorbecke en Jacob Moleschott 
leefden in de tijd waarin deze waarheidsmoraal 
ontstond. Hun biografieën kunnen een nieuw licht 
werpen op hedendaagse vragen over feitenvrijheid. 

Thorbecke schiep de staatkundige contouren 
waarbinnen de moderne Nederlandse maatschappij 
zich kon ontplooien. Moleschott was een fysioloog 
wiens radicale ideeën hem tot een bestaan in de 
marge voorbestemden, maar die zijn leven wonderlijk 
genoeg eindigde als prominent Italiaans senator en 
voorvechter van de nationale eenwording. Beiden 
verknoopten wetenschap met politiek, en beiden 
vertrokken op jonge leeftijd naar Duitsland, waar 
zij vervreemdden van de Nederlandse cultuur. Als 
liberalen bestreden zij de traditionele macht van 
aristocratie en kerk. Moleschott duikt geregeld op in de 
geschiedschrijving, maar bleef tot Laura Meneghello’s 
Jacob Moleschott: A Transnational Biography altijd 
wat onderbelicht, ongetwijfeld omdat zijn carrière 
zich voornamelijk in Duitsland, Zwitserland en Italië 
afspeelde. Remieg Aerts’ biografie Thorbecke wil het: 
biografie van een staatsman gaf Thorbecke op zijn 

beurt de moderne, alomvattende biografie die deze 
staatsman verdient.

Thorbecke
Remieg Aerts heeft Thorbecke een voortreffelijke 
biografie geschonken. Hij heeft zijn boek conventioneel 
vormgegeven (waarom ook niet?) met afkomst en 
geboorte in hoofdstuk een, en dood en nalatenschap 
in de laatste hoofdstukken. Met rotsvaste hand leidt 
Aerts ons door zijn leven. Een grote verdienste bij 
een razend erudiete figuur als Thorbecke is dat Aerts 
de materie volkomen beheerst. Met ogenschijnlijk 
gemak daalt Aerts af in het esoterische Duitse 
idealisme, typeringen van de klassieke literatuur en 
de negentiende-eeuwse geschiedschrijving rollen 
trefzeker uit zijn pen, en zelfs juridische haarkloverijen 
krijgen in zijn formuleringen zeggingskracht. 
Aerts’ behandeling van de grondwet van 1848 
is een cadeautje aan iedereen met interesse in de 
Nederlandse staatkundige geschiedenis. Na pakweg 
zevenhonderd pagina’s filosofie, rechtswetenschap 
en politiek gekissebis draaide ik nog altijd monter de 
pagina’s om. Voor zover dat niet de verdiensten van 
Aerts zijn, dan toch in elk geval die van Thorbecke 
zelf.

Rudolf Thorbecke was een geboren Zwollenaar, 
afkomstig uit een handelsfamilie met een Duitse 
achtergrond en zoon van een vader bij wie maar 
niets wilde lukken: na hopeloos te hebben gefaald 
als handelaar, strandden ook zijn pogingen om een 
bestuurlijk baantje te bemachtigen. Het vernederende 
gebedel van zijn vader bezorgde Rudolf een 
levenslange aversie tegen de nepotistische traditionele 
regentenklasse. Vader vestigde zijn hoop op de 
Voorzienigheid – en op de heldere geest van zijn zoon. 
Deze onderwierp hij aan een streng studieregime, 
eerst in Zwolle, en vervolgens in Amsterdam, waar 
Rudolf in de kost ging bij een dominee en zich 

voorbereidde op een academische studie in Leiden. 
Op zijn sobere zolderkamertje studeerde Thorbecke 
zich het apezuur.

In Leiden ontwikkelde Thorbecke zich tot 
classicus. Bij invloedrijke hoogleraren als Melchior 
Kemper en Johannes van der Voorst bleef zijn talent 
niet onopgemerkt. Met een beurs stuurden zij de 
studieuze Zwollenaar naar Duitsland om zich verder 
te verdiepen in de geschiedenis en de filosofie. Dat 
hadden ze beter niet kunnen doen: in Duitsland 
begon hij over gevoel en verbeelding, individualiteit 
en het absolute te schrijven in de diepzinnige stijl van 
de Romantiek en het Duitse idealisme. Nederlandse 
academici bestempelden op hun beurt alles wat het 
‘gezonde verstand’ te buiten ging als een gevaar voor 
de christelijke cultuur en de zedelijkheid. Thorbeckes 
geflirt met de peilloze diepten van het Duitse 
intellect diskwalificeerde hem voor de Leidse leerstoel 
waarvoor hij al min of meer was voorbestemd. Hij 
mocht van geluk spreken dat hem uiteindelijk een 
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buitengewoon hoogleraarschap in Gent ten deel 
viel. De leeropdracht luidde Europese geschiedenis, 
internationale betrekkingen en statistiek – heel wat 
aardser dan het existentiële gefilosofeer dat hij met die 
aanstelling achter zich liet. Na de Belgische Revolutie 
belandde hij als academisch ontheemde alsnog in 
Leiden.

Het was alsof de Voorzienigheid waar zijn vader 
zo op had gehoopt, hem stapje voor stapje in de 
richting van de politiek duwde. In Leiden, waar hij 
aan de juridische faculteit was toegevoegd, veranderde 
Thorbecke van historicus in rechtsgeleerde. Een 
college over de grondwet, dat hij op verzoek van zijn 
studenten begon, gaf zijn belangstelling het laatste 
zetje: de freischwebende Intelligenz belandde in de 
modder van de Realpolitik.

Het was onvermijdelijk dat Thorbecke in de 
oppositie verzeild raakte. Hij torste zijn vaders 
negatieve ervaringen met de regentensamenleving 
met zich mee, en als betweterig geleerde ergerden de 
inconsistenties en hiaten in de geldende wetteksten 
hem mateloos. Als burger raakte hij gedesillusioneerd 
in het koningschap van Willem I en II (en velen 
met hem). Zijn gepuzzel met de wetgeving en zijn 
staatsrechtelijke ontboezemingen hadden een zuiver 
juridische en een politieke kant, en de twee waren nauw 
verweven. Zijn verbeteringen van wetteksten moesten 
een einde maken aan de autoritair-paternalistische 
politiek die de inbreng en ondernemingszin van de rest 
van het minder bevoorrechte deel van de bevolking 
onderdrukte. Betere wetteksten moesten de burgerij 
vrijheid en zeggenschap verschaffen en een ‘nationale 
kracht’ opwekken. Zijn ontvlechting van de heersende 
wettelijke janboel was een monnikenwerk. Er kwamen 
helder geformuleerde en robuuste rechtsdomeinen 
voor in de plaats die netjes op elkaar aansloten en het 
geprivilegieerde personen onmogelijk maakten het 
recht in het eigen voordeel te interpreteren: het recht 
werd een juk dat iedereen gelijkelijk te dragen had.

Thorbeckes politieke doelstellingen kwamen samen 
in zijn pogingen een zuiver publiekrecht te definiëren. 
Tot dan toe was de verhouding tussen overheid 
en burger grotendeels in privaatrechtelijke termen 
vervat, wat de oligarchische realiteit weerspiegelde en 
bestendigde. Voor Thorbecke mochten particuliere 
belangen nooit strijdig zijn met het algemeen belang. 
Het was alleen nog wachten tot hij in de positie kwam 
om al deze ideeën te verwezenlijken. Dat wachten 
duurde tot 1848.

Thorbeckes wetgevende hervormingen kwamen 
in twee stappen tot stand. In de eerste plaats door 
de grondwet waaraan zijn naam onlosmakelijk 
verbonden is, al benadrukt Aerts dat deze beslist niet 
alleen Thorbeckes geesteskind is. Een belangrijk doel 
daarbinnen was het scheppen van een neutrale staat. 
Dat betekende ook het einde van de bevoorrechte 
positie van de Nederlandse Hervormde Kerk: die 
moest het in het vervolg, net zoals alle andere 
geloofsgemeenschappen, met de status van vereniging 
doen. Daarnaast moest de grondwet politieke en 
maatschappelijke participatie bevorderen, wat 
leidde tot gezichtsbepalende maatregelen zoals de 
verschuiving van de macht naar regering en parlement 
en de invoering van het directe (census)kiesrecht. De 
uitwerking van de grondwet kreeg haar beslag tijdens 
het kabinet-Thorbecke I (1849-1853) dat organieke 
wetten doorvoerde, waaronder de Provinciewet, 
de Kieswet, de Wet op het Nederlanderschap en 
de Gemeentewet. De staatkundige vertimmering 
resulteerde in de gedecentraliseerde eenheidsstaat en 

de liberale democratie zoals we die nog altijd kennen.
Meer dan in de ‘intellectuele’ biografie van de hand 
van Jan Drentje (Thorbecke: een filosoof in de politiek, 
Boom 2004) presenteert Aerts ons de complete Thor-
becke. Het beeld is weinig vleiend. Al in zijn vroege 
jeugd was hij, zo constateerden zijn ouders bezorgd, 
hoogmoedig en heerszuchtig, en ook als volwassene 
bleef hij dominant, dwingend en drammerig. Een 
hoge dunk had hij enkel van zichzelf: ‘Thorbecke 
was in principe altijd tegen alles wat niet van hemzelf 
uitging.’ Ieder kabinet dat niet door hemzelf werd 
geleid kon een genadeloze oppositie tegemoetzien. Hij 
was rancuneus, empathie was hem vreemd, en met de 

integriteit van deze schijnbaar onkreukbare liberaal 
viel het ook nogal tegen. De grootste Nederlander 
van de moderne tijd was een nare man – en dat geeft 

te denken. Thorbecke 
domineerde, manipu-
leerde en verstikte in 
toenemende mate de 
Nederlandse politiek. 
Hij leidde nog twee 
kabinetten, waarvan het 
tweede aantrad ‘met de 
spade op de schouder’. 
Na de staatkundige 

werd nu de fysieke inrichting van het land ter hand 
genomen. Thorbeckes derde kabinet bracht weinig tot 
stand en eindigde met zijn overlijden in 1872.

Moleschott
Net als Thorbecke behoorde Jacob Moleschott tot de 
liberalen en vrijdenkers die de fundamenten legden 
voor onze geseculariseerde, pluriforme en open 
samenleving. Het volgen van zijn levenspad vereist 
kennis van het Nederlands, Duits, Italiaans, Frans 
en Latijn, wat Meneghello’s biografische klus niet 
eenvoudiger maakte. Hoe kan het, vraagt Meneghello 
zich af, dat een radicale Nederlandse fysioloog eindigt 
in het pantheon van Italiaanse nationale helden? 
Meneghello’s opbouw is overwegend chronologisch, 
met hoofdstukken over Moleschotts jeugd in 
Nederland, zijn studie in Duitsland, en zijn carrière 
die hem naar Duitsland, Zwitserland en Italië voerde. 

Als ze een redelijke schets van deze wat ongrijpbare 
figuur had gegeven, had ze de geschiedschrijving een 
fijne dienst bewezen. Maar Meneghello meent meer 
te moeten doen. De laatste hoofdstukken zijn meer 
thematisch georiënteerd. Hierin probeert Meneghello 
de stijl en retoriek van Moleschotts schrijfsels en 
redevoeringen te duiden, waarin wetenschap, politiek 
en popularisering zijn vermengd. Welke hogere 
inzichten dit oplevert is onduidelijk, en dat geldt 
ook voor een andere opdracht die ze zichzelf geeft: 
de ‘translatie’ van wetenschap tussen verschillende 
taalgebieden onderzoeken. 

Van Meneghello’s voornaamste inzet, het duiden 
van de verregaande verstrengeling van wetenschap 
en politiek met het proces van staatsvorming, 
komt vrijwel niets terecht. Zo beschrijft ze wel dat 
de geleerde en revolutionair Francesco de Sanctis 
Moleschott naar Italië haalde, maar maakt ze 
nergens duidelijk waarom de Italiaanse nationalisten 
hem zo met open armen ontvingen. Meneghello 
doolt door de negentiende eeuw als de twee biedere 
Duitsers met grote koffers die ik ooit tegenkwam 
in de binnenlanden van Maleisië, en die maar niet 
begrepen dat ze zich in een heel andere samenleving 
bevonden dan het resort waarvoor ze meenden te 
hebben geboekt. Ze dringt dan ook niet door tot 
haar hoofdpersoon, zijn historische belang en de tijd 
waarin hij leefde. Relevante secundaire literatuur laat 
ze grotendeels links liggen. Meneghello leunt vooral 
op hippe methoden en concepten als histoire croisée, 
Erinnerungskultur en de Actor-Network-Theory 
van Latour, en uiteraard ontbreekt Bourdieu niet. 
Moleschott zou vreemd hebben opgekeken dat zijn 
aankoop van een microscoop begrepen kan worden 
als ‘a kind of self-representation contributing to 
the shaping of an image of Moleschott as self-made 
scientist, on the model of the liberal idea of the self-
made man who, independently and without external 
financial help, reaches a higher social and economic 
position’. Hij meende hem toch echt te hebben 
aangeschaft om plantjes en beestjes te bekijken. 
Daarmee krijgen we trouwens ook een indruk van de 
stilistische kwaliteiten van de auteur, die haar quasi-
diepzinnige ‘observaties’ talloze malen herhaalt.

Voor een completer beeld van Moleschotts leven 
kunnen we te rade gaan bij enkele passages in Siebe 
Thissens De spinozisten. Wijsgerige beweging in 
Nederland (1850-1907) (SDU 2000). Daar veranderen 
de dorre etiketjes ‘materialist’, ‘atheïst’, ‘monist’ 
en ‘humanist’ die Meneghello onbeholpen op 
haar hoofdpersoon plakt als bij toverslag in een 
levensechte wereldbeschouwing. Geschiedschrijvers 
vereenzelvigen Moleschott gewoonlijk met de 
‘materialisten’ die verkondigden dat kracht en stof al 
het bestaande voortbrachten, het bewustzijn incluis. 
Voor een bovennatuurlijke God die organismen 
een levensvonk inblaast en richting geeft aan de 
natuur was niet langer plaats. Moleschotts mystieke 
zoektocht naar de eenheid van de natuur (die overigens 
overeenkomsten vertoont met het panentheïsme van 
Thorbecke) toont echter dat hij meer was dan een 
platte materialist. Daarin verraadt zich de invloed van 
Spinoza en het Duitse idealisme. Een verblijf in Kleef, 
net over de grens, volstond in zijn geval om in de ban 
van dat laatste te raken.

In Kleef doorliep Moleschott, zoon van een 
Bossche arts en vrijdenker, het gymnasium. Hij 
studeerde vervolgens geneeskunde in Heidelberg en 
bewoog zich in kringen van links-hegeliaanse en 
revolutionaire democraten. Naarmate de ijle Duitse 

De nadruk op feiten 
en logica neigt 
naar formalistische 
rigiditeit, waarbij 
politieke beslissingen 
worden afgeschoven 
op technocratische 
instellingen.

Jacob Moleschott, 1892
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metafysica Moleschott naar hogere sferen voerde, 
daalde, net als bij Thorbecke, zijn achting voor de 
Nederlandse cultuur. Nederland moest zich maar 
aansluiten bij de Duitse Bond, schreef hij in een 
geruchtmakend artikel in De Gids. Na zijn studie 
werkte Moleschott in het Utrechtse laboratorium van 
de scheikundige Gerrit Jan Mulder, die paradoxaal 
genoeg modern, empirisch onderzoek voorstond maar 
als orangistisch conservatief Thorbeckes tegenspeler 
was in de jaren van de Aprilbeweging. Mulder 
stimuleerde de ontwikkeling van latere baanbrekende 
geneeskundigen als Isaac van Deen, Moleschott en 
Franciscus Donders. Na twee jaar verliet Moleschott 
zijn vaderland, dit keer voorgoed.

Door Mulder legde Moleschott zich toe op de 
voedselwetenschap. Meer dan als onderzoeker 
maakte hij faam met twee programmatische 
en populariserende boeken, Die Lehre der 
Nahrungsmittel (1850) en Der Kreislauf des 
Lebens (1852), waarin hij zijn materialistisch-
wetenschappelijke kijk op voedsel en de 
natuur ontvouwt. De negentiende-eeuwse 
natuurwetenschap draaide steeds meer om 
precisie en empirie, en steeds minder om 
speculatie en God, en veranderde gaandeweg 
in een hogere vorm van boekhouden: 
wat de vergelijking inging moest er ook 
weer uitkomen. Fysiologen als Moleschott 
zagen het lichaam als een chemische en 
natuurkundige fabriek die voedsel omzet in 
andere stoffen, in beweging, en ook in minder 
grijpbare zaken als gedachten. ‘Der Mensch 
ist, was er iβt,’ vatte Ludwig Feuerbach een 
van Moleschotts boeken in een beklijvende 
kreet samen. Moleschott zag de natuur als 
één grote kringloop waarin vormen van 
materie transformeerden in andere vormen, 
maar waarin het totaal behouden bleef. Alles 
hing met alles samen en niet zonder poëtische 
zeggingskracht liet hij de mens opgaan in 
de natuur. Het was een metafysica van de 
sluitende begroting die de plaats innam van 
God.

In het verlengde van Moleschotts levensbeschouwing 
en wetenschap lag een democratisch-liberale politieke 
voorkeur. Hij wilde met name de kerk een halt 
toeroepen (hij had een aardje naar zijn vaartje – moeder 
was vroom katholiek). Na Utrecht ging Moleschott in 
Heidelberg als privaatdocent aan de slag, maar toen 
de autoriteiten zijn aanstelling dreigden in te trekken 
vanwege zijn denkbeelden, nam hij zelf verongelijkt en 
met bombarie ontslag. Hij belandde in Zwitserland, 
het afvoerputje van de revoluties van 1848-1849, 
waar hij in kringen van gevluchte democraten en 
nationalisten vertoefde. Een van hen, De Sanctis, 
bezorgde hem in 1861 een aanstelling in Turijn, de 
tijdelijke hoofdstad van de glorende eenheidsstaat. 
In Italië groeide Moleschott uit tot een gerespecteerd 
geleerde en vestigde er een ‘materialistische’ school in 
de geneeskunde. De bekendste exponent daarvan was 
Cesare Lombroso, de grondlegger van de criminele 
antropologie. Moleschott werd er lid van de nationale 
academie der wetenschappen (Accademia della 
Scienza di Torino), van een nationale gezondheidsraad 
en van de Italiaanse Senaat.

De taal van de technocratie
Inherent aan Thorbeckes en Moleschotts liberalisme 
was een waarheidsdiscours waar achttiende-eeuwse 
Verlichtingsdenkers de basis voor legden. De weg naar 

hogere waarheden verliep volgens hen langs een open 
en kritische uitwisseling van opinies. Politiek brisant 
was dat ieder ‘redelijk’ sujet, ongeacht rang of stand, 
hieraan kon deelnemen; niemand had de waarheid 
in pacht. Dat gold evenmin voor de aristocraten en 
de clerus waar Thorbecke en Moleschott hun pijlen 
op richtten. Maar de bestuurlijke klasse van het 
negentiende-eeuwse Nederland leidde het land op 
basis van persoonlijk gezag. Zij, ‘landsvader’ Willem I  
voorop, wisten op basis van afkomst, opvoeding en 
positie wat goed was voor de bevolking en voelden 
even weinig noodzaak om verantwoording tegenover 
hun onderdanen af te leggen als ouders die hun 

kinderen voor hun eigen bestwil, en geheel fact-free, 
naar bed sturen.

Transparantie van bestuur en vrijheid van menings-
uiting waren voor Thorbecke principiële voorwaarden 
voor vooruitgang en goed bestuur. Zijn hervormin-
gen schiepen ruimte voor een publiek debat waarin 

feitelijke onderbouwing en 
logische consistentie essen-
tieel waren, want rationeel 
en controleerbaar. (*) Dat 
debat floreerde onder de 
wetenschappers, juristen, 
journalisten, bureaucraten 
en professionals die het 
publieke domein bevolk-
ten dat Thorbecke had 

afgebakend. De liberale democratie consolideerde op 
haar beurt het gezag van de feiten.

De liberalen en de gevestigde macht vochten hun 
politieke Totalkrieg na 1850 dus ook op epistemisch 
vlak uit. Moleschotts strijd tegen (in het bijzonder) 
de kerk had eenzelfde discursieve onderlaag. 
Meneghello geeft aan dat Moleschott zich verzette 
tegen ‘traditional religious conceptions based on what 
he presented as scientific facts’. De sluwe Camillo 
Benso di Cavour, een soort Italiaanse Thorbecke, 
schoeide de Italiaanse eenheidsstaat op liberale leest. 
Hij had af te rekenen met het verzet van de paus en 

het gezag van de katholieke kerk onder het Italiaanse 
volk. De liberale nationalisten gebruikten vrijdenkers 
als Moleschott in hun propagandaslag tegen het 
pauselijk gezag en de katholieke dogmatiek. Totdat 
in 1870 Rome in Italiaanse handen viel kende deze 
epistemische oorlog daadwerkelijk een frontlijn. 
Moleschott was daarbij een welkome medestander (of 
wie weet ‘nuttige idioot’) die de bevolking de feiten 
bijbracht: ‘the perfect popularizer for the new nation’.
Toch is het modernistische discours de democratie 
niet in alle opzichten ten goede gekomen. De 
nadruk op feiten en logica neigt naar formalistische 
rigiditeit, waarbij politieke beslissingen worden 

afgeschoven op technocratische instellingen 
als ministeries, planbureaus, wetenschappers 
en andere experts, waardoor de ruimte voor 
debat en substantieel verschillende opinies 
in het geding raakt. Zij produceren de 
feiten, en welk ‘redelijk’ mens kan deze nu 
tegenspreken? Daarnaast komt gezaghebbende 
kennis veelal op ontoegankelijke wijze tot 
stand, ondanks het liberale ideaal van een 
transparante overheid. Het modernistische 
discours is vooral de taal van hoogopgeleiden, 
die in de technocratisch-democratische staat 
een sterke positie in handen kregen. In Italië 
kregen slechts 800.000 mensen stemrecht op 
een bevolking van ruim 20 miljoen, terwijl 
geleerden die zoals Moleschott acht jaar in 
de nationale academie zetelden automatisch 
senator werden. Ook Thorbecke moest weinig 
hebben van volkssoevereiniteit. Wel wilde hij 
alle gepromoveerde wetenschappers zonder 
meer stemrecht geven. Onder Thorbecke 
maakte een geboorteadel plaats voor een 
opleidingsadel, en niet voor de stem van het 
volk. Ook de affectieve politieke strategie 
waarmee Abraham Kuyper en Domela 
Nieuwenhuis hun aanhang mobiliseerden 
en zelfs het algemeen stemrecht veranderden 
niets wezenlijks aan de dominantie van 
het modernistische discours, noch aan de 

privileges van de opleidingsadel. Veeleer versterkten 
zij elkaar na de Tweede Wereldoorlog nog meer, 
toen veel beslissingsbevoegdheid bij internationale, 
technocratische instellingen zoals de Europese Unie 
belandde.

Datzelfde modernistische discours, en het geloof 
in feiten, sloeg minder aan bij lager opgeleiden en de 
inwoners van meer traditionele, (veelal) provinciale 
gebieden. Veel treffender dan met de klacht dat het ‘in 
Den Haag alleen om de cijfers en niet om mensen gaat’ 
valt het onderlinge onbegrip niet te illustreren. Nu het 
populisme zijn stem laat horen blijkt pas hoezeer het 
geloof in feiten hoort bij een technocratische opvatting 
van democratie. Niet toevallig grijpt populisme vaak 
terug op het persoonlijk gezag (de ‘sterke man’) en 
miskent het de waarde van de vrije uitwisseling 
van pluriforme ideeën. Zo zijn we in een nieuwe 
epistemische oorlog beland: uitkomst ongewis. ×

(*) Elders heb ik deze argumentatiewijze het 
‘modernistische discours’ genoemd. ‘The rise and fall 
of the fact: History of science in times of post-truth 
and alternative facts’, Shells and Pebbles, 29 december 
2017. shellsandpebbles.com/2017/12/29/the-rise-and-
fall-of-the-fact-history-of-science-in-times-of-post-
truth-and-alternative-facts/
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Nu het populisme 
zijn stem laat horen, 
blijkt pas hoezeer het 
geloof in feiten hoort 
bij een technocratische 
opvatting van 
democratie.

Johan Rudolf Thorbecke, Johan Heinrich Neuman, 1852
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Een nieuwe geschiedenis van de 
Jodenvervolging

Het indrukwekkende boek van David 
Cesarani, Endlösung. Het lot van de Joden 
1933-1949, is een integrale en in menig opzicht 

vernieuwende geschiedenis van de ervaringen van de 
Joden in Europa tussen 1933 en 1949. Zoals bekend, 
zijn die ervaringen bovenal getekend geweest door 
collectieve belastering, uitsluiting en vernedering, en 
door grootschalige en gewelddadige vervolging en 
vernietiging. Tegen de Europese Joden is in deze jaren 
een kolossale en krankzinnige misdaad gepleegd: van 
de naar schatting 8,5 miljoen mensen van Joodse komaf 
die te eniger tijd binnen het machtsbereik van het 
nationaalsocialistische Duitsland en zijn bondgenoten 
hebben verkeerd, hebben omstreeks 5,5 miljoen dat niet 
overleefd. Het ontstaan en de ontwikkeling van deze 
catastrofe – het absolute politieke en morele dieptepunt 
van de Europese beschaving en geschiedenis in de 
twintigste eeuw – verdienen steeds opnieuw publieke 
aandacht, discussie en bezinning. Het is dan ook 
een goede zaak dat Uitgeverij Atlas Contact onlangs, 
amper twee jaar na eerste publicatie in het Engels, een 
vertaling heeft uitgebracht van Cesarani’s levenswerk, 
dat daarmee toegankelijk is voor een breed Nederlands 
lezerspubliek.
 David Cesarani werd in 1956 geboren in een Brits-
Joods gezin in Londen. Na zijn middelbare school 
werkte hij een jaar in Israël in een kibboets en daarna 
studeerde hij moderne geschiedenis aan de universiteit 
van Cambridge en Joodse geschiedenis aan Columbia 
University in New York. Hij publiceerde een groot 
aantal boeken en artikelen, waaronder een grondig 
gedocumenteerde biografie van Adolf Eichmann, in 
2005 verschenen onder de titel Eichmann: His Life and 
Crimes. Eichmann is vaak – onder andere door Hannah 
Arendt en hier in Nederland door Harry Mulisch – 
neergezet als een koele en kleurloze bureaucratische 
schrijftafelmoordenaar, die slechts gehoorzaam be- 
velen van zijn superieuren uitvoerde. Een radertje in 
het grote vervolgingsapparaat. Maar uit Cesarani’s 
biografie komt een heel andere Eichmann naar voren: 
een fanatieke en overijverige nationaalsocialist en 
antisemiet, die zijn organisatorische talenten volledig 
inzette voor de vervolging en vernietiging. Daarvoor 
was geen moeite hem te veel, hij handelde vaak op 
eigen initiatief en gezag en hij was bijzonder trots 
op wat hij teweegbracht. In dit verband is ook de 
merkwaardige uitdrukking ‘banaliteit van het kwaad’ 
modieus populair geworden. Maar aan Eichmann en 
zijn mannen was weinig banaal, en aan het kwaad dat 
zij aanrichtten al helemaal niets.
 De laatste jaren van zijn leven was Cesarani 
hoogleraar aan de universiteit van Londen en gold hij als 
een van de meest vooraanstaande Britse onderzoekers 
van de Jodenvervolging. Hij heeft ook veelvuldig 
bijgedragen aan publieke debatten in Engeland en 
zich ingezet voor meer en beter onderwijs over de 
Holocaust en voor de instelling van een Holocaust 
Memorial Day, die in 2001 officieel is ingevoerd. In 
2015 is hij op achtenvijftigjarige leeftijd overleden, 
kort voor de voltooiing van zijn levenswerk. Richard 
Evans, naaste collega en zelf bekend historicus van  
het Derde Rijk, heeft de laatste hand gelegd aan  
het boek.

Stijl van geschiedschrijving
Cesarani opent zijn inleiding met een fundamentele 
kritiek op de begrippen ‘Holocaust’ en ‘Shoah’, 
die zijns inziens niet meer goed bruikbaar zijn. 
Tegen beide termen, dominant geworden sinds 
de jaren zeventig en tachtig, zijn zeker belangrijke 
bezwaren aan te voeren. Voor Cesarani zijn vier 
punten doorslaggevend. Ten eerste is door een aantal 
populaire tv-series, romans en films onder het etiket 
Holocaust of Shoah – waaraan veel mensen hun 
kennis over het onderwerp ontlenen – maar ook door 
goedbedoelde educatieve en herdenkingsactiviteiten 
een oppervlakkig, schematisch en bijna clichématig 
beeld van de Jodenvervolging ontstaan. Ten tweede is 
de kloof tussen dit beeld en de beschikbare historische 
kennis groter geworden. Veel resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek zijn niet doorgedrongen 
tot het grotere publiek. Ten derde suggereren de 
termen Holocaust en Shoah een eenduidigheid en 
eenvormigheid in de ervaringen van Joden in de jaren 
dertig en veertig die niet in overeenstemming zijn 
met de geleefde werkelijkheid van de mensen destijds. 

Ten slotte acht Cesarani 
het bezwaarlijk dat 
in beide termen een 
sterke nadruk ligt op de 
laatste fase van het hele 
vervolgingsproces: de 
massale gewelddadige 

destructie. Daardoor lijkt het alsof alles wat daaraan 
vooraf ging met ijzeren noodzakelijkheid en 
onontkoombare noodlottigheid naar die laatste fase 
heeft gevoerd. Ook dat is niet in overeenstemming 
met de historische realiteit. Begin 1933, toen Hitler 
kanselier van Duitsland werd, kon niemand de oorlog 
en genocide voorzien die zich zes jaar later begonnen 
af te tekenen. Mensen zijn altijd gebonden aan tijd en 
plaats, aan het hier en nu van het heden. Ze kunnen 
enige notie hebben van het verleden, maar ze kunnen 
niet in de toekomst kijken, die blijft altijd tot op grote 
hoogte ongewis – en daarmee hebben ze te leven. Dat 
is nu zo, dat was toen net zo.
 Om aan de gesignaleerde problemen het hoofd te 
bieden, bedient Cesarani zich van een specifieke stijl 
van geschiedschrijving en van bepaalde werkwijzen. 
Hij bedrijft narratieve (vertellende) geschiedenis 
met een chronologische en thematische structuur. 
In heldere, zeer leesbare en niet-academische taal 
passeert jaar na jaar de revue, waarbij bepaalde 
thema’s regelmatig terugkeren. Voor elke tijdsperiode 
reconstrueert hij de voornaamste feitelijke ont-
wikkelingen en tegelijkertijd laat hij met behulp van 
vele contemporaine bronnen zien hoe tijdgenoten 
– Joods en niet-Joods, Duits en niet-Duits – deze 
ontwikkelingen meemaakten, waarnamen en beoor-
deelden. Dat levert een waarheidsgetrouw en heel 
menselijk beeld van de geschiedenis op als voorwaarts 
geleefde en beleefde werkelijkheid en niet als een 
achteraf gereconstrueerde realiteit waarvan de afloop 
al bekend is.
 Naast deze historisering als werkwijze – het steeds 
opnieuw precies plaatsen van mensen, gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in tijd en ruimte – besteedt 

Cesarani ook zorgvuldig aandacht aan passende 
contextualisering. Of mensen dat nu willen en weten 
of niet, hun individuele levens liggen altijd ingebed 
in grotere verbanden – werk, school, sociale klassen, 
naties en staten bijvoorbeeld. Veranderingen op het 
niveau van die grotere contexten werken door op het 
microniveau van het leven van individuele mensen.
 Concreet: in dat eerste jaar – 1933 – vonden in 
Duitsland als geheel ingrijpende veranderingen plaats 
die verstrekkende gevolgen hadden voor de Joden in 
Duitsland, zowel de omstreeks 425.000 gevestigde 
en relatief welgestelde Duitse Joden als de ongeveer 
100.000 zogeheten ‘Oostjoden’, die veelal armer 
waren, orthodox gelovig, Jiddisch spraken en meestal 
niet beschikten over de Duitse nationaliteit. In 
hoog tempo werden de democratie en de rechtsstaat 
in Duitsland grotendeels ontmanteld en alle 
burgerrechten opgeschort. De nationaalsocialisten 
schakelden hun voornaamste politieke opponenten 
uit, er werden concentratiekampen ingericht en 
boekverbrandingen georganiseerd. Het staatsappa-
raat werd genazificeerd, talloze maatschappelijke 
organisaties en sectoren werden gelijkgeschakeld. In 
de zomer van 1933 was Duitsland al in hoge mate 
een gecentraliseerde éénpartij-dictatuur geworden, 
met totalitaire pretenties gericht op een doorgaande 
nazificatie van de hele Duitse samenleving en cultuur. 
Zeer grote groepen Duitsers namen enthousiast deel 
aan de veranderingen, moedige enkelingen en kleine 
groepen verzetten zich, de overgrote massa wachtte af.
 Deze sinistere ontwikkelingen hadden ernstige 
consequenties voor de Joden in Duitsland. Ze 
werden geconfronteerd met collectieve belastering 
door staatspropaganda; met een economische 
boycot; met weerkerend paramilitair straatgeweld; 
en met allerlei specifieke anti-Joodse maatregelen en 
wetten, waaronder de zogeheten Ariërparagraaf, die 
leidde tot ontslag uit overheidsdienst en al spoedig 
ook uit andere werkkringen. Doordat de krachten 
van het geweldsmonopolie van de staat – primair 
justitie en politie – steeds partijdiger werden, werden 
zij kwetsbaarder en ontstond een ruime marge 
van straffeloosheid voor al diegenen die hen te na 
wilden komen. Sociologisch gezegd: hun rechts- en 
machtspositie verzwakte, terwijl die van degenen die 
hen vijandig gezind waren, juist sterker werd.
 Hoe reageerden Joden op dit alles? Aan het ene 
uiterste van het scala van reacties pleegden enkele 
honderden zelfmoord en vertrokken rond 37.000 
mensen uit Duitsland, samen met ruim 60.000 andere 
Duitse emigrés. Aanvankelijk werden zij welwillend en 
met steun ontvangen in de diverse buitenlanden, maar 
al snel ontstonden sterke en blijvende weerstanden 
tegen de vluchtelingen en emigranten – die veel 
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weg hebben van de weerstanden in onze huidige 
tijd. Aan het andere uiterste waren er enkele Duits-
Joodse nationalistische organisaties die in feite dicht 
bij het fascisme stonden. Tussen deze beide uitersten 
in bevond zich de hoofdstroom van Duitse Joden 
en Joodse organisaties. Zij verweerden zich zo goed 
mogelijk tegen de toenemende druk en probeerden 
taai vast te houden aan hun maatschappelijke posities 
– al waren ook hier aanzienlijke verschillen, onder 
andere tussen seculieren en orthodoxen, zionisten 
en anti-zionisten, en tussen groepen mensen met 
uiteenlopende belangen en politieke overtuigingen.
 Uit Cesarani’s verhalende geschiedenis komt nog 
een derde werkwijze naar voren. Naast historisering 
en contextualisering spelen impliciete en expliciete 
historisch-sociologische vergelijkingen een belangrijke 
rol in zijn boek. Door het verloop van de vervolgingen 
– die uiteindelijk in twintig verschillende landen 
en bezette territoria plaatsvonden – gedetailleerd 
te beschrijven komen naast overeenkomsten ook 
aanzienlijke verschillen aan het licht. De vervolgingen 
verliepen niet overal eender, de ervaringen van de 
Joodse bevolkingsgroepen waren niet hetzelfde, 
niet eenduidig en niet eenvormig. Dat wordt op 
wrange wijze onderstreept door de zogeheten 
slachtofferpercentages. Het merendeel van de kleine 
Joodse gemeenschap in Noorwegen slaagde erin 
tijdig te vluchten en in Denemarken ontkwam 
nagenoeg de hele Joodse bevolking aan vervolging. 
Maar in Nederland werd ruim 75 procent van de 
mensen gearresteerd, geconcentreerd, gedeporteerd 
en vermoord. In België bedroeg het percentage 40 
procent, in Frankrijk 25 procent, in het bezette Polen 
en de Baltische staten 90 procent.

Integrale geschiedenis
Cesarani beoogt ‘integrale geschiedenis’ te schrijven, 
zoals historici dat noemen. In zijn studie betekent dat 
dat zijn centrale aandacht uitgaat naar de ervaringen 
van de Joden als doelwitgroep van de vervolging, maar 
dat ook het denken en handelen van de vervolgers 
steeds belicht worden. De lezer krijgt daardoor 
inzicht in de dynamiek van de betrekkingen tussen 
de vervolgers en de vervolgden die het hele proces 
voortstuwt. Daarbij komen ook nog de perspectieven 
en het handelen van grofweg twee andere categorieën 
geregeld aan de orde. Ten eerste die van de overige 
bevolking – eerst in Duitsland, later ook in de andere 
(bezette) landen – en ten tweede die van regeringen, 
Joodse gemeenschappen en delen van bevolkingen 
buiten het machtsbereik van Duitsland, vooral in 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Wat wisten 
ze, wat dachten ze, en wat deden ze?
 Dat zijn de vragen die Cesarani keer 
op keer stelt en beantwoordt. Hij kan  

dat doen doordat hij 
het onderzoek van de 
afgelopen decennia gro- 
tendeels heeft verwerkt 
en zo ontstaat een ge- 
differentieerd en diep- 
gaand beeld van de  
steeds ernstiger worden- 
de catastrofe. Een sterk 
punt in de opbouw 

van dat beeld is dat Cesarani dat mede doet door 
tijdgenoten veelvuldig aan het woord te laten. Zo 
horen we de stemmen van tal van Duitse Joden in 
de jaren dertig: van politieke en religieuze leiders, 
grote zakenlieden, bankiers, en scherpzinnige 

intellectuelen, maar ook van ‘gewone’ mensen: de 
Joodse eigenaar van een ijzerwinkel, een invalide 
oorlogsveteraan en diens niet-Joodse vrouw, een 
journalist, een doktersvrouw, een slager. Van 
nationaalsocialisten horen we de agressieve en 
kwaadaardige publieke retoriek van de centrale leiders 
– en zien we hun besluiten, die meestal achter de 
schermen werden genomen – maar ook de opvattingen 
van plaatselijke burgemeesters, politiemensen en vele 
‘gewone’ Duitsers komen aan de orde. Buitenlandse 
waarnemers in Duitsland – diplomaten, onder 
andere Britse en Amerikaanse consuls, reizigers, en 
correspondenten van buitenlandse kranten – zagen 
vaak scherp wat er gaande was en rapporteerden dat 
ook. Krantenlezers konden het vervolgingsproces 
vrijwel op de voet volgen. Maar de Engelse en 
Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken, 
en die van veel andere landen, deden in toenemende 
mate hun best een potentiële toevloed van Joodse 
migranten en vluchtelingen tegen te gaan.
 Deze techniek van het schrijven van integrale 
geschiedenis door direct betrokkenen aan het woord 
te laten, wordt door Cesarani door het hele boek heen 
volgehouden. Het maakt de geschiedenis zeer inzich-
telijk en net als bij een goed literair werk ook heel 
invoelbaar. De almaar dreigender wordende situaties, 
de beklemmingen en dilemma’s waar Joden voor 
geplaatst werden, hun doorgaande machtsverlies en 
de valstrikken waarin ze – mede door grootschalige 
misleiding en militaire overvaltactieken van de ver-
volgers – uiteindelijk gevangen raakten, worden door 
Cesarani zo indringend beschreven dat je als lezer 
onontkoombaar wordt meegenomen.

Vernieuwingen
Cesarani’s Endlösung is in meerdere opzichten een 
vernieuwende interpretatie van de Jodenvervolging. 
Dat geldt voor zijn visie op de samenhangen tussen 
oorlog en genocide, en ook voor een aantal thema’s, 
waaronder de rol van het antisemitisme, de willekeur 
en inconsistentie van de anti-Joodse politiek, liefde en 
seksualiteit, de specifieke lotgevallen van vrouwen en 
die van kinderen, en de betekenissen van collaboratie 
en verzet. Vernieuwend is ook dat hij de eerste 
naoorlogse jaren de revue laat passeren, waarmee iets 
zichtbaar wordt van de zwaar ontwrichtende gevolgen 
van de catastrofe.
 Militair historici van de Tweede Wereldoorlog 
hebben meestal weinig aandacht besteed aan de 
vervolging en vernietiging van de Joden. Omgekeerd 
hebben veel historici van de Holocaust hun onderwerp 
vaak los gezien van de grotere oorlogscontext. 
Cesarani betoogt dat juist de vervlechtingen tussen 
het voorbereiden en voeren van de oorlog enerzijds 
en de stapsgewijze radicalisering en escalatie van het 
genocidale proces anderzijds van cruciale betekenis 
zijn. In zijn visie is het lot van de Europese Joden steeds 
zeer nauw verbonden geweest met de economische 
behoeften, de geostrategische prioriteiten en de 
militaire successen en tegenslagen van Duitsland.
 Elk genocidaal denken begint met een simpele 
grondgedachte: aan een bepaalde categorie mensen 
binnen de samenleving wordt het bestaansrecht 
ontzegd. Zij mogen er niet zijn, ze moeten verwijderd 
worden, ze moeten weg. Gedurende de eerste vijf jaar 
van het nationaalsocialistisch regime overheerste dit 
idee binnen de zogeheten ‘Judenpolitik’. Joden in 
Duitsland moest het leven zo onaangenaam mogelijk 
worden gemaakt opdat ze weg zouden gaan. De druk 
tot emigratie werd steeds verder opgevoerd. Daarnaast 

fungeerden zij binnen de fascistische collectieve 
haatfantasie over ‘het internationale Jodendom’ 
als gijzelaars, als waardevol onderpand, om voor 
Duitsland gunstig gedrag van hun geloofsgenoten 
elders af te dwingen.
 Vanaf 1936, toen de Duitse oorlogsvoorbereidin-
gen begonnen en versneld vanaf 1938, toen de eerste 
oorlogshandelingen plaatsvonden (de annexatie van 
Oostenrijk, de bezetting van het Sudetenland en ver-
overing van de rest van Tsjechië, begin 1939), traden 
verschuivingen op in de perceptie en behandeling 
van Joden. Zij werden een bron voor staatsverrijking 

ter financiering van de 
oorlogsvoorbereiding: ze 
werden vrijwel volledig 
onteigend en vervolgens 
werd hun een verplich-
ting tot dwangarbeid 
opgelegd. Hun fysieke 
bestaan raakte nu ook 
meer bedreigd: in 1938 
vonden twee grote pogr-
oms plaats (in Oosten-

rijk begin maart direct na de annexatie, in het hele 
Duitse Rijk begin november); het kwam tot massale 
verdrijvingen van Oostjoden over de grens met Polen; 
en tienduizenden andere Duitse Joden werden gear-
resteerd en tijdelijk opgesloten in concentratiekam-
pen. Honderden werden vermoord en kwamen om. 
Uit deze stapsgewijze escalatie en radicalisering van 
de vervolging blijkt dat Joden in toenemende mate 
beschouwd werden als absolute vijanden en mensen 
tegen wie wraak en vergelding geboden was.
 De laatste twee beslissende escalaties vonden plaats 
met het begin van de oorlog tegen Polen in september 
1939 en met de Duitse aanval op de Sovjet-Unie in juni 
1941. Hoewel allerlei improvisaties, tegenstrijdigheden 
en incoherentie in de anti-Joodse politiek bleven 
bestaan, tekende zich in de late zomer en de herfst 
van 1941 onmiskenbaar de finale betekenis van de 
tot dan toe schimmige term ‘Endlösung’ af. De 
genocidale grondgedachte over het verwijderen van 
mensen bereikte in het nationaalsocialistische denken 
en handelen zijn meest radicale conclusie: verwijderen 
werd massaal gewelddadig vernietigen. Eerst door 
zeer omvangrijke massamoorden met vuurwapens, 
later ook in de vernietigingskampen in het bezette 
Polen. Cesarani toont hoe oorlog genocide mogelijk 
maakte en hoe oorlogvoering het verdere verloop van 
het genocidale proces bepaalde. En genocide is niet 
hetzelfde als oorlog, maar kan in laatste instantie 
wel beschouwd worden als oorlogvoering tegen 
ongewapende en niet-militair georganiseerde mensen.
Zonder omvangrijke medewerking – of collaboratie – 
van niet-Duitse overheden, ambtenarenapparaten en 
delen van inheemse bevolkingen hadden de vervolging 
en vernietiging tussen 1939 en 1945 nooit zulke enorme 
proporties kunnen aannemen. Al voor de oorlog 
begon, bestond anti-Joodse overheidspolitiek in 
landen als Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Later 
kwamen daar onder meer Groot-Kroatië en Vichy-
Frankrijk bij. Die politiek vloeide deels voort uit een 
opportunistisch streven aan te sluiten bij Duitsland, 
maar de anti-Joodse maatregelen wortelden ook in de 
inheemse autoritaire politieke cultuur en de specifieke 
geschiedenis van de betrokken landen.
 Cesarani laat met vaste regelmaat zien dat de 
Duitse vervolgers vaak niet beschikten over voldoende 
middelen en mankracht om hun zelfgestelde 
vervolgingsdoelen te bereiken. Ze waren daarvoor 

Zeer grote groepen 
Duitsers namen 
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veranderingen, moedige 
enkelingen en kleine 
groepen verzetten zich, 
de overgrote massa 
wachtte af.

Door een aantal 
populaire tv-series, 
romans en films is onder 
het etiket Holocaust of 
Shoah een oppervlakkig, 
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‘Stories are great!’, roept de Amerikaanse naast 
me tegen de medewerker van de hop-on-hop-
offbus in Rome. Dit als antwoord op de vraag 

of ze behoefte heeft aan meer verhalen – naast de 
onophoudelijke stroom aan informatie die we al krijgen 
via onze oortelefoontjes, afgewisseld met Italiaanse 
accordeonhitjes en fragmenten uit Verdi’s ‘La donna è 
mobile’, ook bekend uit de opera Rigoletto of een zekere 
diepvriespizzareclame. Het is juni, snikheet op het 
dak van de hop-on-hop-off en ik vraag me af welke, 
en vooral hoeveel stories er nog voorbij gaan komen in 
deze busrit door de eeuwige stad.

Het begon eigenlijk als een grap, deze hop-on-hop-
offoperatie. Om even te ontsnappen aan erudiete 
collegae en de vele intellectuele discussies tijdens een 
masterclass aan het Koninklijk Nederlands Instituut 
Rome, besloot ik met een andere deelnemer een 
middagje ‘ordinaire toeristen’ te observeren en voor 
een opdracht een ‘ander’ Rome te bekijken. Het 
entertainende Rome, het Rome van de massatoerist, 
de zuiptoerist, de overtourist, zo u wilt. Als Rome-
enthousiasteling en historicus stond ik hier natuurlijk 
ver boven, mezelf beschouwend als kenner, of 
desnoods als reiziger – de toerist, dat was de ander. Na 
een selfie met de kaartverkoper die ons verleidde met 
de woorden: ‘Gladiator! History! Fights! Thousand 

people cheer!’, stapten we jolig en toch enigszins 
beschroomd in de bus, onszelf voorhoudend dat de 
rit gerechtvaardigd werd door onze wetenschappelijke 
intenties.

Mijn wat arrogante houding tegenover de Rome-
toerist is typisch voor het actuele toerismedebat, of 
dat nu gaat over de eeuwige stad of Amsterdam. De 
toerist is een vijand, die dankzij goedkope vliegtickets 
een hapklare stedentrip consumeert en vervolgens 
zonder enige vorm van verheffing huiswaarts keert. 
En zij, de toeristen en de gehele toerisme-industrie, 
zijn kilometers verwijderd van ons, bewoners en 
meer ‘bewuste’ reizigers. Maar zo eenvoudig ligt het 
natuurlijk niet, zoals ook ik me na de tour realiseerde. 
De toerist is een gelaagd en ambigu fenomeen, zeker 
in historisch perspectief. De mate waarin juist Rome 
de verschillende vormen en facetten van toerisme 
verenigt, maakt de stad dan ook bij uitstek geschikt 
om een nieuw licht op het huidige toerismedebat te 
werpen.

Het imaginaire Rome
De populariteit van Rome als toeristische bestemming 
is al eeuwen ongeëvenaard. Geen andere stad is zo 
vaak door haar bezoekers beschreven, met als meest 
tot de verbeelding sprekende voorbeeld de welgestelde 

jongemannen die aan het begin van de zeventiende 
eeuw een grand tour ondernamen. Grand tourders als 
Goethe lieten niet alleen hun sporen na in de stad zelf, 
maar droegen met hun beschrijvingen ook bij aan het 
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steeds afhankelijk van anderen. In Roemenië 
bijvoorbeeld lagen de vervolging en vernietiging 
nagenoeg geheel in Roemeense handen. De arrestaties 
en binnenlandse deportaties van honderdduizenden 
Hongaarse Joden in 1944 werden uitgevoerd door de 
Hongaarse gendarmerie, plaatselijk bijgestaan door 
burgemeesters, gemeenteambtenaren, onderwijzers, 
brandweerlieden en allerlei vrijwilligers. Maar ook 
in het bezette Frankrijk en in Nederland hebben de 
activiteiten van inheemse fascisten, de bewilliging 
door de hoogste civiele autoriteiten, de inzet en ijver 
van ambtenaren en in het bijzonder van de eigen 
politiediensten een zeer grote bijdrage geleverd aan 
het vervolgingsproces. Het maakt duidelijk dat de 
algehele anti-Joodse politiek niet alleen een Duits-
Oostenrijkse en nationaalsocialistische zaak was, 
maar in wezenlijke zin ook een Europese zaak is 
geweest.

De wil tot zelfbehoud
De pijnlijkste kwesties in dit verband van collaboratie 
en verzet – vragen naar het functioneren van Joodse 
raden (overwegend in Oost-Europa), van Joodse 
ordediensten, getto-politie en Gestapo-informanten 
– worden door Cesarani niet uit de weg gegaan. In 
deze context is ‘collaboratie’ geen toereikend begrip 
– allen stonden immers onder immense en direct 
levensbedreigende druk van de vervolging en in 
Oost-Europa ook van de extreme omstandigheden 
in de getto’s. Cesarani citeert contemporaine Joodse 
kroniek- en dagboekschrijvers, die met verbijstering 
constateerden dat onder die omstandigheden voorheen 
geldende beschaafde omgangsvormen en morele 

gedragsstandaarden in hoog tempo desintegreerden. 
Vaak kwamen daar naakt eigenbelang, een sterke 
wil tot zelfbehoud en eigen overleven, en een 
grote onverschilligheid voor het lot van anderen 
voor in de plaats. Uit vele feitelijke beschrijvingen 
rest slechts de verdrietige conclusie dat onder de 
gegeven omstandigheden ook Joden soms andere 
Joden verschrikkelijke dingen hebben aangedaan. 
Al bleven die uiteraard van een andere orde dan de 
verschrikkingen die niet-Joden Joden aandeden.

Maar Cesarani besteedt ook aandacht aan vormen 
van sterke solidariteit, aan de bloei van cultureel leven 
onder barre condities en aan tal van manifestaties van 
Joods verzet. Hij rekent grondig af met de mythe dat 
Joden zich passief en willoos naar hun eigen einde 
zouden hebben laten leiden.

Openbaarheid en ongeloof
In november 1942 kwam een koerier van de Poolse 
ondergrondse, Jan Karski, na een lange en gevaarlijke 
reis aan in Londen. In Polen had hij persoonlijk een 
tocht ondernomen door het getto van Warschau 
en in vermomming een bezoek gebracht aan een 
arbeidskamp voor Joden nabij het vernietigingskamp 
Belzec. Hij was globaal op de hoogte van het 
functioneren van de vernietigingskampen Chelmno 
en Treblinka en bracht een microfilm mee met 
informatie over Auschwitz. De leiding van de Poolse 
ondergrondse schatte in het najaar van 1942 dat toen 
al 2 miljoen Joden systematisch waren omgebracht. In 
Londen rapporteerde Karski aan de Poolse regering in 
ballingschap, aan de Britse regering en aan Brits-Joodse 
leiders. Later reisde hij door naar de Verenigde Staten 

waar hij in het gezelschap van een Poolse diplomaat, 
die instond voor zijn betrouwbaarheid, een gesprek 
had met Felix Frankfurter, lid van het Amerikaanse 
Hooggerechtshof, adviseur en persoonlijke vriend 
van president Roosevelt. Nadat hij zijn verslag had 
gedaan, zei Frankfurter: ‘Ik geloof u niet. Ik weet dat 
u geen leugenaar bent, maar ik geloof u niet.’
 Kennelijk ontbrak het Frankfurter op dat moment 
aan voldoende kennis en verbeeldingskracht. Wellicht 
was ook afweer in het geding: het nieuws was te slecht 
om verdragen te kunnen worden. Zijn reactie was  
niet ongewoon voor mensen die voor het eerst  
hoorden over de massale vernietiging. Ook vandaag 
de dag is aan onwetendheid geen gebrek en is er vaak 
te weinig verbeeldingskracht en te veel afweer. Het 
grootse boek van Cesarani verdient dan ook een 
ruime lezerskring. ×
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ontstaan van een imaginair Rome. Dat Rome sprak 
dusdanig tot de verbeelding dat de stad een belangrijke 
bestemming werd voor zowel religieuze als seculiere 
bedevaart. Deze dynamiek van steeds herontdekken 
en beschrijven voedt de aantrekkingskracht van 
Rome tot op de dag van vandaag. Als André Aciman 
in de roman Call Me by Your Name (2007) Oliver 
en Elio tijdens een fantastische avond het beroemde 
Caffè Sant’Eustachio (de plek waar volgens alle 
contemporaine reisgidsen nog steeds de beste 
‘authentieke’ koffie van de stad wordt geschonken) 
laat aandoen, draagt hij 
daarmee een zoveelste steen 
bij aan het topos van Rome als 
romantische stad.

De kracht van Rome als 
imaginaire stad en populaire 
reisbestemming maakt dat geen 
enkele ontdekker van Rome niet 
(impliciet) verwijst naar een 
voorganger, zoals ook een van 
de beroemdste Rome-citaten 
illustreert: ‘While stands the 
Coliseum, Rome shall stand / 
When falls the Coliseum, Rome 
shall fall; / And when Rome 
falls – the World.’ Weliswaar 
kennen we het vooral uit 
Lord Byrons Childe Harold’s 
Pilgrimage (1812), maar Byron 
nam de woorden letterlijk 
over uit handschriften die zijn 
toegeschreven aan de Engelse 
monnik Beda Venerabilis (begin achtste eeuw). 
En dan is Byron nog een vroeg voorbeeld van de 
verwevenheid van de blik van Rome-reizigers met die 
van hun voorgangers. Zoals filosoof Ruud Welten het 
mooi omschrijft in Het ware leven is elders (2013): ‘de 
collectiviteit van de moderne toeristische blik gaat 
altijd al vooraf aan de individuele blik’.

Enkele recente Nederlandse publicaties hebben 
precies die verwevenheid van blikken op Rome 
als thema. De afgelopen tijd verschenen naast de 
(antieke) literaire reisgids De vereeuwigde stad ook 
De ontdekking van Rome van Maarten Asscher en 
Nederlanders in Rome van Arthur Weststeijn. Juist 
omdat de auteurs van de boeken zich zo duidelijk 
verhouden tot verschillende Rome-reistradities, van 
de intellectuele reistraditie tot de zuiptoerismetraditie, 
illustreren ze op hun beurt hoe verweven en niet-
onderscheidbaar die tradities ook onderling weer zijn.

Het ‘intellectuele’ Rome-bezoek?
De ontdekking van Rome, de tekst van de 
Homeruslezing waarmee Maarten Asscher de Week 
van de Klassieken in 2018 opende, plaatst zich als 
persoonlijke ontdekking van Rome duidelijk in de 
‘intellectuele’ reistraditie van de grand tourders. 
Asscher volgt eerst drie beroemde Rome-reizigers 
– Montaigne, Goethe en Freud – en vraagt zich 
vervolgens af wat de stad Rome hemzelf heeft geleerd, 
daarbij terugblikkend op zijn eerste kennismaking 
met de stad. Steeds benadrukt hij dat kennis opdoen 
de belangrijkste drijfveer is achter een Rome-reis: 
Rome ontdekken is ‘het langzaam uit elkaar proberen 
te trekken van al die aangeslibde tijdlagen’ en Latijn 
is ‘een levende sleutel om de talloze deuren naar ons 
eigen Europese culturele verleden te openen’. Lopend 
door Rome kun je volgens de auteur onderwijs en 
kennis ‘inductief ’ toepassen, want interpretatie van 

geschiedenis en kunstgeschiedenis is noodzakelijk 
om de achtergrond en esthetiek van alle pauselijke 
paleizen, kerken en andere monumenten te begrijpen.

Asscher schaart zich grotendeels achter de 
opvattingen van Goethe, die hij ook benoemt in zijn 
boek. Zo zag de Duitser ‘Rome als ontdekking van de 
waarde van aanschouwelijke kennis’ en beschouwde 
hij de dag dat hij Rome betrad als een tweede geboorte. 
Asschers eigen conclusie is vergelijkbaar: ‘Eerst Rome 
zien en dan leven.’ In de ogen van Asscher is de 
reiziger naar Rome iemand die lessen wil trekken uit 

de eeuwige stad en zijn of haar in de schoolbanken 
opgedane kennis met eigen ogen wil verifiëren, om 
zo zichzelf, de stad, en dus de wereld beter te leren 
kennen. Hiermee plaatst Asscher zich duidelijk in de 
traditie waarin Rome een uitzonderlijke positie krijgt 
toegedicht, als Caput Mundi, de hoofdstad van de 
wereld, vaak onder verwijzing naar de vele historische 
monumenten die duiden op de eeuwigheidswaarde 
van de stad en haar rol in de ontwikkeling van de 
‘westerse beschaving’.

Hoewel de mythe van Rome als, in de woorden 
van Italië-professor Peter Bondanella, ‘fundamental 
psychical entity for Western civilization’ oude wortels 

heeft, toonde historicus 
Kenneth J. Pratt in 
een essay uit 1965 dat 
het bijbehorende idee 
van Rome als eeuwige 
stad met name in de 
negentiende eeuw pas 
werd gecultiveerd – mede 
dankzij de interesse van 
romantische schrijvers 

voor de Klassieke Oudheid. Uit hun nadruk op de 
eeuwigheid van Rome sprak vooral een enorme 
bewondering voor het feit dat zoveel visuele en 
historische elementen van de stad de tand des tijds 
hadden doorstaan.

Dat Rome een eeuwigheidswaarde zou hebben 
als bakermat van de westerse beschaving is dus niet 
zozeer een natuurlijk gegeven als wel een ‘uitvinding’ 
van negentiende-eeuwse romantici. Vandaar ook dat 
Rome in de loop der tijd door heel uiteenlopende 
partijen als bakermat kon worden geclaimd. Ten tijde 
van Mussolini werd het eeuwige Rome voorgesteld als 
de belichaming van het fascisme en dus tegelijkertijd 
als stad van de toekomst. Maar ook de Amerikanen 

van vlak na de Tweede Wereldoorlog beschouwden 
Rome als geboorteplaats van hun culturele en politieke 
tradities. Zij combineerden de mythe van het eeuwige 
Rome met het idee van de ‘Oude Wereld’: Europa 
als eenheid en plek waar de culturele erfenis van de 
Amerikanen werd gewaarborgd. Daarmee gaven ze 
vorm aan een nieuw idee van ‘westerse civilisatie’. 
Zoals Pratt concludeert in zijn essay, impliceert het idee 
van het eeuwige Rome een (uiteindelijk niet bepaald 
exclusieve) exclusiviteitsclaim, die levend wordt 
gehouden door de vele bezoekers en vreemdelingen 

‘who sense or know the cultural 
and human wealth of the city’.

De traditie waartoe de in- 
tellectuele Rome-reiziger zich 
verhoudt, doet dus een beroep op 
de rol van de stad als plaats waarin 
onze enige echte beschaving 
wortelt, waardoor de intellectuele 
reiziger voor zichzelf ook de status 
van ‘enige echte’ Rome-toerist 
claimt – maar tegelijkertijd is de 
traditie nogal veelvormig en is er 
dus weinig ‘enigs’ of ‘echts’ aan. 
Bovendien: wat zijn de gevolgen 
van deze exclusiviteitsclaim 
en voor wie is het unieke en 
eeuwige Rome toegankelijk? Na 
het lezen van Asschers betoog 
bleef ik vooral zitten met de 
vraag: wat als je Rome bezoekt 
met een zekere interesse in zijn 
geschiedenis, maar zonder het 

Latijn (of Grieks) te beheersen en te beschikken over 
een encyclopedisch geheugen aan kennis van (kunst)
geschiedenis voor duiding?

De vereeuwigde stad biedt soelaas als reisgids voor 
geïnteresseerden in het antieke Rome. Centraal staan 
literaire beschrijvingen, met vertaling, van twintig 
bekende Romeinse locaties en het boekje geeft zo 
inzicht in ‘de wijze waarop literatuur het klassieke 
Rome voor de eeuwigheid bewaart’. Zo wordt de lezer 
door de beschrijvingen van Sallustius meegenomen 
naar de Mamertijnse gevangenis vlak bij het Forum 
Romanum: ‘door de verwaarlozing, de duisternis en 
de stank ziet het er lelijk en onheilspellend uit’, zegt 
de auteur op een nog altijd te bewonderen inscriptie 
die verwijst naar een opknapbeurt van de gevangenis 
in de eerste eeuw na Christus. Het antieke Rome 
komt zo tot leven door literaire passages, afgewisseld 
met extra wetenswaardigheden en een bijbehorende 
website.

Maar hoe veelvormig en omvangrijk het intellectuele 
Rome-reizen ook is, een groot deel van Rome blijft 
voor elke intellectuele reiziger hoe dan ook volstrekt 
verborgen. Terecht wordt in het nawoord bij De 
vereeuwigde stad gewezen op het andere gezicht van 
het antieke Rome: je zou haast het leven aan de 
onderkant van de Romeinse samenleving vergeten, 
waar nauwelijks naar wordt verwezen in literaire 
beschrijvingen van Rome. Dit geldt overigens ook voor 
veel moderne beschrijvingen van de stad, met name 
van niet-Italianen. Men zou zich kunnen afvragen in 
hoeverre de claim dat de intellectuele reiziger kennis 
zou vergaren van Rome en daardoor een beter mens 
wordt in dit licht eigenlijk standhoudt.

‘Zuiptoerisme’ en consumentisme?
Ook het ‘niet-intellectuele’ Rome-toerisme kent een 
lange traditie. In Nederlanders in Rome komen een 

De kracht van Rome 
als imaginaire 
stad en populaire 
reisbestemming maakt 
dat geen enkele 
ontdekker van Rome niet 
(impliciet) verwijst naar 
een voorganger
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boel reizigers naar Rome voorbij die niet per se het 
opdoen van kennis als doel hadden. Zoals de titel 
al doet vermoeden, verwijst Arthur Weststeijn naar 
indrukken van Nederlandse Rome-gangers. Zo komt 
het vermakelijke Wandelingen door Rome (1957) van 
Godfried Bomans aan bod en het werk van Louis 
Couperus, die vaak in Rome verbleef. Rome was 
onder meer de plek waar Couperus’ roman Langs 
lijnen van geleidelijkheid (1900) zich afspeelt, dat op 
zijn beurt weer een rode draad vormt in verschillende 
beschrijvingen van de vele latere Nederlanders in 
Rome. Terecht stelt Weststeijn aan het begin van zijn 
boek dat Rome zich niet snel gewonnen geeft, want 
ondanks alle lofzangen op Rome, is het ook een haast 
ongrijpbare en chaotische stad, waar verschillende 
periodes van de geschiedenis dwars door elkaar lopen, 
ook voor de brave gymnasiast met kennis van het 
Latijn. De auteur waarschuwt de lezer terecht voor de 
teleurstelling die Rome kan veroorzaken bij een eerste 
kennismaking.

Het schoolvoorbeeld van het historisch zuip-
toerisme zijn de ‘Bentvueghels’, een vereniging van 
Nederlandse schilders die elkaar kenden uit de buurt 
rondom de Spaanse Trappen. Vanaf ongeveer 1620 
kwamen de leden van deze bloeiende vereniging 
samen, voornamelijk om zich te buiten te gaan 
aan drankgelagen en verkleedpartijen, waarbij ze 
ongetwijfeld ook overlast veroorzaakten. Als de 
herbergen gesloten waren, trokken ze naar de Santa 
Costanza, een kerk buiten de stad, waarvan ze dachten 
dat het een tombe gewijd aan Bacchus was, misleid 
door de mozaïeken in de kerk met wijntaferelen. 
Weststeijn wijst de lezer erop dat de namen van de 
Bentvueghels nog steeds te zien zijn in het pleister 
van de kerk – tevens een goede tip voor een kleine 
historische sensatie als je op pad bent met je eigen 
Bentvueghels.

De Brabantse priester Wouter Lutkie ging naar 
Rome met als doel zijn grote idool te ontmoeten: 
Mussolini. Lutkie bracht enkele portretten mee van 
de Duce gemaakt door de Nederlandse schilder Jan 
Toorop en mocht nog vaak terugkomen. Lutkie is lang 
niet de enige in de bonte verzameling Nederlanders 
in Rome die de stad aandeed om minder verheven 
redenen. Weststeijn schotelt de lezer een rijk palet 
aan ervaringen en ontdekkingen van Rome voor; van 
zeer bekende tot relatief onbekende Nederlanders, 
gerangschikt op verschillende thema’s zoals 
geloof, verleiding en macht. De ‘niet-intellectuele’ 
toerist blijkt een stuk veelzijdiger dan het huidige 
toerismedebat vaak suggereert.

Om de hedendaagse toerist beter te begrijpen, 
moeten we stilstaan bij de wortels van het beginnende 
consumptietoerisme in Rome, zoals dat verbeeld 
wordt door de film Roman Holiday (1953). In de film 

maken we kennis met 
prinses Ann (Audrey 
Hepburn) die voor een 
dag haar verplichtingen 
ontduikt en door de 
Amerikaanse journalist 
Joe Bradley (Gregory 
Peck) als toerist door 
Rome wordt geleid. 

De film toont een heteronormatief, romantisch en 
ongedwongen avontuur met Rome als achtergrond. 
Roman Holiday was niet alleen een populaire film 
in de jaren ’50; de iconische beelden uit de film zijn 
nog steeds van invloed op de toeristische ervaring 
van de stad. In een van de beroemdste scènes uit de 

film rijden Joe en Ann samen op een Vespa langs het 
Colosseum, het theater van Marcellus, en eindigen ze 
bij de ‘Mond van de Waarheid’, waar Joe de prinses 
wijsmaakt dat wanneer ze haar hand in de mond 
steekt en liegt, die zal worden afgebeten.

In Roman Holiday zijn entertainment, ontspanning 
en consumentisme centrale onderdelen van de 
toeristische ervaring: dansen op een boot op de 
Tiber, schoenen kopen op de markt, een ijsje eten 
op de Spaanse trappen – de toeristische ervaring van 
Rome is er in Roman Holiday overduidelijk een die op 
consumptie is gericht. Rome wordt in de film ook buiten 
de verhaallijn gepromoot als toeristische bestemming. 
Zo spreken alle Romeinen met wie prinses Ann  
praat goed Engels en licht geen enkele Romeinse 
verkoper Ann op als blijkt dat ze de Italiaanse 
munteenheid niet goed begrijpt. De overblijfselen uit 
de Klassieke Oudheid en de traditionele toeristische 
hoogtepunten van Rome verschijnen vooral als 
achtergronddecor van een romantisch avontuur. Zo 
worden met name de esthetische kwaliteiten van 
Rome benadrukt en het Romeinse erfgoed vooral 
weergegeven als amuserende ervaring, zoals in de 
scène met de Mond van de Waarheid. Want uiteraard 
is de anekdote over het afbijten van handen fictief en 
deed de Mond eeuwen geleden waarschijnlijk dienst 
als putdeksel.

De opkomst van consumptie en entertainment als 
centrale onderdelen van de ontdekking van Rome 
is vooral te danken aan de Amerikaanse invloed 
na de Tweede Wereldoorlog. Als onderdeel van het 
Marshallplan (1948-1952) werd Amerikaans toerisme 
naar Europa gestimuleerd, niet in het minst vanwege 
de vele dollars die de Amerikaanse toeristen met 
zich meebrachten. De ‘moderne Amerikaanse’ 
toerist verschilde echter in vele opzichten van de 
‘intellectuele Europese’. Een Amerikaanse zakenman 
schreef bijvoorbeeld in 1949 dat de moderne toerist 
helemaal geen tijd of zin meer had om alle musea en 
oude kerken te bezoeken. Nee, hij was vooral op zoek 
naar ‘relaxation and entertainment’.

Aan de toerismepromotie uit deze periode is terug 
te zien hoe de ‘intellectuele’ traditie van reizen 
naar Rome zich begon te mengen met de specifiek 
naoorlogse toeristische ervaring van consumptie en 
entertainment. Nu werden ook Italiaanse producten 
als kleding en de Vespa gepromoot, veelal door ze af te 
beelden met bekende acteurs – tevens een verwijzing 
naar de hoogtijdagen van Rome als ‘Hollywood aan 
de Tiber’. De opkomst van de naoorlogse toerisme-
industrie vanuit Amerika had echter niet alleen een 
economische, maar ook een duidelijke politieke 
lading. In de context van de Koude Oorlog werd Rome 
door de Amerikanen toegeëigend als belangrijkste 
centrum van de naoorlogse ‘westerse civilisatie’. De 
Amerikanen beschouwden zichzelf als zorgdragers 
van de Europese cultuur. Ook hun toerismebeleid was 
gericht op de verspreiding van Amerikaanse ideeën 
over consumptie, modernisering en democratie.

De Amerikaanse toerist nam de stad over, 
maar het was uiteindelijk vooral de naoorlogse 
toerisme-industrie erachter die van invloed bleek op  
de beeldvorming over Rome. In deze beeldvorming  
was de toerist geen grand tourder meer, geen 
intellectuele reiziger, maar een consument, uit op 
entertainment. Denk bijvoorbeeld aan het Rome van 
La dolce vita (1960), waarin, grappig genoeg, veel 
Amerikanen het verval van Rome zagen, terwijl de 
film juist bedoeld was als kritiek op de Amerikaanse 
invloed in Rome.

Transformatie als gemene deler
Maar wie veronderstelt dat alleen de intellectuele 
Rome-reiziger op een levensveranderende ervaring uit 
is, heeft het mis. In Roman Holiday zorgen de toeris-
tische ervaringen er niet alleen voor dat prinses Ann 
letterlijk haar uiterlijk verandert; ze leiden er ook toe 
dat ze verliefd wordt op Joe. Transformatie dankzij de 
consumentistische toeristische ervaring in de stad is 
een centraal thema in Roman Holiday. Het is dan ook 
een kernaspect van (modern) toerisme; zoals antro-

poloog Orvar Löfgren 
in On Holiday (1999) 
schrijft, is toerisme een 
van de belangrijkste 
praktijken waarin in- 
dividuen zinnelijke er- 
varingen opdoen en 
cultiveren. Auteurs als 
Asscher, die de intellec-
tuele reiservaring be- 

schrijven, stellen hun reis voor als informele ‘rite de 
passage’. De praktijk van het reizen is in die voor-
stelling een uitvoeren van specifieke rituelen die de 
individuele of collectieve sociale status transformeren.

Ziehier de overeenkomst tussen de verschillende 
ontdekkingen en toeristische ervaringen van Rome: 
in alle ontdekkingen staat een zekere transformatie 
door wisselwerking met de stad centraal. Wel is 
de invulling van deze wisselwerking de afgelopen 
tweeduizend jaar aan verandering onderhevig  
geweest. Historicus Matthew Sturgis toont in When 
in Rome: 2000 Years of Roman Sightseeing (2011) dat 
ideeën over wat de Rome-reiziger dient te bezoeken, te 
zien en te ervaren per generatie of tijdperk veranderen 
– zoals ook smaken, interesses en verwachtingen dat 
doen.

Een historische rondleiding door toeristisch Rome 
laat zo al snel zien dat een strikte scheiding tussen 
de stad als plek voor consumptie en entertainment, 
en de stad als leerzame bestemming voor de erudiete 
reiziger niet te maken valt. In Roman Holiday wordt 
bijvoorbeeld verwezen naar Shelley: Ann citeert 
een gedicht over de nimf Arethusa uit de Griekse 
mythologie, wier vlucht voor de god Alpheus hier 
symbool staat voor Anns eigen vrijheidsdrang. 
Verschillende vormen van toerisme hebben altijd 
al naast elkaar bestaan en zijn bovendien vaak met 
elkaar verweven en vermengd. De wisselwerking 
tussen de verbeelde bestemming en de daadwerkelijke 
toeristische ervaring blijkt een in de geschiedenis 
geworteld, complex geheel van representaties en 
daadwerkelijke ervaringen, waarop ook economische 
en politieke krachten inwerken. Plannen om toeristen 
te ‘spreiden’ over de seizoenen werden ook al tijdens 
het Marshallplan gemaakt en juist het consumerende 
aspect van toerisme waar men zich nu tegen lijkt te 
keren werd ooit institutioneel aangemoedigd.

Waar ik, in de hop-on-hop-off, in al mijn dedain 
louter hapklaar entertainment verwachtte, kreeg ik 
tijdens een busrit van drie uur juist zoveel informatie 
over de stad dat mijn metgezel en ik die niet aankonden. 
Daarbij bleek de gepresenteerde informatie, naast alle 
trivia en geschiedenissen, ook nog ruimte te bieden 
voor historisch debat. Bovenal ging ik Rome tijdens de 
rit letterlijk met andere ogen zien door het uitzicht dat 
de dubbeldekker bood: de drukte van de stad en het 
verkeer verdwenen onder de horizon en nieuwe details 
van gebouwen en monumenten werden zichtbaar. Ik 
beveel het u van harte aan: laat u ook eens verrassen 
door een onverwacht perspectief. ×

De traditie waartoe de 
intellectuele Rome-
reiziger zich verhoudt, 
doet dus een beroep op 
de rol van de stad als 
plaats waarin onze enige 
echte beschaving wortelt

De opkomst van con-
sumptie en entertainment 
als centrale onderdelen 
van de ontdekking van 
Rome is vooral te danken 
aan de Amerikaanse 
invloed na de Tweede 
Wereldoorlog. 




