iFilosofie
F I L O S O F I E T I J D S C H R I F T VA N D E I S V W

#49

APRIL 2020

Coronacrisis

REDACTIONEEL THUIS DENKEN
In crisistijden floreert traditioneel de filosofie. Toen de grote
klassieke rijken op instorten stonden, won het stoïcijnse gedachtegoed aan eloquente aanhangers.
Machiavelli en Hobbes schiepen
baanbrekende politiek-filosofische gedachten in tijden van grote politieke oproer. Wittgenstein
en Sartre schreven hun grote
existentiële werken grotendeels
in krijgsgevangenschap.
Wat zou de coronacrisis voor gedachten brengen?

iFilosofie vroeg denkers om hun
reflectie op de crisis te geven. We
leven plotsklaps allemaal in grote
onzekerheid, waarin we op zoek
zijn naar houding en perspectief.
Wat die zaken aangaat, kunnen
filosofen hun zegje doen en een
toegevoegde waarde zijn te midden van de stemmen van medisch
specialisten, wetenschappers,
journalisten en de overheid.
De reacties stroomden snel binnen.
Het is dan ook een tamelijk dikke
iFilosofie geworden. Dat mag wel
voor een keer, dachten wij zo. Deze

speciale editie is, zo hopen wij, een
mooie mengeling van opbeurende
en kritische gedachten, die je een
tijd lang aan het denken zet.
Wittgenstein benaderde zijn oorlog als volgt: ‘Dit is een vuurproef
van het karakter, omdat het zoveel
kracht kost de goede stemming +
de energie niet te verliezen.’
Houd stand, waar je ook binnen
bent.

Florian Jacobs, hoofdredacteur

CORONA - EEN GEDICHT
Door Dirk De Schutter
De uit Roemenië afkomstige, in het Duits schrijvende Joodse dichter Paul Celan, die nagenoeg zijn hele oeuvre gewijd
heeft aan de onmogelijke herdenking van de shoah, nam in
zijn bundel Mohn und Gedächtnis (uit 1952) een gedicht op
met de titel ‘Corona’. Het gaat als volgt:1

het is tijd voor besef!
Het is tijd dat de steen zo goed is te bloeien,
dat het hart van de onrust gaat kloppen.
Het is tijd dat het tijd wordt.
Het is tijd.

De herfst vreet zijn blad uit mijn hand: we zijn vrienden.
We kraken de tijd uit de noten en leren hem lopen:
de tijd keert terug in de dop.
In de spiegel is het zondag,
in de droom wordt geslapen,
de mond spreekt waar.
Mijn oog daalt af naar mijn geliefdes geslacht:
we kijken elkaar aan,
we wisselen duistere woorden,
we beminnen elkaar als roes en memorie,
we slapen als wijn in de schelpen,
als de zee in de bloedstraal van de maan.
Omstrengeld staan we in het raam, op de straat kijkt men toe:

Dit gedicht stapelt de sterke beelden op, maar toch vind ik
vooral de laatste verzen beklijvend. Het is tijd: het is tijd voor
besef. Het is tijd dat we beseffen wat echt op het spel staat,
dat we het ware leren onderscheiden van het valse, het betekenisvolle van het onbenullige. Dan zal onrust het hart treffen:
onrust om wat er wezenlijk toedoet. Tegelijk weet Paul Celan
dat dit uiterst moeilijk is, om niet te zeggen: onmogelijk, zoals het hoogst onwaarschijnlijk is dat een steen begint te
bloeien. Het is tijd dat het tijd wordt: tijd dat we ertoe komen
om zinvolle daden te stellen en gepaste woorden te spreken.
Het is tijd dat we iets begrijpen van waar het tijd voor is.

1

Zal de ‘pandemie’ ons dát leren: … dat het tijd is?

Ik gebruik de vertaling van Toon Naaijkens. Zie: Paul Celan, Verzamelde gedichten. Amsterdam, Meulenhoﬀ, 2003, p. 42.

HET IS TIJD
Door Renate Schepen
Sinds de maatregelen tegen het coronavirus in Nederland werden aangekondigd,
voelt de tijd niet meer hetzelfde. Niet alleen de inhoud is veranderd, maar de tijd
zelf is radicaal anders. Mijn lineaire tijdsbeleving van vaste eenheden, van dagen,
weken en maanden, waarin er steeds
weer een volgende eindstreep is, is er niet
meer. Alles is uitgesteld en niemand weet
tot wanneer, want niemand weet hoelang
dit gaat duren. De eindstrepen zijn verdwenen en de abstracte tijd van vaste eenheden is vervangen door een concrete
tijd. Het gaat niet meer om wanneer iets
af moet zijn en met welk resultaat. Het
gaat om de mensen met wie je bent en om
de mensen met wie je nu het liefste zou
zijn. Intercultureel filosoof Heinz Kimmer-

1

le stelt dat deze concrete tijd in Afrikaanse filosofie overheersender is dan het
vooruitgangsdenken dat sinds de Verlichting in het Westen de koers bepaalt. Hij
wijst op het gevaar van de abstracte en
altijd gelijke tijd die de mensen voortdurend lijkt te ontglippen. Die tijd zorgt
voor haast en onrust. In de concrete tijd
bepaalt de mens de tijd niet, maar is de
tijd en is het aan de mens om zich daarnaar te voegen.1
Ik geef toe dat het me niet gemakkelijk afgaat om te leven in deze concrete
tijd, die is, en die ik niet kan controleren
en invullen, maar slechts kan accepteren.
Ik voel pijn om de duizenden slachtoffers
en angst voor wat nog komen gaat. Ik
maak me zorgen hoelang het gaat duren
en hoe we er daarna voorstaan. Ik word
geconfronteerd met mijn eigen onrust,

mijn wil om actief te zijn en om samen
te zijn, terwijl deze tijd juist om stilstand en afstand vraagt. Ik hoor de zorgen van mensen die plotseling zonder
werk zitten, maar ook de stiekeme opluchting bij mensen met bomvolle agenda’s, die even ruimte hebben.
Kimmerle stelt dat de laatste regels
van het gedicht Corona verwijzen naar
de concrete tijd. Hij roept op dat de tijd
meer kan worden wat hij is.
Es ist Zeit, daβ der Stein sich zu blühen
bequemt.
Daβ der Unrast ein Herz schlägt.
Es ist Zeit, daβ es Zeit wird.
Es ist Zeit.

Heinz Kimmerle, Mazungumzo, Amsterdam: Boom, 1995, p. 84.

Het is tijd dat de steen zo goed
is te bloeien,
dat het hart van de onrust gaat
kloppen.
Het is tijd dat het tijd wordt.
Het is tijd.
Elisabeth de Schipper geeft een andere interpretatie. ‘Dat de tijd wordt’
houdt al een toekomstperspectief in,
dus ook dit andere concept van tijd
wordt gedacht binnen een tijdsdenken
met een toekomst. Zij verwijst naar de
onmogelijkheid om binnen de bestaande grammatica een andere tijd te doen

opdoemen en zelfs naar ‘een tijd waartoe geen verhouding meer kan worden
aangegaan’. Ze wijst op het belang van
de laatste versregel, omdat je als lezer
niet kan ontkomen aan de dringende
oproep van de tijd.2
Celan doet het onmogelijke door
te laten zien dat het mogelijk is om na
Auschwitz nog te dichten. Voor mij
laat hij daarmee zien dat de mens altijd weer een manier zal vinden om
zich te verhouden tot de tijd. Dit is
geen tijd die wij kunnen sturen, benutten en invullen. Deze tijd vraagt ons
om te luisteren naar de tijd die is.

Paul Celan

2 Elisabeth

de Schipper, “Het is tijd”, Liefde en tijd in Derrida’s Hegel-duiding, Dordrecht, 2001, p. 113.

HET UUR VAN DE WAARHEID
Door Paul van Tongeren
April is sinds een aantal jaren in Nederland en België: de Maand van de Filosofie. Inmiddels zijn vrijwel alle activiteiten in dat kader afgelast of opgeschort
en is zelfs – optimistisch? – de hele
maand naar juni verplaatst. Elk jaar
heeft die Maand van de Filosofie een
centraal thema; dit jaar is dat: ‘Het uur
van de waarheid’. Door – dankzij – de
coronacrisis krijgt die titel plotseling
een betekenis terug die tot voor kort
nauwelijks aan de orde werd gesteld.
Tot nu toe was het in publicaties en
aankondigingen vooral ‘de waarheid’
die centraal stond: wat is waarheid in
tijden van fake news, alternative facts,
relativering van wetenschappelijke ken-

nis? Wat betekent waarheid als iedereen in zijn eigen bubbel zijn eigen waarheid heeft? Het zijn vragen die in eigentijdse termen de eeuwige vraag van de
filosofie herhalen; de vraag of er zoiets
als ‘de waarheid’ is en wat dat dan eigenlijk is, ‘waarheid’.
Maar de uitdrukking ‘het uur van
de waarheid’ heeft – wel beschouwd –
helemaal niet zoveel te maken met die
kennistheoretische en metafysische
vragen. Zij slaat op een beslissend moment, het ogenblik waarop – los van
alle vragen over wat waarheid is – een
waarheid zich toont. Het uur van de
waarheid is het ogenblik waarop al het
praten overgaat in handelen en waarop metterdaad zal blijken, zal gebeuren, wat in alle theorie slechts werd

voorgesteld en mogelijkheid bleef. Het
is het uur U, D-day, l’heure H – allemaal uitdrukkingen die door hun tautologie duidelijk maken dat nu niet
meer over iets gesproken wordt, een
spreken dat altijd dat waarover gesproken wordt op afstand stelt, maar dat
het nu te gebeuren staat, dat het er nu
op aan komt. De crisis plaatst ons in
zekere zin in dat ogenblik: hoe houden
we ons overeind, hoe verhouden we
ons tot de dreiging, de onzekerheid,
de chaos, de stilte, de rust…
Misschien mogen we deze betekenis van de uitdrukking ‘het uur van de
waarheid’ verbinden met een centrale
these uit de laatste collegereeks van Michel Foucault, zoals gepubliceerd in De
moed tot waarheid (Amsterdam 2014).

‘Socrates overwint de sofisten door een vraag,
de vraag naar de waarheid’

In het aangezicht van de dood die hij al
in zijn lichaam voelde, besteedde Foucault zijn laatste reeks colleges aan de
figuur waar elke filosoof toch altijd
weer aan refereert: Socrates. Foucault
schetst hoe Socrates niet zozeer het begin van de filosofie markeert, als wel
een beslissend moment in haar ontwikkeling. Socrates overwint de sofisten
door een vraag, de vraag naar de waarheid. Sofisten waren de meesters van
de waarschijnlijkheid: zij konden iets
laten verschijnen als waar door hun
retorische vaardigheden. Socrates
bracht ze in het nauw door vast te houden aan de vraag of dat wat waar
(goed, mooi, sterk, lekker) lijkt, ook

werkelijk waar (etc.) is. Die vraag naar
de waarheid vormt volgens Foucault
vervolgens het kruispunt waarop twee
wegen uiteengaan. Enerzijds gaat de
weg van de Plato en de filosofie die canoniek geworden is, de weg van de theorie, van de kennis, van het denken,
waarin het steeds op een of andere manier draait om de vraag wat waarheid
is. Foucault wil de andere weg in herinnering roepen: de weg van de cynici,
die zich ook op Socrates beroepen,
maar die zijn vraag naar de waarheid
opvatten als oproep tot een praxis van
waarachtigheid. Zij schreven geen traktaten, maar onderrichtten door hun
wijze van leven en handelen.

De coronacrisis die ons aan deze
betekenis van de uitdrukking ‘het uur
van de waarheid’ herinnert, kan misschien duidelijk maken dat dat beslissende moment in de geschiedenis van
de filosofie niet zozeer een eenmalig
moment was, maar dat wij voortdurend op beide wegen tegelijk staan:
niet alleen op de weg van de ware kennis (hoezeer die ons ook zal moeten
helpen om de crisis te overwinnen),
maar ook op de weg van een leven in
waarachtigheid, waarin we aanvaarden dat we niet alles onder controle
hebben, en waarin we onze onzekerheid, onze fragiliteit, onze sterfelijkheid onder ogen zien.

WELKE KANT OP IS VOORUIT?
DE RELATIE TUSSEN CRISIS EN VOORUITGANG
Door Andrea Reuvers
‘Wij leven in een bezeten wereld. En
wij weten het,’ zou de historicus Johan Huizinga hebben gezegd. Corona
heeft ons in de greep, en laat ons voorlopig niet meer los. Steeds strakker
klemt zij zich om de samenleving
heen, en we voelen ons benauwd. ‘Het
zou voor niemand onverwacht komen
als de waanzin ineens uitbrak in een
razernij, die onze arme ... mensheid
zou achterlaten in verstomping en verdwazing, met de motoren nog draaiend en de vlaggen nog wapperend,
maar de geest geweken.’
Hoewel deze ondergangsstemmingen de cultuurcrisis van de jaren 1930
betreffen, is de actualiteit van Huizin-

ga’s diagnose onmiskenbaar. Hoe zorgen we er vandaag de dag voor dat de
waanzin niet uitbreekt in razernij? Hoe
zorgen we dat de samenleving overgaat
naar een ‘nieuwe, stabiele fase’?
Sinds de komst van het intellectueel, moreel en sentimenteel optimisme van de achttiende eeuw associëren
we de term ‘vooruitgang’ met bigger
and better. Het begrip moet sindsdien
de belofte inhouden van een toename
in waarde of geluk. Maar dit is
vreemd, want strikt genomen duidt
het enkel een richting aan: vooruit. En
omdat de toekomst telkens oningevuld blijft, kan ‘vooruit’ verbetering
inhouden, maar ook crisis. ‘Het kan
immers zijn,’ legt Huizinga uit, ‘dat er

iets verder op het pad een brug is ingestort of een aardspleet is ontstaan.’
In een tijd van crisis stopt de vooruitgang dus niet. Zij stopt nooit. We kunnen er alleen niet langer het waardeoordeel ‘bigger and better’ op plakken,
waardoor we concluderen dat crisis de
vooruitgang onderbreekt. Maar niets is
minder waar. Vooruit is de enige richting die we kunnen gaan, en al zouden
we willen, we kunnen niet terug. Vooruitgang is, net als crisis, een voortschrijdend en onomkeerbaar proces. ‘Wij allen, hoe ook gezind of gericht, weten
dit: wij kunnen niet terug, wij moeten
er doorheen,’ aldus de historicus.
De vraag die relevant wordt is
daarom niet hoe we de crisis kunnen
omzeilen, maar hoe we ons ertoe moe-

‘Wij allen, hoe ook gezind of gericht,
weten dit: wij kunnen niet terug,
wij moeten er doorheen’

ten verhouden. Om een nieuwe, stabiele fase te bereiken moeten de oogkleppen worden afgezet, zodat we ons realiseren dat we in een aardspleet kunnen
donderen en over bruggen lopen met
instortgevaar. En dat dat bij vooruitgang hoort. Want gevaarlijker dan de
crisis zelf is het naïeve geloof dat alles
wel goed komt, of dat alles kapotgaat.
‘Tussen een overtuigd … pessimisme
en de zekerheid van een aanstaand paradijs op aarde staan diegenen die de
ernstige gebreken van het heden zien,
die niet weten hoe die gerepareerd

kunnen worden, maar die werken en
hopen, die proberen te begrijpen en
bereid zijn te dragen.’
Door bewustzijn te creëren en
kennis te verspreiden kan de naïviteit
worden weggenomen, zodat we weloverwogen keuzes kunnen maken. Zodat we feit van fictie kunnen onderscheiden. En zodat de waanzin niet uitbreekt in razernij. Want kennis – even
dubbelzinnig als vooruitgang – heeft
de wonderlijke eigenschap dat zij
groeit als je haar deelt.

Becky Breinstein niest niet in de elleboog. In deel 2 van deze filosofische
graphic novel-reeks van Marc van
Dijk en Sander ter Steege krijgt Becky
Breinstein te maken met het virale gedachtegoed van Nietzsche. Verwacht
in september 2020.

MEDELIJDEN IN DE SPIEGEL VAN HET VIRUS
Tekst: Mark Leegsma
Harde feiten en sombere voorspellingen
in binnen- en buitenland dwingen ons om
in de spiegel te kijken die het coronavirus
ons voorhoudt. Niet lang geleden behoorden we nog tot de mensen die, indachtig
Nietzsches geniale verdraaiing van Epicurus, zolang ze leven onsterfelijk zijn. Nu
herken ik in de spiegel van het virus die
doodsverachting aan haar ingestudeerde
grimas, gespeend van medelijden. Daarin
toont zich het verachtelijke en achterlijke
gezicht van sociale ontbinding. En ik
vraag me af wat dáártegen valt te doen.
In Het einde van de rode mens van
Svetlana Alexijevitsj lees ik over de instorting van de communistische Sovjetsamenleving en het meedogenloze cowboykapitalisme dat haar kwam aflossen.
Onpartijdig kiest Alexijevitsj partij voor
de mensen en hun meerstemmig leed onder communisme én kapitalisme. In eerste instantie roept haar boek twee gedachten op: evenmin als communisme is
kapitalisme de hemel op aarde, en evenmin als communisme is kapitalisme het

enig mogelijke politiek-economische systeem. Die politiek-filosofische discussie
gaan we vast nog voeren, vermoed ik,
maar wat me het meest te denken geeft,
is dat Alexijevitsj het leed met vele verschillende stemmen laat spreken.
In Bestaan als verleiding van Emil
Cioran vind ik het vervolg op dit meerstemmig lijden. Wij in het Westen zijn allen kinderen van Plato, aldus Cioran,
doordrenkt van vijfentwintig eeuwen zijn
en verschijnen, essentie en existentie, dat
er een eeuwige innerlijke kern is en dat
die in de tijd naar buiten komt. Dat zorgt
er, volgens Cioran, voor dat wij niet alleen
lijden onder de vergankelijkheid van de
verschijnselen en het bestaan – het boeddhistische samsara –, maar ook dat we
ons het ‘Zijn’ uitsluitend kunnen voorstellen als individuele Ideeën of Vormen, als
wezen van de verschijnselen en van ieders
afzonderlijke bestaan. Zolang we het wezen naar het bestaan, de eeuwigheid naar
de tijd, kortom het Ene naar het Vele, modelleren, is lijden, juist in een schijnbare
wending weg van dat lijden naar het nirwana van het Zijn toe, gegarandeerd.

Terwijl ik bij Alexijevitsj leed beluister
dat met de stemmen van velen spreekt,
leer ik van Cioran in het bestaan van
vele enkelingen het ene gedeelde lijden
herkennen. In deze spiegel zie ik in
plaats van doodsverachting een sterveling, een van de velen die aan zijn lijden is overgeleverd. Door deze filosofische reflectie voel ik medelijden en besef ik dat we in medelijden met velen
zijn. Dát vormt de noodzakelijke basis
van solidariteit, om ‘een beetje op
elkaar te letten’ en om collectief te handelen, ook als handelen neerkomt op
binnenblijven. We mogen die meerstemmige stem van medelijden niet laten verstommen. Medelijden is pijnlijke noodzaak van en voor een collectief
dat uit niets dan mensen bestaat.
Svetlana Alexijevitsj, vert. Jan Robert
Braat, Het einde van de rode mens. Amsterdam, Antwerpen: De Bezige Bij, 2015.
Emil Cioran, vert. Maarten van Buuren,
Bestaan als verleiding. Groningen: Historische Uitgeverij, 2001.

IN DEZE BARRE TIJDEN HEBBEN WE
UBUNTU-SOLIDARITEIT MEER DAN NODIG
Door Henk Haenen
Wereldwijd worden mensen getroffen
door het coronavirus. Het ongewisse
dat daarmee gepaard gaat houdt ons
van dag tot dag, van uur tot uur, in een
ban die sinds lange tijd, zeker in ons
land, ongekend is. Niemand kan in deze
omstandigheden, die het openbare leven grotendeels stilleggen, ook maar
met enige zekerheid vertellen hoe de
leef- en werksituatie er de komende tijd
uit zal zien. In de media en in de dagelijkse voorlichtingsprogramma’s dringt
zich het ongerijmde op: ‘Een ding staat
vast, dat niets vaststaat.’
Saamhorigheid is in deze tijden
van onzekerheid en bedreiging van mensen die ons lief zijn, een groot goed. Ge-

lukkig zien we in onze samenleving veel
initiatieven om daaraan praktisch gestalte te geven. Vrijwilligers komen bijeen
om een lawine aan lakens, washandjes
en andere benodigdheden voor ziekenhuizen te sorteren en op te vouwen omdat wasserijen de omvang van deze
werkzaamheden niet meer aankunnen.
Gevangenen maken mondkapjes voor
werkzame mensen in de medische sector. Buurtbewoners organiseren vangnetten voor boodschappen doen en
andere hulp. Werknemers in de ouderenzorg maken overuren en medische
specialisten laten, als het maar enigszins kan, hun standaardtaken achterwege om daar in te springen waar de
nood het hoogst is. Mensen die normaliter geen contact met elkaar hebben, vin-

den nieuwe, veilige manieren om met
elkaar te communiceren.
Van overheidswege wordt een
klemmend beroep gedaan op alle mensen om hun nuchtere verstand én een
andere burgerschapszin te volgen, die
van sociaal dienstbetoon. Politiek beleid voor het ontwerpen en tijdig bijstellen van gezondheidsbeleid heeft de
hoogste prioriteit, net zoals de steunmaatregelen om de economische malaise zoveel mogelijk te verzachten. Prominent sociaaleconomisch beleid en grote
zorg voor de burger hebben een liberale agenda van een terugtredende overheid op de achtergrond gedrongen.
Dit is veel, ongekend veel, maar niet
genoeg. Versterking van sociale cohesie
zal van de mensen zelf moeten komen,

‘Het vaak bekritiseerde doorgeschoten individualisme
in onze westerse samenleving blijkt in de huidige
situatie van nood een tegenwicht te vinden’

want wat de overheid kan aanbieden zijn
middelen. Die zijn belangrijk, maar de zingeving van deze beleidsinstrumenten in
de praktijk van het leven is en blijft een
medemenselijke aangelegenheid.
Veel mensen met mij worden verrast door de vele burgerinitiatieven om
deze compassie met de medemens handen en voeten te geven. Het vaak bekritiseerde doorgeschoten individualisme
in onze westerse samenleving blijkt in
de huidige situatie van nood een tegenwicht te vinden: een welbegrepen solidariteit in denken en handelen.
Dat geeft in barre tijden waarmee
wij allemaal, als burgers, werknemers,

werkgevers, jong en oud, geconfronteerd
worden, moed en hoop, en zeker in een
aantal tragische situaties, ook troost.
Daarnaast komt er, ongewild, ook
tijd vrij om zich te bezinnen op vragen
die er werkelijk toe doen. Levensvragen, vragen rond de dood, maar ook
rond geboorte, en over de kracht en de
kwetsbaarheid van de samenleving.
Op het Afrikaanse continent, dat
gedurig geteisterd wordt door verschillende rampen, is een sociale visie van
oudsher aanwezig, die van ubuntu-levensbesef. In deze zienswijze ontleent
de mens als individu zijn identiteit en
waardigheid aan de verbinding met de

medemens. Zoals de Zuid-Afrikaanse
leider van de strijd tegen de apartheid,
Nelson Mandela, het treffend uitdrukte:
‘De spirit van ubuntu – dat diepe Afrikaanse besef dat we slechts mens zijn via
de humaniteit van andere menselijke wezens – is geen plaatselijk fenomeen,
maar heeft wereldwijd bijgedragen aan
onze zoektocht naar een betere wereld.’
Laten we met zijn allen aan deze oproep
tot ubuntu-solidariteit gehoor geven en
hopen dat op een immens veld van tegenslag bloemen van medemenselijke
waardigheid blijvend op zullen komen.

DE INDIAANSE STRIJD TEGEN CORONA
Iedereen wordt op dit moment direct of indirect getroffen door de
coronacrisis. Dat geldt ook voor
de Noord-Amerikaanse indianen. Voor hen komt de crisis extra hard aan, omdat de armoede
groot is en de gezondheidszorg
over het algemeen gebrekkig. En:
het is voor hen niet de eerste
keer dat een geïmporteerde ziekte huishoudt. Het roept herinneringen op aan vervlogen tijden.
Maar dat geeft de indianen ook
moed: ook deze ziektegolf zullen
ze overleven. Serv Wiemers, diplomaat en auteur van het boek
Veerkracht. Indianen van nu
over de wereld van morgen,
sprak met enkelen van hen via de
telefoon en Messenger.

Door Serv Wiemers

Hoe gaat het nu met hen? We maken een
korte ronde door Indian Country en langs
een paar bekende indiaanse activisten.
Geen powwows en casino’s
Zoals op veel plekken in de wereld worden ook in indiaans Amerika bijeenkomsten afgezegd. Dat treft vooral de
powwows, die behalve een feest van indiaanse cultuur ook een belangrijke inkomstenbron voor dansers en verkopers zijn.
De meeste indiaanse casino’s zijn inmiddels gesloten en ook dat zorgt voor verlies van een belangrijke inkomstenbron
voor indiaanse stammen. Zo’n 700.000
banen staan daarmee op de tocht en de
stammen missen fondsen voor basisvoorzieningen op de reservaten, zoals onderwijs, gezondheidszorg en voedselhulp.
Lummi
Bij een aantal indiaanse volken zijn mensen al besmet met Covid-19, oftewel het coronavirus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de

Lummi natie in het noordwesten van de
Verenigde Staten. In de staat Washington
kwamen de eerste Amerikaanse coronavirusinfecties voor. Terwijl de centrale regering nog in de ontkenningsfase zat, namen
de Lummi al gezondheidsmaatregelen en
zetten ze een gemeenschapsziekenhuis op.
Daarmee liepen ze voor op de overheidsmaatregelen en konden ze de eerste indiaanse patiënten ook beter opvangen.
Wc-papier
Op de Lakota (Sioux, Oceti Sakowin) reservaten in het midden van Noord-Amerika, zoals Standing Rock en Pine Ridge,
zijn nog geen besmettingen gemeld,
maar de gevolgen zijn al groot. Scholen
en andere gemeenschapsvoorzieningen
zijn gesloten en winkels zijn leeg. ‘Iedereen koopt wc-papier. We moeten terug
naar de oude tijden en sage (salie) gebruiken,’ grapt Ivan Looking Horse, spiritueel leider en verhalenverteller van
de Itazipcho stam van de Lakota.

Ceremoniën en traditioneel medicijn
Behalve humor is er ook veel angst voor
het virus. Veel indianen grijpen terug op
de traditionele manier. ‘Wij indianen weten hoe te overleven met rampen. Ik zal
extra veel bidden en aan ceremoniën deelnemen,’ zegt Timothy James, faithkeeper
(hoeder van tradities) van de Oneida natie in Canada. ‘De mensen richten zich op
de traditionele indiaanse manier van leven. Die is goed. We hebben veel traditionele “Indian medicine”,’ zegt Inyan Eagle
Elk van de Sicangu Sioux van Rosebud.
Madonna Thunder Hawk blijft optimistisch: ‘Scholen zijn dicht, bijeenkomsten afgezegd, stammedewerkers werken
vanuit huis. We doen veel aan ceremoniën en smudgen (spiritueel reinigen met
kruidige rook). We zullen overleven!’
Ook Henry Red Cloud, Oglala en
beroemd door zijn inzet voor zonneenergie, zegt: ‘We zullen overleven.’ Zijn
traditionele medicijn bestaat uit berenwortel, Osha. ‘Snijd het in kleine stukjes, kook het, laat het afkoelen, voeg
honing toe en drink het geheel. Eén kop
per dag,’ aldus Henry Red Cloud.
Phyllis Young maakt zich wel zorgen: ‘Er zijn nu vier bevestigde coronage-

vallen in Bismarck; dat is vlakbij Standing
Rock. En mijn zoon werkt in een ziekenhuis. We proberen gezond te blijven door
bizonvlees te eten en speciale kruidentheeën te drinken. Toch zijn er problemen
met voedsel op het reservaat. We vragen
ondersteuning. En ik bid voor al mijn
vrienden en bekenden in Nederland.’
Een oude profetie
Eén van de belangrijkste traditionele
leiders, medicijnman Leonard Crow
Dog, is ondanks zijn hoge leeftijd druk
bezig met de coronacrisis. Hij reist
rond de Lakota en andere reservaten
en geeft advies en ondersteuning over
hoe om te gaan met corona. ‘Mijn advies is niet alleen voor de Lakota,’ zegt
Chief Crow Dog. ‘Ook voor andere volken; ook voor Nederland.’ In tijden
van angst en onzekerheid spreekt
Crow Dog de mensen moed in. ‘Ik
smudge de huizen en vertel over traditioneel indiaans medicijn. Mijn vader
[ook een heilige medicijnman] had deze pandemie al voorspeld. Vlak voordat mijn vader overleed, toen hij rond
de negentig jaar oud was, heeft hij mij
erover verteld. Hij gebruikte een oude

kalender. En nu is de voorspelling uitgekomen,’ aldus Leonard Crow Dog.
‘Mijn vader vertelde mij er ook bij
welk medicijn we kunnen gebruiken. Het
groeit langs de rivierovers en heeft grote,
groene bladeren. Misschien groeit het ook
wel in Nederland. Je moet het koken en
laten stomen. En je kunt er ook van drinken. Het is belangrijk de oude traditionele
manier van leven niet te vergeten; daar zit
veel wijsheid in’, besluit Leonard Crow
Dog en hij zegent ons in Nederland.
Advertentie
Leonard Crow Dog en Phyllis
Young vragen om financiële ondersteuning in deze moeilijke tijden. Crow Dog met name om rond
te kunnen reizen en Lakota en anderen te ondersteunen met de traditionele manier. Phyllis Young
voor voedsel voor degenen die het
nu extra nodig hebben op Standing Rock. Laten we hen steunen
met een financiële gift: NL34
TRIO 0197946453, ten name van
Stichting NANAI.

VERTROUWEN
De meeste mensen deugen is een van de
bestverkochte boeken uit 2019. De Correspondent-journalist en historicus Rutger
Bregman werkt hierin de naar eigen zeggen radicale stelling uit dat mensen geneigd zijn het goede te doen.
Radicaal, omdat ons westerse
mensbeeld volgens Bregman gebaseerd
op ideeën van denkers als Hobbes en
Machiavelli, volgens wie de mens intrinsiek slecht en egoïstisch is. Beschaving is daarmee slechts een dun laagje,
dat door een ramp als een pandemie zo
weggekrabd kan worden. Dan blijven
we achter in een chaos waarin gevochten wordt om wc-papier.
Wetenschappelijk onderzoek heeft
echter keer op keer aangetoond dat
mensen zich juist niet egoïstisch gaan
gedragen na een ramp, schrijft Bregman. Geplunderde supermarktschappen zouden verbleken bij het massale
geven en delen van goederen.
Een negatief mensbeeld is echter
niet onschuldig. Als we geloven dat
mensen egoïstisch zijn, gaan we ze ook
zo behandelen. En juist daardoor gaan

Door Maaike Rijntjes
ze zich egoïstisch gedragen. Horen we
op het nieuws voortdurend over spontane hamsterweken bij de Albert Heijn,
dan is de kans groot dat we zelf ook
maar even wat extra’s inslaan. Zo ontstaat een selffulfilling prophecy.
‘Ideeën zijn nooit zomaar ideeën. Wat
we geloven is wat we worden.’
Gelukkig is het tegenovergestelde
ook waar. Gaan we geloven dat de meeste mensen deugen, dan gaan ze zich daarnaar gedragen. Een van de radicaalste
voorbeelden die Bregman daarvan geeft,
is een gevangenis zonder tralies en cellen
in Noorwegen, waar gevangenen vrolijk
aan een musical werken. Omdat ze niet
behandeld worden als misdadigers, verlaten ze de gevangenis ook niet zo. Daarom heeft Noorwegen volgens Bregman
het laagste recidivecijfer ter wereld.
We kunnen ons eigen gedrag en dat
van anderen op een soortgelijke wijze sturen door juist nu op anderen te vertrouwen. Dat betekent cynisme opzijschuiven
en niet enkel focussen op drukbezochte
stranden en natuurgebieden, maar aandacht hebben voor alle mensen die wél

goed bezig zijn. De zorgmedewerkers die
massaal meer gaan werken, bijvoorbeeld,
of de radio-dj’s uit heel Europa die op hetzelfde moment You’ll Never Walk Alone
draaiden om luisteraars een hart onder de
riem te steken. Alle mensen die aanbieden om boodschappen te doen of op kinderen te passen. Horecamedewerkers die
hun overgebleven voedsel naar de voedselbanken hebben gebracht (en alle extra vrijwilligers die hielpen tillen). De studenten
van technische universiteiten die werken
aan nieuwe beademingsapparatuur.
Dat is allemaal best lief. De tweede
stap is natuurlijk om zelf ook iets liefs te
doen. Dus breng gehamsterde spullen
naar de voedselbank, bel iemand op die
eenzaam is, blijf binnen. Met wat geluk
werkt dat deugen een beetje besmettelijk,
en inspireer je ook anderen weer.
Mocht je zelf nog inspiratie nodig
hebben, kijk dan eens op bijvoorbeeld de
website van het kleine initiatief ‘gewoonmensendiewillenhelpen.nl’, op de website
van vrijwilligersorganisatie NLvoorelkaar,
op www.coronahelpers.nl of op
coronacommunitycare.nl/nl/.

LEREN SAMENWERKEN VAN BIJEN,
OOK IN CRISISTĲD
Binnenkort verschijnt het boek
Het Bijeffect. Leren samenwerken
van bijen. De auteur, imker en bes t u u r s k u n d i g e R a m o n H a g edoorn, blikt alvast vooruit. Bijen
kunnen ons ook helpen samen te
werken in tijden van crisis.
Door Ramon Hagedoorn
Honingbijen zijn er al miljoenen jaren
en hun samenwerking gaat in het groot:
zij zorgen voor de bestuiving van planten die zo massaal bloeien dat er volken
voor nodig zijn om de taak te volbrengen. Een bijenvolk bestaat gemakkelijk
uit 40.000 bijen. Maar niet alle bijen
werken in het groot. Sterker nog, eigenlijk is grootschalig samenwerken de uitzondering in de bijenwereld. Wereldwijd zijn er meer dan 20.000 soorten

bijen, waarvan het overgrote deel solitaire bijen zijn. Van honingbijen bestaan
er maar enkele soorten. Solitaire bijen
bestuiven ook, maar kleinschalig, lekker
in hun eentje. Ze bestuiven bloemen die
honingbijen links laten liggen, omdat ze
niet massaal bloeien. Niets samenwerking in volken en er komt geen imker
aan te pas. Die solitaire bijen zijn ook
nog eens betere bestuivers: ze kunnen
per minuut meer bloemen bestuiven
dan honingbijen, doen dat effectiever én
ze werken langer door.
Honingbijen en solitaire bijen
zijn allebei belangrijk voor de bestuiving, maar de bijennatuur zegt wel:
grootschalig samenwerken is eigenlijk
de uitzondering. Doe dat alleen als het
kleinschalig niet lukt.
Bij mensen gaat tegenwoordig
van alles in het groot. Maar dat gaat

ons niet zo gemakkelijk af als mijn bijen. Wij zijn helemaal niet gewend om
in het groot te werken. Wij zijn gewend om in kleine groepen te overleven. Ineens, vooral in de afgelopen
honderd jaar, zijn we van alles in het
groot gaan aanpakken. Van huisvesting tot voedselvoorziening, van beveiliging tot communicatie en van onderwijs tot ons vervoer.
Mijn bijen zouden verbaasd en bezorgd zijn over onze plotselinge stap
naar grootschalig samenwerken op zoveel terreinen. Het lijkt wel of we verslaafd raken aan grootschalig samenwerken: we doen haast niet anders
meer. Samenwerking gebeurt op
steeds meer terreinen in grote onoverzichtelijke groepen en vereist de inzet
van allerlei diverse organisaties waarbij verschillende regels gelden die be-

palen wat je wel en niet kunt doen.
Maar we doen het nu eenmaal en stoppen gaat niet zomaar.
Wat kunnen we dan leren van honingbijen en hoe kunnen we beter samenwerken in tijden van crisis? Crises
zijn in de bijenwereld onvermijdelijk.
Elke winter betekent voor bijen een
langdurige crisis. Het is te koud om te
bewegen en er is geen bloem om van
te oogsten. Een maandenlange lockdown. Ze houden de boel in die periode op een zo laag mogelijk pitje draaiende. Ze kruipen bij elkaar en verbranden hun honingvoorraad, die ze in
betere tijden hebben aangelegd.
Ook in de lente of zomer kan het
crisis zijn, als het bijvoorbeeld een paar
weken regent. Dat soort crises zijn minder voorspelbaar dan de winter die zich
elk jaar zeker aandient. Maar in beide
gevallen is een buffer of voorraad voor
slechte tijden nodig. Dat geldt eigenlijk
voor iedereen die in het groot werkt.
Het overlijden van de koningin is
ook een crisissituatie voor bijen. Zij is

‘Voor elke grote organisatie
is het van belang om te bedenken
welke crises zich kunnen voordoen en
welke routines je dan paraat moet hebben’

de moeder van het hele volk, dat uit
honderden mannen en tienduizenden
werksters bestaat. Die koningin is zo
belangrijk voor het volk, dat bijen uit
voorzorg altijd nieuwe koninginnen
kweken. Werksters doen dat zelf, door
voortdurend speciale cellen te bouwen
voor nieuwe koninginnen. Alleen worden die net zo hard weer afgebroken
door andere werksters, waardoor er
geen nieuwe koninginnen komen. Deze
interne strijd woedt voort tot de konin-

gin sterft. Zij verspreidt bepaalde stoffen, feromonen, die het gedrag van de
bijen beïnvloeden. Als die stoffen wegvallen, breken de werksters de koninginnencellen niet langer af en is er binnen twee weken een nieuwe koningin.
De routines voor dit staaltje crisismanagement lagen al op de plank voordat de crisis zich aandiende. Sterker nog,
die routines werden al uitgevoerd voordat de crisis zich aandiende. Voor elke
grote organisatie is het van belang om te

bedenken welke crises zich kunnen voordoen en welke routines je dan paraat
moet hebben. Als je eerst in crisisoverleg
moet, ben je eigenlijk al te laat.
Er is nog iets wat bijen erg helpt
als er een crisis is. Ze hebben geen verschillende afdelingen of functies. En ze
beschikken over een overzichtelijk handelingsrepertoire. Al die werksters zijn
gewoon medewerksters en doen wat nodig is op een bepaald moment. Als er
een schoonmaakcrisis is, zegt niet driekwart van de organisatie: ‘daar ga ik
niet over’ of ‘nu even niet’. Dan gaan ze
meteen met zijn allen schoonmaken en
is de crisis zo bezworen. Mensen maken
samenwerking juist erg ingewikkeld
door allerlei verschillende functies, specialismen, speciale bevoegdheden, afdelingen, programma’s en projecten. Wij
zeggen daardoor wel gemakkelijk: ‘daar
ga ik niet over’ of ‘nu even niet’. Minderen met al die specialismen helpt voor
het geval zich een crisis aandient.
Bijen hebben dus regelmatig met
crises te maken en daar spelen ze vaak

slim op in. Maar dat helpt ze niet altijd.
Bijvoorbeeld als de honingvoorraad
niet groot genoeg blijkt. Ook het kweken van een nieuwe koningin kan mislukken; ze krijgen dan geen nieuwe
kans. Verder zijn er tegenwoordig wereldwijde besmettingen met parasieten
en ziektes in bijenvolken, die ze niet
zelfstandig overleven. In die gevallen is
er een imker nodig die de rol van crisismanager op zich neemt. Je kunt als imker je volken bijvoeren met suikerwater en je kunt een volk redden met een
koningin uit een ander volk. Met relatief simpele handelingen zijn grote crises te bezweren. Soms is het ook voor
de imker lastig, zoals in het geval van
besmettingen. Daar vecht je het hele
jaar tegen als individuele imker, en ook
door in samenwerking tussen imkers
nieuwe oplossingen te ontwikkelen.
Daar zijn mensen vergeleken met bijen
heel goed in. Wij innoveren veel sneller
dan mijn bijenvolken die al miljoenen
jaren ongeveer hetzelfde doen en niet
zomaar afwijken van hun patronen.

Wat heb je hier nu aan in de coronacrisis? Sommige ondernemers
hebben geen honingvoorraad om deze
crisis te overleven. De overheid kan
bijvoeren als imker en doet dat gelukkig ook. En iedereen kan een steentje
bijdragen. Koop die restaurantvoucher van je favoriete restaurant en
kom in betere tijden vieren dat de crisis is bezworen. En in de huidige situatie ligt op veel terreinen het werk compleet stil, terwijl andere sectoren op
hun tenen lopen. Denk als je het wat
rustiger hebt niet te snel ‘daar ga ik
niet over’ als je die overbelaste sectoren ziet. Niemand neemt het je kwalijk als je er wel even over gaat en je
inzet levert. Kleinschalig samenwerken kunnen we allemaal.

Het Bijeffect. Leren samenwerken van
bijen verschijnt binnenkort bij ISVW
Uitgevers. Het biedt praktische handvatten voor slimmere samenwerking.

EEN CORONADYSTOPIE
Door Zoë Spaaij
De coronacrisis wordt met de dag grimmiger, en ook mijn huisgenoten lijken steeds
meer en meer in de greep van de maatregelen te raken. De drang naar controle in
onzekere tijden is groot en wat zich in de
maatschappij afspeelt, speelt zich in het
klein in mijn eigen huis af.
Ik woon met twaalf andere studenten in een studentenflat en hoewel wij
geen last hebben van het ‘eenzaamheidsvirus’, ontstaat er wel iets anders: een extreme vorm van sociale controle. Wat eerst
begon met een grapje, wanneer iemand
kuchte werd grappend ‘corona’ geroepen,
is inmiddels bloedserieus. Elke keer wanneer iemand van buiten komt, krijgt die
de vraag: ‘Waar kom je vandaan?’ Wat
vroeger een geïnteresseerde vraag was, is
inmiddels veranderd in sociale controle.
De angst om het virus te krijgen en vooral

om het door te geven leidt tot de drang
om controle te willen houden door zich
nauwlettend aan de regels te houden.
Het wantrouwen
Deze drang naar sociale controle gebeurt op kleine schaal in mijn huis,

waarbij vierentwintig ogen je nauwlettend volgen en je inmiddels bang
bent om een zakdoek te pakken. Dit
wantrouwen binnen de huiselijke
kring breidt zich uit tot wantrouwen
jegens je eigen lichaam. Voel ik iets,
heb ik keelpijn, koorts? Niet alleen

mijn huisgenoten houden elkaar en
mij in de gaten en ik hen. Ik ben inmiddels begonnen mijzelf te wantrouwen in deze coronadystopie.
Op grote schaal zien we dat social
media inmiddels het middel is om de burger te disciplineren. Natuurlijk is het
goed dat mensen op hun gedrag worden
aangesproken, zodat zij niet meer in
drommen bij elkaar komen. Maar moeten wij niet oppassen dat het niet doorslaat? Dat wij elkaar constant gaan wantrouwen als potentiële ‘dragers’ en dat
wij elkaar constant in de gaten houden?
De disciplinerende werking van corona en social media
Het virus en de sociale media houden
burgers in hun greep. Wanneer burgers zich niet aan de nieuwe normen
houden, zoals 1,5 meter afstand van
elkaar bewaren of niet kuchen in het
openbaar, wordt er direct een foto van
gemaakt en op Instagram, Facebook
of Twitter gedeeld. De mens wordt
niet alleen gedisciplineerd door de politie of door de politiek, maar ook en
misschien vooral door elkaar.

‘De samenleving verandert steeds meer in een
studentenhuis, waarbij iedereen elkaar
in de gaten houdt en disciplineert’

Sociale media werken in deze tijden
als een panopticum. Burgers houden elkaar in de gaten en hierdoor gedragen zij
zich volgens de gestelde normen. Dit
heeft zijn positieve kanten: sociale media
maakt ongehoorzaamheid meteen duidelijk en ongehoorzame burgers krijgen
een publiekelijke terechtwijzing. Influencers zorgen effectief ervoor dat mensen
zich houden aan de noodzakelijke maatregelen. Hopelijk gaat dit effect hebben
voor de gezondheidscrisis.
Maar er zijn ook nadelen. Want
waartoe leidt deze sociale controle? In

wat voor een samenleving komen wij
terecht na corona? Natuurlijk, de sociale media spelen al langer een rol in
onze maatschappij, maar tijdens deze
coronacrisis zien wij waartoe zij gebruikt kunnen worden. De sociale media zijn een panopticum geworden.
Maar waar het panopticum dat Bentham ooit bepleitte nog een gebouw betrof, met erbuiten de vrije wereld, zijn
sociale media overal. En verandert de
samenleving steeds meer in een studentenhuis, waarbij iedereen elkaar in de
gaten houdt en disciplineert.

VERVELING IN TIJDEN VAN CORONA
Nu het coronavirus rondwaart zitten we
aan huis gekluisterd. Verveling ligt al
gauw op de loer. Een mooi moment dus
om eens een paar boeken uit de kast te
pakken om te zien wat filosofen zoal
over verveling hebben geschreven.
Wie dat doet, ontdekt dat er al eeuwen over verveling wordt nagedacht en
dat dat nare, onbestemde gevoeletje in
feite een enorm rijk filosofisch begrip
is. Thomas van Aquino, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche en Heidegger: de filosofie van de verveling omvat enkelen
van de grootste denkers aller tijden.
Vrijwel al die denkers maken een onderscheid tussen twee soorten verveling.
Er is gewone, alledaagse verveling, en er
is een diepere, existentiële verveling.
De eerste soort komt voort uit iemands omgeving. Je weet dan in een bepaalde situatie even niet wat je moet –
denk aan onze thuisquarantaine. De andere vorm van verveling is niet afhankelijk van specifieke situaties, maar van
onze algehele toestand. Je twijfelt dan
aan de zin van je leven en het bestaan.
Ze zijn niet altijd strikt te scheiden en
omgevingsverveling kan best leiden tot
existentiële verveling.

Verder is er een onderscheid tussen
premoderne en moderne verveling. In het
premoderne, christelijke denken heette
verveling acedia. Dat was aanvankelijk
een Griekse term (a-keideia) die ‘zorgeloosheid’ betekende, maar werd moreel
geladen door de kerkvaders als ‘roekeloosheid’, ‘luiheid’ of ‘onverschilligheid’. Acedia werd zelfs een hoofdzonde, omdat ze
twijfel aan God en het geloof betekende.
In de vierde eeuw schreef Evagrius van Pontus over acedia. Over isolatie gesproken: hij leefde een ascetisch
bestaan in een stenen monnikscel in de
Egyptische woestijn. Volgens Evagrius
was acedia een zonde die bestond uit
uit twijfels en kwade gedachten. De oplossing was dus je gedachten weer op
orde krijgen. Dat kon door je te richten
op behapbare taken, handarbeid, bidden of door de ascese iets te minderen.
Bij moderne verveling ligt dat anders.
Blaise Pascal schreef in zijn Pensées dat verveling, ennui, geen zonde is maar een natuurlijke toestand van de mens. Van hem
komt de mooie spreuk ‘alle ellende van de
mensen heeft maar één oorzaak, namelijk
dat zij niet in staat zijn rustig in een kamer
te blijven’. We willen gelukkig en onsterfe-

Door Thomas Heij

lijk zijn, maar dat lukt ons niet en daar kunnen we ons maar moeilijk bij neerleggen.
De mens is volgens Pascal daarom
naarstig op zoek naar verstrooiing, bijvoorbeeld door een potje biljart – wij zouden misschien eerder denken aan Netflixseries of games. Het probleem is echter
dat die afleiding altijd maar tijdelijk is. Ze
is niet meer dan de illusie van geluk. De
echte oplossing voor verveling lag voor
Pascal in een herwonnen geloof in God.
Maar wat moeten wij, ongelovigen
na de dood van God, met onze verveling aanvangen?
Omgevingsverveling is relatief eenvoudig: verander je omstandigheden en
die verveling zal verdwijnen. Wanneer
we straks weer vrijuit de wereld in kunnen, zal de verveling van het thuiszitten
natuurlijk weg zijn. Tot die tijd is het geduldig zijn of verstrooiing zoeken.
En die diepere, existentiële verveling?
Ik denk dat we die verveling niet moeten
verwerpen als zonde, maar moeten beseffen dat ze typisch menselijk is. Probeer
deze verveling niet te verdrijven met amusement. Durf in plaats daarvan de ongemakkelijke maar waardevolle vragen die ze
oproept te stellen en te onderzoeken.

VIRUSSEN
Door René ten Bos
De angst zit al verscholen in de etymologie. Het Latijnse woord virus betekent gif of slijm. Het gaat dus om iets
waar we ons beter verre van kunnen
houden. Wie viroloog wordt, loopt de
kans zichzelf te vergiftigen.
Toch snap ik die virologen wel. Virussen zijn fascinerend, omdat ze al
onze conceptuele onderscheidingen opblazen. Zo weet men bijvoorbeeld niet
of virussen leven of niet. Het antwoord
op deze vraag hangt natuurlijk een beetje af van hoe je leven definieert. Als je
bijvoorbeeld denkt dat leven altijd gekenmerkt wordt door metabolisme
(stofwisseling), dan haak je af en zeg je
dat virussen niet leven, omdat ze geen
stofwisseling kennen. Als je denkt dat
leven altijd gekenmerkt wordt door evolutie, dan ben je juist geneigd te zeggen
dat virussen wel leven, want zich ontwikkelen doen ze wel. Virussen zijn

meesters in zelftransformatie, ook al
doen ze dat vooral door zelf-kopiëren,
maar in herhalingen kunnen altijd verschillen blijven zitten. In de microbiologie, zo begrijp ik, woedt een hevige conceptuele discussie tussen metabolisten
en evolutionisten. Maar zelfs als je ervan uitgaat dat het virus leeft, dan nog
is het heel moeilijk aan te geven wanneer het begon met leven en wanneer
het ophoudt met leven.
De conceptuele ondoordringbaarheid van het virus heeft ertoe geleid
dat men virussen altijd negatief heeft
gedefinieerd. Ze zijn vooral dingen
niet. Dus: geen dieren, geen bacteriën,
geen microben, geen organismen, geen
soorten… Ze ontsnappen aan iedere
classificatie. Laat ik toch proberen iets
positiefs te zeggen. Virussen zijn in
mijn filosofische lekenogen:
a) parasitair,
b) filtreerbaar,

c) infectueus.
Parasitair zijn ze omdat ze een gastheer
behoeven die ze infecteren door celstructuren binnen te dringen en zichzelf te
kopiëren. Ze ‘zoeken’ altijd iets waar ze
zich aan vast kunnen klampen en zijn
niet altijd even kieskeurig. Als we bossen kappen of dieren uit bossen wegkapen om ze op te vreten, dan wil het virus wel eens van een vleermuis via een
schubdier of mangoest naar de homo sapiens springen en zo’n reis kan nare gevolgen hebben. Je moet niet denken dat
virussen dankbaar zijn. Kenmerk van al
het parasitaire leven, schrijft de Franse
filosoof Michel Serres in zijn boek Le parasite, is ondankbaarheid. Vandaar dat
we het willen vernietigen: ‘Mort aux
ingrats!’, roepen we: Dood aan de ondankbaren! Maar dan vergeten we dat
het leven als zodanig altijd parasitair is.
Virussen zijn ook filtreerbaar. Dat
wil zeggen dat bijna alles voor deze

net-niet organismen doordringbaar is.
Eind 19de eeuw ontdekten wetenschappers dat bepaalde waterfilters (denk
hier aan de zogenaamde Pasteur-Chamberlandfilter) heel goed zijn in het tegenhouden van bacteriën, maar dat
nog kleinere ziekteverwekkers wel door
die filters heen gingen. Niet alleen virussen trouwens, maar ook sommige
bacteriën zonder celwand (zogenaamd
mycoplasma, ook een behoorlijk pathogeen clubje …). Filters konden ons dus
niet helemaal afsluiten van ziekteverwekkende contingenties. Men begon
meer dan honderd jaar geleden dus al
angstige virale vermoedens te krijgen.
Mooie formule: a + b → c. Oftewel: breng het parasitaire (a) en het filtreerbare (b) samen en je hebt besmetting (c). Virussen zijn altijd infectueus.
Nu moeten we niet denken dat dit infectueuze uitsluitend slecht is. Integendeel zelfs, wie verliefd wordt, ervaart
vaak een prettig soort aanstekelijkheid
die alles ineens anders maakt. Zoiets
kunnen virussen dus ook doen. Ik citeer de Amerikaanse, mariene microbioloog Grieg Steward: ‘Behalve functio-

‘Virussen verbinden
levens waarvan we niet hadden
verwacht dat ze bij elkaar hoorden’

neren als beulen, kunnen virussen ook
niet-dodelijke infecties veroorzaken
die de hele fysiologie of evolutie van
hun gastheren veranderen.’ Anders gezegd, virussen veranderen het leven. Ze
zijn, schrijft oceanograaf en antropoloog Stephen Helmreich, ‘differentievectoren van het leven’, niet alleen in
de microbiële zee waar hij het over
heeft, maar ook elders. Door infecties
veranderen ze het leven en dat heeft
dat leven hard nodig. Alleen wie al te
veel hecht aan het voortbestaan van in-

dividueel leven – een mens, een dier of
een plant – kan dit als iets gevaarlijks
zien, precies zoals verliefdheid een gevaarlijke wending geeft aan mensen die
liever stabiliteit willen.
Ik begrijp ze wel, die virologen.
Virussen verbinden levens waarvan we
niet hadden verwacht dat ze bij elkaar
hoorden. Het maakt ze giftig, zeker, maar
ze zorgen er ook voor dat dit leven
voortgaat. Ze ondermijnen patronen,
hiërarchieën en ordeningen. Virussen zijn
anarchisten, liefdevol en dodelijk tegelijk.

EEN STOÏCIJNS PERSPECTIEF OP HET CORONAVIRUS
Door Dennis de Gruijter

Volgens de stoïcijnen kunnen we sommige dingen beïnvloeden en andere dingen niet. We kunnen weliswaar slechte
dingen voorkomen door te handelen
met vooruitzicht, maar dat er uiteindelijk slechte dingen gebeuren of hoe ze
precies gebeuren, dat is niet aan ons.
De wereld is een plek waar ‘slechte’ dingen zullen gebeuren. Dat wil zeggen, wij beoordelen die dingen als
slecht. Het coronavirus is van zichzelf
niet slecht, het is onze mening die het
‘slecht’ maakt. Mensen in gebieden die
niet getroffen zijn zullen er onverschillig tegenover staan (net als de meesten
van ons slechts enkele weken geleden).
Zij die profiteren van de schommelingen in de economie zien het virus misschien zelfs als een zegen!

De stoïcijn Marcus Aurelius (121180) herinnert ons eraan dat we kwetsbare wezens zijn die leven in een wereld die onverschillig staat tegenover
onze wensen en verlangens. Te willen
dat dit anders is, is irrationeel en nutteloos. Uiteindelijk wint de wereld namelijk altijd. Dus, het beste dat we kunnen doen is accepteren en meebuigen.
Het is namelijk buigen of barsten.
Toch zijn we ook het soort
wezens dat altijd op jacht is naar het
grotere perspectief. Waarom gebeurde
dit? Betekent dit iets? Waarom moeten we ons zorgen maken over ons gedrag in deze omstandigheden? Waarom zouden we rationeel moeten zijn
in een irrationeel universum?
Marcus Aurelius biedt ons een interessant gedachte-experiment. In boek 15
van De Meditaties betoogt hij dat er drie
mogelijkheden zijn: ofwel het universum

is bepaald door strenge wetten, ofwel het
universum wordt bestuurd door een hogere intelligentie (een god of goden), ofwel het universum is aan constante verandering en toeval onderhevig.
In het eerste geval, als het determinisme waar is, dan kunnen we maar
het beste ons gedrag aanpassen zodat
we met de stroom meedrijven en alles
met waardigheid dragen. In het tweede geval, als goden ons leven bepalen,
laten we dan ons zo gedragen dat we
hun leiding waard zijn. Als, ten derde,
het universum een product is van toeval, dan is rationele kalmte de beste
strategie om jezelf binnen de constante flux staande te houden.
De truc is dat deze drie gedragingen
elkaar versterken: accepteren wat je niet
kunt veranderen, je waardig gedragen en
een sterke morele en mentale houding
ontwikkelen om je staande te kunnen

houden ten overstaan van het noodlot.
Dat is moeilijk, maar zeker te doen.
Niets nieuws onder de zon
Sommige dingen liggen in onze macht,
andere dingen liggen niet in onze
macht. Als het regent op je verjaardag,
dan heb je geen andere keuze dan het
te accepteren. Het is nutteloos om je
op te winden over iets dat niet in je
macht ligt. Maar hoe zit dat met andere mensen? Heel veel mensen handelen op een manier die we onverantwoord vinden, of zelfs gevaarlijk.
Er zijn veel onaangename mensen
in de wereld, dus wensen dat zij ons pad
niet kruisen kan ons alleen maar van
streek maken. Marcus Aurelius vertelde
zichzelf elke ochtend dat hij veel vervelende personen zou ontmoeten die dag:
jaloerse, boze, onverantwoordelijke, gemene, domme en bemoeizuchtige mensen. Het is dan ook beter mentaal voorbereid te zijn op het onvermijdelijke.

Vandaag de dag zien we veel mensen die onverantwoordelijk handelen.
Ze nemen het risico op besmetting
van hun naasten door eenvoudige
richtlijnen niet op te volgen. Ze hamsteren, schudden handen en scholen
samen. De stoïcijn begrijpt dat mensen onder druk domme dingen doen.
Zo is het altijd geweest en zo zal het
waarschijnlijk ook altijd zijn. Ook wijzelf doen misschien niet het juiste.
Maar aangezien het gedrag van anderen buiten onze invloedssfeer ligt, kunnen we alleen ons mentale evenwicht
bewaren door dat te accepteren.
De oude Grieken gebruikten het
begrip amathia, het verkeerde doen
door gebrek aan wijsheid. De maatschappij kan de wijsheid niet en masse verbeteren, dus er zullen altijd mensen zijn die domme dingen doen.
Welwillendheid is een stoïcijnse deugd,
maar Epictetus, Marcus Aurelius en Seneca waarschuwden alle drie om je niet

te veel in grote mensenmassa’s te begeven. Hun ondeugden zijn hoogst besmettelijk. Dat klinkt weliswaar elitair,
maar als mensen nog geen anderhalve
meter afstand kunnen bewaren, hebben ze misschien een punt.

Advertentie
De stoïcijnse week op de ISVW
Het stoïcisme is een praktische filosofie
die gericht is op het bereiken van een
goed leven, voor jezelf en voor anderen. Tijdens de stoïcijnse week beoefen
je samen met andere cursisten vijf dagen lang de weg van de Stoa, gebaseerd op het internationale concept van
de jaarlijkse Stoic Week.
Maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli 2020
Klik hier voor het programma en meer
informatie omtrent de cursus.

WAAROM SCHREEF BOCCACCIO DE DECAMERONE?
Door Frans Jacobs
Nu ik dit schrijf, zucht en steunt de hele
wereld onder de last van het coronavirus.
Velen krijgen het idee om de tijd door te
komen met behulp van klassieke teksten,
waarbij La Peste van Camus en de Decamerone van Boccaccio het goed doen. La
Peste is de kroniek van een pestepidemie
die begon op 16 april ergens in de jaren
veertig en die ongeveer een jaar later ophield. Zij was geschreven door een ooggetuige die later de arts Rieux blijkt te zijn.
De indruk wordt gewekt dat het verslag
gemaakt is tijdens de fatale gebeurtenissen. De Decamerone bevat honderd verhalen, gedurende veertien niet aaneengesloten dagen aan elkaar verteld door zeven
jonge vrouwen en drie jonge mannen die
zich ten tijde van de pest hebben teruggetrokken in een villa buiten Florence. Het
zijn ogenschijnlijk vooral opbeurende verhalen, maar er zit veel meer achter, waar

een vluchtige lectuur aan voorbijziet. Boccaccio trekt graag rookgordijnen op omtrent zijn bedoelingen. Aan het begin van
de vierde dag zegt hij bijvoorbeeld dat hij
alleen maar pretentieloze verhaaltjes
heeft willen schrijven, waar je vooral niets
diepzinnigs achter moet zoeken. Toch is
er alle reden om dat juist wel te doen. In
het bijzonder ga ik de vraag beantwoorden waarom de tien vertellers van de Decamerone na de tiende verteldag opeens
teruggaan naar huis.
Laat ik eerst iets vertellen over Giovanni Boccaccio. Hij is in 1313 geboren in Certaldo, een kleine plaats enkele tientallen kilometers ten zuidwesten
van Florence. Na het ontvangen van
huisonderricht, waarbij hij al vroeg in
het werk van de bijna-tijdgenoot Dante
werd ingeleid, ging hij rechten studeren. Maar jurist wilde hij bij nader inzien niet worden, liever werd hij schrijver en verdiende de kost als diplomaat

voor de Florentijnse Republiek, waarbij hij veel reizen ondernam. Rond
1349 (een jaar na de pest van 1348) begon hij te schrijven aan de Decamerone, die hij in het Italiaans schreef, evenals zijn eerdere werken. Hij voltooide
haar in 1352. In de jaren vijftig raakte
Boccaccio onder de invloed van Italiaanse humanisten, onder wie met name Petrarca (1304-1374), en liet hij
zich uitvoerig in met klassieke Griekse
en Latijnse teksten. Vanaf die tijd
schreef hij ook vrijwel alleen in het Latijn, onder meer De mulieribus claris
(Over beroemde vrouwen) en het invloedrijke Genealogia deorum gentilium (Genealogie van de heidense goden). Meer en meer nam hij afstand
van de Decamerone, die hij nu te lichtzinnig vond. Hij ontving in die jaren
ook de lagere wijdingen, hoewel hij het
niet schopte tot het priesterschap.
Toch heeft hij zich nooit helemaal ge-

distantieerd van de Decamerone: nog
een paar jaar voor zijn dood heeft hij
de hele tekst nog eens overgeschreven
en hier en daar tekstuele correcties aangebracht. Aan de inhoud veranderde
hij niets. Dit handschrift bestaat nog
steeds en vormt de basis van hedendaagse Decamerone-uitgaven.
Vanaf 1361 trok hij zich min of
meer terug in Certaldo. In de San Stefano di Badia van Florence gaf hij in 1373
nog commentaar op een aantal Canti
van Dante, uitgegeven onder de titel Esposizioni sopra la Commedia di Dante.
Het geeft aan hoezeer hij Dante bewonderde: zijn leven begon er zo ongeveer
mee, en eindigde er ook mee.
Na een lange periode van zwakke
gezondheid stierf hij in 1375. (Ter vergelijking: Dante leefde van 1265 tot 1321.)
De bedoeling van de Decamerone
De verteller van de Decamerone is zo
vriendelijk om in het voorwoord en de
openingspassages van de eerste dag iets
te zeggen van hetgeen hij met zijn boek
beoogt. In de tijd van Boccaccio maakten ze overigens nog geen principieel on-

‘Ze gaan samen een geordend en fatsoenlijk
bestaan leiden, dat wordt besteed aan
onschuldige bezigheden als wandelen,
dansen en zingen’

derscheid tussen de ‘auteur’ van een
boek, de historische persoon die het
heeft geschreven, en de ‘verteller’ ervan,
de geïmpliceerde instantie die al het geschrevene voor zijn rekening neemt. Die
twee vallen samen bij een autobiografie,
maar zelfs daar weten we dat wat iemand allemaal over zijn leven vertelt,
niet hoeft te kloppen; hij geeft er meestal een draai aan die het samenhangender en indrukwekkender maakt, terwijl
het leven meestal een grote bende is.
Dit voorwoord hoeft dus niet autobiografisch te zijn: wanneer we erin horen dat

‘ik’ ooit hopeloos verliefd was en bijna
aan die liefde bezweek, hoeft dat strikt
genomen niet te gelden voor Giovanni
Boccaccio. Maar voor het gemak ga ik er
toch van uit dat de ‘ik’ van het voorwoord en van het begin van de eerste
dag Giovanni Boccaccio zelf is.
En wat zegt hij dan? Kortweg dit:
hij is ooit het slachtoffer geweest van
een hevige verliefdheid op een onbereikbare dame. Dat liefdesverdriet is op den
duur gesleten, mede doordat vrienden
hem daarbij getroost hadden. Uit dankbaarheid wil hij iets terugdoen: troost

bieden aan vooral jonge dames, die in
huis vastzitten en bijna niets omhanden
hebben, en die verteerd worden door onvervulbare verlangens. (‘Onderworpen
aan de wensen, grillen en bevelen van
hun vader, moeder, broer en echtgenoot, blijven vrouwen dikwijls opgesloten in de bedompte ruimte van hun vertrekken, gedwongen tot nietsdoen, heen
en weer geslingerd tussen vaak tegenstrijdige verlangens, verzonken in velerlei gedachten, die wel niet steeds even
vrolijk zullen zijn’, p. 8.1) Daartoe zal hij
honderd verhalen vertellen, die je ook
fabels, parabels of historiën kunt noemen, sommige komisch, andere tragisch, weer andere wonderbaarlijk, allemaal tot vermaak van de lezeressen.
Maar ook ter lering: ze kunnen eruit leren wat ze moeten vermijden of wat
juist navolging verdient.
Hoe komt Boccaccio aan die verhalen? Dat vertelt hij aan het begin
van de eerste dag. ‘Uit betrouwbare
bron’ heeft hij vernomen dat in het
jaar 1348 in de Santa Maria Novella
van Florence zeven meisjes elkaar toevallig tegenkwamen en met elkaar aan
1

de praat raakten. Dat was middenin
de pest die Florence toen teisterde.
Die pest wordt plastisch beschreven:
veel lichamelijke ellende, veel sterfgevallen. Maar ook: de maatschappelijke
moraal valt weg, doden worden niet
fatsoenlijk begraven, huwelijksbanden
bezwijken, vrouwen schrikken er niet
voor terug om hun door de pest aangetaste lichaam aan mannen te vertonen, religieuzen houden zich niet
meer aan hun geloften, er wordt geroofd zonder dat het burgerlijke gezag
iets kan uitrichten, er wordt geschranst en gezopen. En er wordt over
alle ellende gelachen en er worden
grappen over gemaakt. Een heel andere reactie vertonen mensen die proberen zich helemaal terug te trekken uit
de samenleving. Ook die zeven meisjes komen, nadat ze er drie jongens
hebben bijgehaald, met elkaar overeen
om zich met hun bedienden terug te
trekken in een buitenhuis, en daar een
leven te leiden dat zoveel mogelijk de
pest negeert: ze gaan samen een geordend en fatsoenlijk bestaan leiden, dat
wordt besteed aan onschuldige bezig-

heden als wandelen, dansen en zingen, en vooral: aan het vertellen van
verhalen, met de uitdrukkelijke bedoeling om elkaar plezier te doen. Ze zullen daar blijven totdat de pest is geweken. Die honderd verhalen zijn het die
Boccaccio naar eigen zeggen uit betrouwbare bron had vernomen.
Daarmee hebben we een raamvertelling binnen een raamvertelling: eerst
zegt Boccaccio dat getroost liefdesverdriet hem ertoe heeft gebracht om honderd leuke verhalen te vertellen, en vervolgens geeft hij aan dat die verhalen
bedacht zijn door jongens en meisjes
die aan de pest proberen te ontkomen.
Onnodig te vermelden dat Boccaccio’s verklaring van de herkomst van
die honderd vertellingen een mystificatie is. In feite ligt er ontzettend veel research aan ten grondslag. Van vele verhalen deed al een variant de ronde in
en buiten Italië. Maar de verklaring
die hij aan het begin van de eerste dag
geeft is natuurlijk veel meeslepender.

Verder lezen? Klik hier.

Citaten uit de vertaling van Frans Denissen, Decamerone, Athenaeum—Polak & van Gennep, vele drukken.

DE VRAAG DIE WE MAAR NIET STELLEN
Door Marthe Kerkwijk
‘Hoe wil jij eigenlijk doodgaan?’ vroeg een
vriendin, plompverloren tijdens het toetje
in een poepsjiek restaurant. ‘Euh…’ antwoordde ik, een beetje van mijn à propos,
‘in mijn slaap, denk ik. Na een kort ziekbed
gewoon niet meer wakker worden.’
‘Nee man. Saai!’ Ze wuifde mijn suffe
antwoord weg met een lepel ganache. ‘Ik
wil wel een beetje drama. Drijvend in het
zwembad van een drugsbaron met een mes
in mijn rug gevonden worden.’
Ik moet toegeven dat het idee om
filmisch aan je einde te komen steeds aantrekkelijker werd naarmate de avond vorderde. Maar van dit soort stervensfantasieën kun je alleen genieten als de dood
nog ver weg is. Als de dood, van jezelf of
van een naaste, een reëel risico wordt, dan
wordt het eng. Voor de moderne mens is
de dood het grootste taboe, en onze sterfelijkheid het irritantste probleem.
We zijn Verlichtingsmensen en ons
optimisme is grenzeloos. Diep vanbinnen
hopen we, met onze wetenschap, de natuur
in de palm van onze hand te kunnen hou-

den. Gruwelen als de pest en tuberculose
behoren tot het duistere verleden, houden
we onszelf graag voor, toen we de natuur
nog niet konden bedwingen.
Voor de Verlichtingsdenkers ging wetenschappelijke vooruitgang hand in hand
met morele vooruitgang. De mens zou de
chaotische, gewelddadige natuur ook in morele zin beteugelen. Als mensen niet meer
hoefden te lijden aan schaarste, ziekte en
andere natuurlijke gebreken, dan zouden
ze ook geen reden meer hebben tot conflict.
Ook geweld zou daarmee opgelost zijn.
Maar als ziekte en geweld problemen zijn die we op den duur oplossen,
waaraan kunnen we dan nog sterven? De
moderne mens heeft hierop geen antwoord. Wij willen namelijk niet sterven.
Voor ons is ook onze sterfelijkheid een
probleem dat een oplossing behoeft.
Maar willen we dat echt, onsterfelijk
zijn? Ik niet. Ik denk dat de tijdelijkheid
van het leven maakt dat we het als waardevol kunnen ervaren. Maar dat betekent ook
dat ik de vraag ‘waaraan wil ik sterven?’ serieus moet nemen. Dat is een ongemakkelijke vraag, wanneer het er echt toe doet.

Het coronavirus heeft de schroeven
onder ons Verlichtingsdenken een tandje
losser gedraaid. Het zegt: ‘Voor mij kwamen de pest en de Spaanse griep. Je hebt
ze bedwongen met hygiëne en vaccins,
maar ik ben nieuw en na mij komen anderen. Wij virussen zijn je altijd een stap
voor. Je ziet ons als een vijand, maar waarom? Ik heb iets te bieden: een snelle dood.
Het is een tijdelijke aanbieding. Wie wil
‘m hebben? Of ga je liever dood aan iets
anders? En zo ja, aan wat dan?’
Wat als we die vraag nu eens echt serieus zouden nemen? Niet als stoere fantasie tijdens het dessert, maar echt?
Op het moment van schrijven herstel ik van een verkoudheid. Was het corona? Ik weet het niet. Het begon in
mijn neus en hield op bij mijn bronchiën, zoals meestal bij een verkoudheid. Maar als ik oud was, met een slechte weerstand, dan had het mijn longen
kunnen bereiken. Ik stel me voor dat ik
dan benauwd zou worden en in het ziekenhuis zou belanden. In slaap gebracht
en, na een ziekbed van enkele weken,
misschien niet meer wakker worden.

ALLE DINGEN ZĲN VERGANKELĲK...

ZENMEESTER DŌGEN OVER HET HART VAN DE TIJD
Door Michel Dijkstra
Vayadhamma shankara, ‘Alle dingen
zijn vergankelijk’. Aan deze laatste woorden van de Boeddha moet ik de afgelopen weken regelmatig denken. Hoe opmerkelijk dat hij deze boodschap, die
een kern van zijn onderwijs vormde, tot
op zijn sterfbed herhaalt. Alsof we
steeds opnieuw vergeten dat wij kwetsbaar zijn, dat alles kwetsbaar is. De wereldwijde epidemie onderstreept deze
vergankelijkheid en herinnert zo aan een
andere grote uitspraak van de Boeddha:
‘Leven is lijden’. Dit lijden aan de mortaliteit komt niet ineens uit de lucht op
ons bordje getuimeld. Vanuit boeddhistisch perspectief begeleidt dit fenomeen
het menselijk leven altijd en overal; een
crisissituatie licht het nog meer uit. Wij
zien het niet-bestendige nu scherper.
Eihei Dōgen, de grootste zenmeester die Japan heeft voortgebracht, zegt
over vergankelijkheid: ‘Bestudeer haar!’
En ‘studeren’ betekent in zijn jargon:
leer het intiem kennen, tot op het merg.
Afgezien van de Boeddha belichaamde

Dōgen het leven met de mortaliteit als
geen ander. Zijn ouders sterven nog
voor zijn tiende levensjaar en als jonge
twintiger maakt hij willens en wetens de
levensgevaarlijke zeereis naar China omdat zijn verlangen naar de ‘correcte leer’
groter is dan zijn doodsangst. Als vijftiger bespoedigt hij zijn eigen verscheiden
wellicht door workaholic-gedrag en het
excessief zitten in meditatie.
Wat zie je als je Dōgens advies opvolgt en de vergankelijkheid bestudeert?
Om met Lucebert te spreken: het hart
van de tijd. In het onderdeel Zijn-tijd of
Uji uit zijn eerste meesterwerk Shōbōgenzō stelt de zenmeester dat de tijd
een ‘schittering’ of ‘stralend licht’ is. Hij
gebruikt hier een veelzeggend Japans
karakter: kōmyō. Dit begrip wordt standaard gebruikt voor een beschrijving
van het zogenaamde Westelijke Paradijs van de met compassie vervulde kosmische boeddha Amithāba; iets waar al
zijn luisteraars van op de hoogte waren.
Het ‘stralende licht’ duidt zo op een universele redding waar wij, zennig gesproken, middenin zitten als onlosmakelijke

en zo allemaal met elkaar verbonden onderdelen van de tijd.
Verderop in SBGZ Zijn-tijd geeft
Dōgen nog een beschrijving van het hart
van de tijd: het is als de lente. Je kunt het
begin van de lente wel met een kalenderdatum afspreken, maar feitelijk niet fixeren. De lente is een ongrijpbaar en totaal
uitbotten en opbloeien van alles om ons
heen; een proces van zelfregeneratie. Inderdaad: door niets anders gedragen dan
door zichzelf. ‘Stralend licht’ en zelfregeneratie, dat is volgens Dōgen het moment. Let wel: hij zegt dit in zijn klooster
in Uji en na de preek reciteren de aanwezigen wellicht: ‘Leven-en-dood is de grote
zaak./ Snel vergaan alle dingen./ Wees
daarom altijd wakker;/ Nimmer onoplettend; nimmer achteloos.’ De Boeddha zei
het al: het leven is als dauw op het gras.
Toch is dit eigenste moment van
ons leven, dit zichzelf grenzeloos en totaal vernieuwende ‘nu’ of nikon als de
lente. Dit is niet het wegwissen van alle lijden, strijd en weerwerk.
Dit is het inzicht dat er ten
diepste geen weerwerk is.

ZORG
Door Maaike Rijntjes
Mijn moeder is al 32 jaar verpleegkundige. Een beetje per toeval, zegt ze zelf.
Het past wel bij haar. In het dagelijks
leven staat ze voor iedereen klaar met
een luisterend oor en een pot thee, ook
in het ziekenhuis vindt ze het fijn dat ze
tijdens een moeilijke periode iets voor
mensen kan betekenen. Dat is de afgelopen jaren wel steeds lastiger geworden,
niet alleen door personeelstekort, maar
ook door bureaucratisering van de zorg.
‘De regel is: als het niet opgeschreven
wordt, is het niet gedaan’, zegt ze. Al die
tijd achter een computer, is tijd die ze
niet aan patiënten kan besteden.
De afgelopen jaren hebben veel
mensen in de zorg geprobeerd daar aandacht voor te vragen. Daarom vroeg ik
me af wat mijn moeder ervan vond dat

ze sinds de coronacrisis plotseling zo in
het zonnetje worden gezet.
We spreken elkaar via Skype. Allebei
drinken we thee, zij stopt af en toe een
dropje in haar mond. ‘Wil je er ook een?’
‘Waarom denk je dat de zorg voor de coronacrisis niet zo zichtbaar was?’, begin
ik.
‘Vanzelfsprekendheid’, zegt ze. ‘Je
merkt pas hoe belangrijk een onderdeel
van je lichaam is, als het niet meer
werkt. En we zijn het gewend geraakt
dat de zorg werkt.’ Maar een groter probleem is misschien onwetendheid. ‘Mensen hebben geen idee wat ik eigenlijk
doe. Ze denken dat het vies is, verpleegkundige zijn. Poep, pies en bloot.’
Misschien willen ze het ook niet
weten. Je komt meestal immers in een

ziekenhuis als het niet goed met je
gaat, of als het niet goed gaat met iemand om wie je geeft. Dat zijn geen
omstandigheden waar we graag over
nadenken. De coronacrisis dwingt velen van ons daar nu wel toe.
Wat houdt haar baan dan wel in?
‘Een verpleegkundige denkt mee
met de arts en zorgt dat de behandeling van de arts wordt uitgevoerd’,
vertelt mijn moeder. ‘We zijn een tussenpersoon voor de familie, we geven
informatie, we zorgen dat de juiste medicatie en de juiste materialen er zijn,
we verbinden wonden, we komen als
patiënten bellen…’ Als ik denk dat dat
het is, vervolgt ze: ‘We dealen met acute situaties, begeleiden stervende mensen, regelen ontslagen en opnames, we
begeleiden leerlingen…’ Zelfs dat zijn
nog niet al haar taken. Pauze houden is

er vaak niet bij. Sommige dagen begint
ze zeven uur ’s ochtends ‘en dan kom ik
om half vier weer bovendrijven’.
Dat vindt ze dan ook het zwaarst:
de hele dag ‘aan’ staan. Ze houdt van
vijf, zes patiënten tegelijk in de gaten
hoe het geestelijk en lichamelijk met
ze gaat. Als ze voor de ene patiënt de
familie te woord staat, of met een arts
praat, of medicatie regelt, dan zijn er
altijd andere patiënten in haar achterhoofd bij wie ze ook moet zorgen dat
alles goed blijft gaan.
‘Fouten hebben grote gevolgen’, zegt
ze. Ze is verantwoordelijk voor de gezondheid van de patiënten. Fouten kunnen levens kosten. Ja, de coronacrisis verhoogt
de werkdruk en maakt werkomstandigheden zwaarder. Maar de druk van die verantwoordelijkheid verandert niet.
‘Het mag niet te zwaar worden hoor’, zei
mijn moeder over dit stuk.
We kunnen het virus hebben ook
als we weinig of geen symptomen ervaren. Dat betekent dat we eigenlijk altijd

mensen zouden kunnen besmetten
door niet voorzichtig te zijn, toch naar
buiten te gaan. Daarmee zijn we allemaal verantwoordelijk voor de gezondheid, en misschien zelfs voor het leven,
van anderen. Die realiteit is zwaar. Die
realiteit is voor de meesten van ons gelukkig, hopelijk, ook tijdelijk.
Voor mensen als mijn moeder is
het de dagelijkse realiteit op hun werk.
‘Ik voelde die druk al in 2019’, zegt ze.
‘In 2021 voel ik dat nog steeds.’
Ze is de eerste om te roepen dat ze
daar zelf voor heeft gekozen. Maar ze
heeft niet gekozen voor de structurele
problemen die bureaucratisering en personeelstekort hebben veroorzaakt.
Het is terecht dat we eens applaudisseren en onze waardering uitspreken, alleen het belang van de zorg verdwijnt
niet na de coronacrisis. Het zou jammer zijn als we dat vergeten zodra we
onze huizen weer uit mogen. Mijn
moeder ziet namelijk niet voor zich
dat zorgpersoneel met ambulances

snelwegen gaat bezetten om ons eraan
te herinneren hoe ‘vitaal’ hun beroep
is. Ze hoopt echter wel dat de mensen
die erover gaan inzien dat de zorg opnieuw ingericht moet worden.
Ik vraag wat wij na de coronacrisis
voor verpleegkundigen kunnen doen.
‘Als je zelf in het ziekenhuis komt, stel
dan niet meteen eisen zonder dat je
weet wat wij doen. Durf te vertrouwen
op het gevoel en de kwaliteiten van de
mensen die aan het werk zijn. Glimlach
naar al het personeel.’
Ze is even stil.
‘Jij schrijft dit ook alleen maar
omdat deze crisis er nu is’, zegt ze
dan. Ik knik.
‘Misschien moet je over een half jaar
ook andere mensen in de zorg vragen of
ze meer waardering ervaren voor hun
werk, en dan nog eens iets schrijven.’
‘Ja’, zeg ik. ‘Ja, dat ga ik doen.’

En glimlachen. Naar iedereen.

OP NAAR DE ZOMER
We hebben de eeuwigheid nodig, want alleen die geeft ruimte aan
onze gebaren. En toch weten we dat we verkeren in een benauwende eindigheid. We moeten dus binnen deze grenzen zorgen voor
een oneindigheid, want we geloven niet meer in de grenzeloosheid. We mogen niet denken aan het wijde, bloeiende land, maar
moeten onze gedachten keren naar de omheinde tuin, die ook zijn
oneindigheid heeft: de zomer. Help ons dus daarmee. Een zomer
beginnen, dat is wat ons te doen staat.
Een fragment uit de dagboeken van Rainer Maria Rilke,
vertaald door Florian Jacobs

MEER LEZEN? Filosofie bij Bij Nader Inzien
• Fleur Jongepier beschrijft hoe haar lichaam besloot om
toch maar niet op wintersport te gaan aan het begin van
de coronacrisis (klik)
• Josette Daemen onderzoekt hoe onzekerheid rondom corona ons op de proef stelt: onzekerheid maakt eventueel
toekomstig lijden reëel voelbaar in het leden (klik)
• Eva Meijer reageert op iedereen die roept dat het 'de natuur' is die zich wreekt: er is helemaal niet zoiets als een
'natuur' los van cultuur (klik)

• Marcel Verweij en Roland Pierik schreven eerder een opiniestuk in de Volkskrant over triage op de intensive care.
Het stuk leidde tot veel verontwaardiging. Hier geven ze
een reactie (klik)
• Karin Jongsma en Fleur Jongepier betogen dat dit niet
het juiste moment is voor ethici om zich te mengen in de
discussie over de verdeling van ziekenhuisbedden op de
IC (klik)
• Clinton Peter Verdonschot reageert weer op Jongsma en
Jongepier: hij wil als ethicus en democraat zijn mond
niet houden (klik)
• Als je wil dat mensen hun gedrag en gewoontes aanpassen, dan moet je de omgeving aanpassen, betoogt Bart
Engelen in dit artikel over nudging (klik)
• Thomas Fossen heeft een verhelderend stukje geschreven over een verwarrende grafiek van het RIVM die lijkt
te impliceren dat een lockdown nu een goed idee is (klik)
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iFilosofie is het gratis digitale tijdschrift van de ISVW. Met een kleine
donatie (vanaf € 5,00) draagt u bij
aan de voortzetting van iFilosofie.

Abonneer gratis op iFilosofie. Zo
krijgt u elke maand op het moment
van verschijning de nieuwste editie via
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