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Omgaan met een duister verleden
Angst in de politieke filosofie
Philosopher Queens

REDACTIONEEL DOOR DIK EN DUN
Wat ik nooit heb begrepen, zijn lezers die een boek beoordelen naar
de dikte ervan. Dat zijn de lezers
die zich op de borst kloppen omdat ze een boek ‘met meer dan vierhonderd pagina’s’ hebben weten
door te komen, of die tegen een
boek aanhikken omdat je er een
deur mee kan barricaderen. Of je
een boek wel of niet dóórleest,
heeft niets te maken met het gewicht of de omvang ervan. Want
een goede schrijver, daar roetsj je
doorheen, ook al heeft die duizend
bladzijden volgekladderd.

Neem nu de boeken die we dit keer
bespreken. Susan Neimans Wat
we van de Duitsers kunnen leren
past niet door de brievenbus, maar
is dermate vlot geschreven dat je
het zo uit hebt. Gert Jan Roskammer deed ook al langer over het recenseren van Foucault’s nieuwste
kloekeling dan het lezen ervan. En
een filosofische klassieker als Hobbes’ Leviathan leest misschien net
niet als een spannende roman,
maar de taal is dermate prikkelend
dat je de bladzijden omslaat alsof
de soeverein je op de hielen zit.

Er staan ons wintermaanden zonder al te veel vertier te wachten.
Wat is er dan beter dan het verorberen van het ene veel te dikke filosofieboek na het andere? En je doet
nog aan krachttraining ook als je de
boeken een paar keer op en neer beweegt voordat je ze openslaat. iFilosofie wenst haar lezers dagen vol
omvangrijke verdieping toe.
Groeten van formaat,
Florian Jacobs,
hoofdredacteur iFilosofie
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WIJ ERGENS TUSSEN GESCHIEDENIS EN TOEKOMST
De hele morele wereld is in de
geschiedenis te vinden, schrijft toneelschrijver, filosoof en historicus Friedrich Schiller ergens. Susan Neiman duikt in Wat we van
de Duitsers kunnen leren in de
diepten van de moreel beladen geschiedenis. Indringend en betrokken beschrijft ze hoe verwerking
van een gruwelijke geschiedenis
gestalte krijgt in Duitsland en de
Verenigde Staten. Het resultaat is
een moreel appèl van grote omvang, geschreven in de vorm van
filosofische journalistiek.
Tekst: Florian Jacobs
Het kwade is (niet) wat wij doen
Geturfd heb ik niet, maar het zou me weinig verbazen als dialogen en reflectie fiftyfifty over de pagina’s verdeeld zijn in het
kloeke Wat we van de Duitsers kunnen
leren. Susan Neiman, filosoof en directeur

van het Einstein Forum in Potsdam, heeft
honderden mensen gesproken voor haar
onderzoek naar de maatschappelijke verwerking van gruweldaden. Ze neemt de
lezer mee langs herinneringsoorden en
musea, langs historici en filosofen, langs
nazaten van slachtoffers en daders. Deze
persoonlijke aanpak leidt tot een caleidoscoop van mogelijke omgangsvormen met
zoiets moeilijk verteerbaars als de holocaust en lynchpartijen: honderd mensen,
honderd gedragingen.
De grote gemene deler is het gevecht
met het kwaad. Dat is in veel gevallen immers niet iets wat louter anderen doen,
hoe graag we dat ook zouden willen geloven, maar iets wat we zelf hebben uitgespookt, of mensen die ons meer nabij
staan dan ons lief is. Zoals landgenoten:
‘In dit boek laat ik zien hoe het Duitse
volk moeizaam en met horten en stoten
zo ver kwam dat het erkende welk kwaad
zijn natie had aangericht.’ (p. 41) Deel één
van Neimans boek heet adequaat genoeg

‘Duitse les’: ze laat zien hoe Duitse instituties en onderwijsbeleid een kader hebben
gecreëerd dat de schandvlek van het naziverleden maakt tot een les voor de
toekomst. Haar vergelijking tussen de aanpak van West- en Oost-Duitsland is weliswaar aan te vechten, maar de strekking
voor het geheel van haar boek is helder:
als Duitsland zich dermate ‘aan de juiste
kant van de geschiedenis’ (p. 206) heeft
weten te posteren, zouden andere naties
dat ook moeten kunnen.
Mississippi Goddam
In deel twee van Wat we van de Duitsers kunnen leren is Neiman onverschrokken op jacht naar de verwerking
van het kwaad in het Zuiden van de
Verenigde Staten. Voorbeelden van voortreffelijke Vergangenheitsaufarbeitung, begonnen en voortgezet door individuen, vindt ze genoeg, maar hoe staat
het met de verwerking in instituties en
organisaties, in de cultuur en in de prak-

‘Als Duitsland zich dermate “aan de juiste kant
van de geschiedenis” heeft weten te posteren,
zouden andere naties dat ook moeten kunnen’

tijk? Black Lives Matter was nog niet opgevlamd ten tijde van het schrijven van
haar boek, en toch is het alsof we die
maatschappelijke onvrede op iedere pagina bespeuren. Met name het hoofdstuk ‘De gezichten van Emmett Till’,
over een brute misdaad en het schandelijke ontbreken van enige veroordeling
ervan, blijft de lezer nog lang bij. Doordat we de misdaad vrijwel meemaken,
en het onrecht erna bladzijdenlang blijven volgen, leven we de beroemde
woorden van William Faulkner: ‘Het
verleden is nooit dood. Het is zelfs niet
eens verleden.’ (geciteerd op p. 222)
Dit is journalistieke filosofie die nabijkomt, die morele theorie concreet
maakt, die oproept tot handelen.

En nu?
Deel drie vormt de apotheose van Neimans boek. Hierin schetst ze een handelingsperspectief, dat vooral haar (voormalige) Amerikaanse landgenoten lijkt te
adresseren, maar waarmee de intussen
behoorlijk goed ingelezen burger van willekeurig welk ander land ook wat kan. Ze
neemt een duidelijk morele toon aan,
waarin ze onomwonden haar ongenoegen
uit over mensen die maar niet willen leren, overtuigd als ze zijn van de onaantastbaarheid van de eigen geschiedenis, liever
gezegd, de geschiedenis die ze zichzelf
wijsmaken. Neiman bespreekt het nut
van monumenten, ‘zichtbaar gemaakte
waarden […] die de idealen belichamen
waar we aan hechten, in de hoop dat we

onszelf en onze kinderen er zo aan kunnen herinneren dat die idealen ook daadwerkelijk werden belichaamd door dappere mannen en vrouwen.’ (p. 406) Voldoet
ieder monument in Nederland aan dat ideaal? Ze beschrijft ook het belang van helden die, met een mooie formulering, ‘de
kloof overbruggen tussen ideaal en werkelijkheid’ (p. 426). Willen we de barbarij
een weerwoord kunnen bieden, dan is de
historische herinnering – of de zelfkriti-

sche herinnering, zoals de directeur van
Gedenkstätte Buchenwald haar noemt –
misschien wel het grootste goed dat we
tot onze beschikking hebben: die waarschuwt hoe breekbaar onze beschaving
kan zijn. Neiman heeft een boodschap
aan alle bedachte glorie: ‘Van mythen
naar wijsheid: het is een kwestie van volwassen worden.’ (p. 503)

‘Willen we de barbarij een weerwoord kunnen bieden,
dan is de historische herinnering misschien wel het
grootste goed dat we tot onze beschikking hebben’

Van stammenmentaliteit naar
universalisme
Het is geen gemakkelijke rit, Wat we
van de Duitsers kunnen leren. De taal
komt heel dichtbij en de morele inhoud
is er eentje die je regelmatig met enig ongemak doet verzitten. Ook is het een dik
boek dat best enige schrapkunsten had
kunnen gebruiken: sommige meanderingen duren te lang. Overigens heeft de Nederlandse vertaling zich wel enige (onbedoelde) weglatingen gepermitteerd:
vreemd genoeg ontbreekt menige letter
aan het eind van een woord. Daarbij is
het ook curieus te noemen dat de Nederlandse editie de ondertitel achterwege
laat. Het confronterende ‘Race and the
Memory of Evil’ of het meer beschouwen-

de ‘Wie Gesellschaften mit dem Bösen in
ihrer Geschichte umgehen können’, waarmee respectievelijk de oorspronkelijke
Amerikaanse en de Duitse editie zich
tooien, laten zien dat het boek meer beoogt dan een belerend vingertje van onze
oosterburen. Neiman ontwerpt een omgang met de geschiedenis die meer algemene, want morele, implicaties heeft
dan een vergelijking tussen Duitsland en
andere landen. Het toevoegen van een
ondertitel had dat duidelijker gemaakt
aan de nietsvermoedende lezer.
Bovenal toont Wat we van de Duitsers kunnen leren dat filosofie geen wandeling is over een open veld, om Pasternak te parafraseren. Neimans boek laat
zien in wat voor een wereld we (nog

steeds) leven, en hoeveel werk er nog te
verzetten is in de richting van iets wat
lijkt op een moreel ideaal. Dat dat ideaal menige culturele illusie ruw verstoort, is een noodzaak. De mate waarin
we onze geschiedenis ons leven laten bepalen, is aan iedere nieuwe generatie.
Neiman laat ziet dat onwetendheid ten
aanzien van historische feiten een alom
verspreid fenomeen is, en zelfs gelukkig
kan maken. Maar onwetendheid is ook
een morele keuze, en eentje die de lezer
van Wat we van de Duitsers kunnen leren moeilijk kan (blijven) maken.
Susan Neiman, Wat we van de Duitsers
kunnen leren. Vertaald door Huub Stegeman, Rotterdam: Lemniscaat, 2020.

DE POLITIEKE FILOSOFIE VAN ANGST
Dat we in angstige tijden leven is
inmiddels een cliché. In de politiek is er voor iedereen wel iets
om bang voor te zijn: je kunt
bang zijn voor het coronavirus,
bang het te krijgen of bang je
baan kwijt te raken. Je kunt bang
zijn voor Trump, Poetin of Xi Jinping. Je kunt bang zijn voor een
onleefbaar klimaat of voor verharding van politieke verhoudingen.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Dit zijn allemaal hedendaagse politieke angsten, en de rol die deze
angsten spelen in de politiek is uiterst modern. Toch speelt angst al
eeuwen een belangrijke rol in de
westerse politieke filosofie. Marthe Kerkwijk neemt je mee langs
acht denkers over politieke angst.
Tekst: Marthe Kerkwijk

Plato: angst voor het onbekende
Angst voor het onbekende speelt een rol
in de grotallegorie van Plato. Je kent dit
verhaal misschien wel: gevangenen leven in de grot in een schaduwwereld
waarvan ze denken dat het de werkelijkheid is. Een van hen ontsnapt naar de
buitenwereld en ziet in dat zijn voormalige grotgenoten in illusie leven. Hij
keert terug om hen te bevrijden, maar
wordt vermoord omdat de gevangenen
hem zien als een bedreiging voor het leven dat ze kennen.
Voor Plato is angst het ongemak
dat gepaard gaat met bevrijding en het
verkrijgen van inzicht. Is het inzicht
eenmaal verkregen, dan blijkt dat de
angst helemaal niet nodig was. Angst
is daarom geen goede raadgever, aldus Plato. Mensen zijn vaak bang hun
levensstijl te verliezen, maar bevrijding vereist dat je het bekende en comfortabele achter je laat.

Lezen: Plato, De ideale staat. Vertaald
door Gerard Koolschijn, Amsterdam:
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012.

Aristoteles: angst als retorisch
instrument
Volgens Aristoteles is angst juist bij uitstek een emotie die om politieke doeleinden wordt ingezet door politici, en
als zodanig een instrument van de bekwame redenaar. Waar Plato retoriek
beschouwde als manipulatie die afleidt

‘Wat heb je aan waarheid als je die niet kunt
overbrengen in een democratische publieke sfeer?’

van integere waarheidsvinding, was retoriek voor Aristoteles juist een noodzakelijk onderdeel van het politieke spel.
Want wat heb je aan waarheid als je
die niet kunt overbrengen in een democratische publieke sfeer? Het behoort
dus tot de deugden van een politicus
om een goed redenaar te zijn en daarbij is het noodzakelijk om in te spelen
op de emoties van de toehoorders.
In zijn boek over de redeneerkunst besteedt Aristoteles veel aandacht aan het pathos – de emoties – en
angst is zo’n emotie die je als politicus
kunt bespelen. Gedeelde angst kan
mensen samenbrengen. Als je als politiek redenaar je toehoorders ervan kan

overtuigen dat a) er een ontwikkeling
of gebeurtenis op hen staat te wachten
die een grote bedreiging vormt voor
hun welzijn en manier van leven, b) deze ontwikkeling niet lang op zich zal laten wachten en c) dit onheil niet door
een individu kan worden afgewend,
maar wel door collectieve daadkracht
en als de politicus zijn toehoorders er
vervolgens van kan overtuigen dat hij
betrouwbaar en integer is, kan hij zijn
publiek goed bang maken en aanzetten
tot collectief handelen.
Lezen: Aristoteles, Retorica. Vertaald
door M. Huys, Groningen: Historische
Uitgeverij, 2004.

Machiavelli: angst inzetten om
macht te behouden
Voor Aristoteles was angst een van de
emoties die een politicus kon bespelen.
Machiavelli maakte van angst de voornaamste emotie die de politicus ten
dienste kon zijn. Volgens Machiavelli
was een staat gedoemd ten prooi te vallen aan Fortuna (de grillen van het lot,
sinds de Oudheid voorgesteld als een
vrouw, waarbij vrouwelijkheid samenvalt met grilligheid). Fortuna vertegenwoordigt de rivier die overstroomt, de
storm die chaos veroorzaakt, de infectieziekte die een bevolking teistert en
meer van dat soort gevallen van overmacht. Omdat Fortuna een vrouw is,
betoogt Machiavelli, wil ze alleen luisteren naar een man die geweld tegen
haar gebruikt. Alleen een machtig en
sterk man kan haar temmen en zo voor
een stabiele staat zorgen. Om die staat
stabiel te houden, is het zaak dat de
heerser zijn machtspositie behoudt.
Hoe behoudt een heerser zijn
machtspositie? In de oudheid, bij Plato
en Aristoteles, en ook bij denkers in de
Middeleeuwen, zie je dat rechtvaardig-

heid, of een goed karakter, of een goede reputatie bij de onderdanen aangehaald wordt als de voornaamste legitimatie van de machtspositie van een
heerser. Zo niet bij Machiavelli. Het
maakt helemaal niet uit of een heerser
rechtvaardig is of niet, als hij maar

machtig en sterk is. En hoe blijft hij
machtig en sterk? Door angst te zaaien.
Niet zozeer angst voor een gedeelde bedreiging, zoals bij Aristoteles, maar
angst voor de heerser zelf. Dat heeft te
maken met het niet zo mooie mensbeeld dat Machiavelli ons voorschotelt:
‘Mensen zijn ondankbaar, ontrouw,
onoprecht en leugenachtig, bang voor gevaar en gretig voor winst. Liefde is een
band die deze ellendige wezens breken zodra het ze beter uitkomt om dat te doen,
maar angst houdt hen in de greep door
een vrees voor straf die nooit voorbijgaat.’
De heerser moet dus vooral geen energie steken in het winnen van respect of
waardering van zijn onderdanen. Om
zijn macht te behouden, moet hij vooral
zorgen dat ze hem vrezen. De keerzijde
van dit verhaal is, dat de heerser zelf bij
Machiavelli ook behoorlijk angstig is.
Hij wordt namelijk gedreven door de
angst zijn macht te verliezen.
Lezen: Niccolò Machiavelli, De heerser.
Vertaald door Frans van Dooren, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2019.

Hobbes: angst als rationele bron
van politieke legitimatie
Machiavelli’s amorele, pragmatische
machtsfilosofie kun je zien als een preambule voor de vroegmoderne politieke filosofie, waarin angst een heel nieuwe rol
krijgt toebedeeld, namelijk als de primaire, fundamentele drijfveer voor het vormen van het sociaal contract. In Leviathan beschrijft Thomas Hobbes een natuurstaat waarin mensen van ongeveer
gelijke lichamelijke en geestelijke vermo-

gens het moeten doen met de beschikbare bronnen. Hoe schaars die bronnen
zijn, doet er volgens Hobbes niet eens zoveel toe. Wat er wel toe doet, is dat ieder
mens in de natuurstaat gericht is op het
behoud van lijf en leden, en daartoe de
strijd zal aangaan met alles en iedereen
die dat doel in de weg staat. Omdat iedere mens daarom weet onder permanente
dreiging te staan van een aanval door
een ander – je kan altijd een ander in de
weg staan – zal ieder mens zich tegen elk
ander preventief willen beschermen door
de eerste te zijn die toeslaat. Op die manier zorgt de angst van iedereen voor iedereen ervoor dat de natuurstaat een
‘oorlog van allen tegen allen’ is, aldus
Hobbes, en het leven ‘eenzaam, armoedig, akelig, afschuwelijk, en kort’.
Om deze permanente angst te bezweren is het voor mensen rationeel
om een zogenaamd sociaal contract
met elkaar aan te gaan. Met zo’n sociaal contract stichten zij een staat. Ze
komen daarin namelijk overeen dat ze
alle autoriteit in handen geven van
een soeverein, een enkele monarch. In
ruil daarvoor heeft die soeverein een

taak: het waarborgen van de veiligheid van de burgers. Om dit te kunnen
doen is het noodzakelijk dat hij alle
macht in handen heeft en elke mogelijke bedreiging van de ene burger naar
de andere resoluut de kop in kan drukken. Als alle burgers alleen maar bang
hoeven te zijn voor repressie door de
soeverein, en iedereen weet dat van elkaar, dan hoeven ze niet meer bang te
zijn voor elkaar. Immers, ze weten dat
de ander geen vinger zal uitsteken uit
angst voor repercussies. Pas dan kunnen ze beginnen met samenwerken.
Dan kan er zoiets zijn als bezit en investering, moraal en cultuur, bestuur
en beleid, zorg en onderwijs.
Er kan, volgens Hobbes, geen enkele verdeling van de macht bestaan. Alle
autoriteit, zonder uitzondering, is in handen van de soeverein. Want zodra die absolute macht enigszins afbrokkelt, zodra
er enige machtsverdeling is, ontstaat er
competitie om een stukje van de macht
en leidt de resulterende machtsstrijd
weer onherroepelijk tot de natuurstaat.
De natuurstaat zoals Hobbes die
beschrijft moeten we zien als een ge-

dachte-experiment. Zo solitair als Hobbes het voorstelt hebben mensen nooit
geleefd. Er is altijd sprake geweest van
stamverbanden en andere sociale verbanden waarbinnen mensen zich veilig
genoeg voelen om samenwerkingen
aan te gaan. Maar Hobbes schreef Leviathan in Engeland ten tijde van een
bloedige burgeroorlog. Een burgeroorlog was volgens Hobbes het ergste dat
een staat kon overkomen. Een conflictsituatie waarin burgers het op elkaar
gemunt hebben benadert de natuurstaat. De dreiging die daarvan uitgaat
kan zelfs families uiteenscheuren.
Angst is bij Hobbes dus meer dan
zomaar een van de vele emoties die een
mens kan hebben, en die je als politicus
in je voordeel kunt manipuleren. Angst
is veel meer dan een schrikreactie die je
bekruipt op een hoog gebouw of oog in
oog met een grommende hond. Angst is
volgens Hobbes het product van rationeel inschattingsvermogen van reële
dreigingen. In tegenstelling tot andere
emoties als woede, verdriet of vreugde
vormt angst het fundament onder de
staat. Angst is wat de staat legitimeert.

De taak van de staat is het scheppen van
veiligheid voor zijn burgers.
Lezen: Thomas Hobbes, Leviathan.
Vertaald door Wessel Krul, Amsterdam: Boom, 2010.

Beck: angst in de risicosamenleving
Het idee dat de voornaamste taak van
de staat is om veiligheid te waarborgen
vind je terug in vrijwel alle moderne
maatschappijen, ook als er geen alleenheerser aan het hoofd staat, zoals
Hobbes voorstelde. De staat beschermt
burgers tegen natuurrampen, tegen
mislukte oogsten, tegen overstromingen, tegen criminaliteit, geweld, ziekte,
ongeluk en armoede. Kortom, tegen de
grillen van Fortuna, of tegen de natuurstaat, hoe je het ook noemen wilt.
Naarmate de modernisering voortschrijdt, worden de technologische oplossingen voor dit soort natuurlijke problemen verfijnder en complexer. Denk aan
medische technologie, landbouwtechnologie, forensische technologie, maar ook
technologie waarmee we onze sociale mo-

gelijkheden vergroten: vervoer, communicatie, handel en onderwijs.
Om dit soort technologische oplossingen te kunnen ontwerpen is het
van belang dat we de risico’s die we ermee proberen te bezweren goed in
kaart brengen en afwegen tegen andere risico’s. Economische risico’s, gezondheidsrisico’s, ecologische risico’s
en sociale risico’s. Hoe beter we die risico’s in kaart brengen en tegen elkaar
afwegen, hoe bewuster we worden van
de vele risico’s waarmee we te maken
hebben. Maar dat niet alleen: de technologie die juist bedoeld is als oplossing voor de bedreigingen van Fortuna, brengt geheel eigen risico’s met
zich mee. En de risico’s die voortkomen uit onze eigen maaksels, onze eigen technologie, kunnen we nog minder goed verdragen dat de risico’s
waarmee de natuur ons confronteert.
Zo komt het dat we in onze hoogmoderne tijd leven in wat socioloog Ulrich Beck een ‘risicomaatschappij’
noemt. Een maatschappij die overmatig
gepreoccupeerd is met risicomanagement voor de toekomst en tegelijkertijd

die risico’s voor zichzelf creëert. Een paradoxale, uit de hand gelopen situatie.
In de hoogmoderne risicomaatschappij is de legitimiteit van de staat nog altijd
gebaseerd op het waarborgen van veiligheid. Het probleem is dat dit eigenlijk niet
meer helemaal mogelijk is. De oplossing
voor het ene risico zorgt ervoor dat er elders weer een nieuw risico ontstaat. Poli-

tiek bedrijven is verworden tot een verdelingsvraagstuk, maar niet van inkomsten,
goederen of kansen, maar verdeling van
risico’s. Wie draagt de meeste risico’s?
Wie is kwetsbaar? Je ziet dit goed in het
politieke debat over de coronapandemie.
Lezen: Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf
dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986.
Shklar: het liberalisme van angst
Hoewel Hobbes, met zijn sociaal contract, vaak wordt aangehaald als de vader van het liberalisme, betoogt de LetsAmerikaanse filosoof Judith Shklar dat
hij dat absoluut niet is. Als liberalisme
betekent dat iedere burger zonder angst
of voordeel zijn leven kan leven zoals
hem dat goeddunkt, voor zover dat te
verenigen is met dezelfde vrijheid van
alle andere burgers, dan constateert ze
dat het juist vaak de staat is die deze vrijheden beteugelt. Sterker nog, het is
vaak de staat die een reële bedreiging
vormt en dus angst inboezemt.
Bij Hobbes legitimeert de angst voor
de natuurstaat een alleenheerschappij. De

soeverein is volgens Hobbes volstrekt gepermitteerd om alle martelmethoden van
stal te halen, zolang de angst die hij daarmee inboezemt maar kleiner is dan de
angst voor de natuurstaat. Hobbes is geen
democraat en erkent geen politieke rechten of het belang van tolerantie. Hoeveel
terreur de soeverein gebruikt doet er voor
Hobbes niet zoveel toe, zolang hij de staat
maar stabiel kan houden en de natuurstaat (lees: burgeroorlog) kan voorkomen.
Volgens Shklar heeft deze legitimatie de wereldgeschiedenis sinds Hobbes
weinig goeds gebracht. Liberale samenlevingen die dat etiket verdienen zijn volgens haar dun gezaaid. Een machtige,
sterke staat is vooral een recept voor onderdrukking en terreur. Onder het mom
van terrorismedreiging van buitenaf of
onderop zetten zelfs hoogmoderne, westerse samenlevingen de wreedste methoden in, hoezeer diezelfde samenlevingen
zichzelf ook als liberaal beschouwen.
Volgens Shklar is niet de natuurstaat – een gedachte-experiment dat
Hobbes vanuit zijn leunstoel kon bedenken – hetgeen dat rationele burgers
angst zou moeten inboezemen, maar de

wreedheid die machtigen betrachten tegenover machtelozen. Dit is geen gedachte-experiment maar een fenomeen
dat je overal waar verschil in macht bestaat kunt observeren.
Kortom: politiek zou volgens
Shklar niet tot doel moeten hebben om
veiligheid te waarborgen ten opzichte
van risico’s uit de natuur of desnoods de
technologie. Shklar is niet bang voor
Fortuna. Politiek zou vooral tot doel

moeten hebben de vrijheid te waarborgen ten opzichte van mensen met macht
die bereid zijn die macht te misbruiken
voor wreedheid en terreur.
Lezen: Judith N. Shklar, ‘The Liberalism of Fear’ in Political Thought and
Political Thinkers. Stanley Hoffmann
(red.), Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
Nussbaum: angst als infantiele
emotie
Volgens Martha Nussbaum is politieke
angst geen rationele houding tegenover de dreiging van de natuurstaat –
zoals bij Hobbes – of de dreiging van
(staats)terreur – zoals bij Shklar –
maar meestal een onvolwassen reactie
op een ingebeelde dreiging. Volgens
haar is angst een naar binnen gerichte
emotie die te verklaren is vanuit de
ontwikkeling van een mensenkind.
Mensenbaby's zijn, vergeleken met de
meeste andere dieren, uitzonderlijk
kwetsbaar voor een uitzonderlijk lange tijd na de geboorte. Gelukkig hebben we als baby ook ontzettend veel

macht over onze ouders. We hoeven
maar een kik te geven of ze komen eraan om in onze behoeften te voorzien.
Baby’s gaan rücksichtslos om met die
macht. Geen seconde denken ze aan
het belang van hun moeder. De vraag
of het niet iets te veel gevraagd is om
iemand de hele nacht wakker te houden komt niet in hen op. Maar als de
ouder niet ogenblikkelijk naar wens
reageert, worden baby’s doodsbang.
Pas wanneer kleuters enige zelfstandigheid ontwikkelen, met name
wanneer ze in staat zijn zichzelf te vermaken en alleen te spelen zonder
telkens de aandacht van de aanwezige
ouder te trekken, zijn ze in staat tot wederkerige liefde, die gebaseerd is op het
goede wensen voor de ouder in plaats
van enkel noodzakelijkheid.
Nussbaum gebruikt dit gegeven
uit de ontwikkelingspsychologie om te
betogen, zoals Machiavelli al observeerde, dat mensen met macht doodsbenauwd zijn om die macht te verliezen.
Ze zijn, paradoxaal genoeg, afhankelijk
van anderen om hun macht te behouden, en zich daar pijnlijk van bewust.

Zolang ze daar bang voor zijn, zijn ze
niet in staat tot het aangaan van gelijkwaardige, wederkerige politieke relaties. Hun relaties zijn immers gebaseerd op macht. Angst is daarmee een
naar binnen gerichte emotie die werkelijk democratische, wederkerige verhoudingen tussen burgers blokkeert.
Deze vorm van angst kan gericht
zijn op de eigen persoon, maar ook de
eigen familie, stam, religie of ideologie.
Angst voor het verlies van macht of invloed van de groepen of ideeën waar iemand zich verbonden mee voelt. Dat is
nog steeds een naar binnen gerichte
emotie, volgens Nussbaum, want de
groepen waarmee ik mij verbonden voel
vormen mijn ‘grotere zelf’.
De dreiging, dat waar iemand met
macht bang voor is, komt dan ook van
de zogenaamde ‘ander’. Maar let wel,
die ander is eerst tot ‘ander’ gemaakt.
Door wie dan? Precies, door degene met
macht die vervolgens bang is voor die
ander. Het tot vijand maken, stigmatiseren of demoniseren van bepaalde groepen in de samenleving voedt deze angst
en houdt daarmee de macht in stand.

Volgens Nussbaum is het zaak dat we
dit mechanisme doorzien en eraan ontgroeien. Pas dan kunnen we zelfstandig
worden, dat wil zeggen, niet langer afhankelijk van een groepsidentiteit, ideologie of religie. Pas als we zelfstandig genoeg zijn kunnen we de ander met open
vizier, zonder angst, tegemoet treden.

Lezen: Martha Nussbaum, Het koninkrijk van de angst. Vertaald door Rogier van Kappel, Amsterdam: Atlas
Contact, 2018.
Tot slot
De moderne mens is een bangerik. Misschien zijn we niet zo bang meer voor
de natuurstaat van Hobbes, maar wel
nog altijd voor de natuurwraak die Fortuna op ons af zal sturen vanwege onze
uit de hand gelopen technologische roofbouw. Misschien zijn we niet meer zo
bang als Hobbes was voor een burgeroorlog, maar wel voor de groeiende
tweedelingen in de maatschappij en de
wreedheid die daaruit kan voortvloeien.
De vraag is: is het de staat die
ons gerust moet stellen, zoals een ouder een kind? Of kunnen we onze eigen angsten bezweren door gewoon
een beetje politieke lef te hebben en
zelf bij te dragen aan een publieke
sfeer waar niet angst voor wreedheid
of machtsverlies, maar hoop op een betere wereld de scepter zwaait?

VROUWELIJKE DENKERS?
‘To become a woman was to become an
object to be seen, not a subject to be
heard’ – Simone de Beauvoir
Filosofie is van oudsher het terrein
van wijze oude mannen met baarden die tot diep in de nacht hun
hoofd buigen over complexe en edele kwesties. Of denk aan het beroemde beeld van Rodin, zijn gespierde
jonge denker, peinzend vereeuwigd
in brons. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Je hoeft maar een
gemiddelde klassieker over de geschiedenis van de wijsbegeerte
open te slaan en het is duidelijk: filosofie is door de eeuwen heen door
mannen beoefend en door mannen
opgetekend. Of toch niet? Met The
Philosopher Queens bieden Rebecca Buxton en Lisa Whiting een verfrissend en belangrijk tegenwicht
aan dit hardnekkige beeld.

Tekst: Sophia van Tol
Door de eeuwen heen zijn vrouwen ondergerepresenteerd gebleven in de filosofie. Niet alleen omdat sociale structuren vrouwen uitsloten van belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden zoals
onderwijs en arbeid maar ook omdat
de filosofische canon geen recht heeft
gedaan aan de vrouwelijke denkers
die er wél waren. Vrouwelijke denkers
werden minder serieus genomen en
moesten daardoor bijvoorbeeld anoniem of onder een mannelijk pseudoniem publiceren om gelezen te worden. Daarnaast werden én worden zij
ook niet of nauwelijks genoemd in grote overzichtswerken over de geschiedenis van de filosofie.
Inmiddels is er veel veranderd op
het gebied van de rechten, sociale rolpatronen en verwachtingen van vrouwen en zijn er op dit moment zelfs

meer vrouwelijke filosofiestudenten
dan mannelijke, schrijven Buxton en
Whiting. Maar nog altijd is er weinig
aandacht voor vrouwelijke filosofen in
het universitaire curriculum (en daarbuiten) en worden hun bijdragen naar
de marges verschoven.
Een ander geluid
Met The Philosopher Queens bieden
Buxton en Whiting een nieuw perspectief op deze eenzijdige geschiedenis. Zij
willen licht werpen op de grote vrouwelijke denkers die er door de eeuwen
heen wel degelijk zijn geweest maar om
allerlei redenen in de vergetelheid zijn
geraakt of simpelweg zijn genegeerd.
Het idee voor dit boek ontstond toen
ook zij tijdens hun studie filosofie opmerkten dat er weinig vrouwen het toneel betraden, zowel in de boeken als
voor de klas. Daarom introduceren zij
in dit boek het leven en werk van een

twintigtal spraakmakende en eigenzinnige vrouwen die met hun denkbeelden een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan de urgente vragen en
kwesties van hun tijd. Zoals de auteurs laten zien, zijn vele daarvan vandaag de dag nog steeds relevant.
De hoofdstukken in het boek zijn
geschreven door verschillende vrouwelijke auteurs die allemaal zelf werkzaam
zijn in de filosofie: een boek over vrouwen, door vrouwen. De korte portretten
van de filosofen volgen elkaar in chronologische volgorde op. Zo maken we als
eerste kennis met Diotima (ca. 400
v.Chr.), de intelligente sparringpartner
van Socrates in een van Plato’s dialogen, en eindigt het boek met een beschrijving van de Libanees-Amerikaanse hoogleraar Azizah Y. al-Hibri (1943)
die tot op heden belangrijk onderzoek
verricht op het gebied van vrouwen en
de Islam. De chronologie zorgt voor een
rode draad in de verschillende levens en
denkbeelden die elkaar opvolgen en
helpt om een goed beeld te krijgen van
de sociale kwesties waarmee vrouwen
worstelden en worstelen. Daarnaast

wordt elke denker op een vergelijkbare
manier geïntroduceerd waardoor het
boek eenheid krijgt. De frisse, kleurrijke
illustraties van de filosofen dragen daar
nog eens aan bij en zorgen voor levendigheid. In elk hoofdstuk komen zowel
het leven, de sociale context alsook het
werk van de filosoof kort aan bod en re-

flecteert de auteur op de invloed van de
besproken filosofische denkbeelden.
Aangenaam verrast
Het boek bevat een aantal bekende en
meer onbekende filosofen met verschillende culturele achtergronden. Zo
kom je de namen tegen van Simone de
Beauvoir en Hannah Arendt, en van
Lalla, Hypatia en George Eliot. Zelf
was ik bijvoorbeeld minder bekend
met het werk van Mary Midgley (19192018) en Mary Warnock (1924-2019),
waardoor ik aangenaam verrast werd.
Als moreel filosoof was Midgley vooral
bekend om haar dierethiek en haar kritiek op het paradigma van de analytische filosofie. Ze hield zich bezig met
vragen over het menselijke leven, onze
natuur en onze plek in de wereld. Volgens haar is filosofie ‘geen luxe maar
een noodzaak, het is iets onvermijdelijks net als opgroeien of verliefd worden.’ In haar holistische benadering
benadrukt zij het belang van onze onderlinge verbondenheid met elkaar en
de natuur. Deze nadruk op onderlinge
relaties en afhankelijkheid zien we

‘Het gaat erom niet het eigenbelang maar het gemeenschappelijk belang te dienen’

vandaag de dag terug in filosofische
discussies binnen het feminisme, milieu-ethiek en de dierethiek. Haar
boek Beast and Man (1978) staat
sinds deze eerste kennismaking dan
ook bovenaan mijn leeslijst.
Warnock, die in dezelfde periode
schreef, is vooral bekend om haar werk
in de bio-ethiek en haar inspanningen
om deze discipline op het snijvlak van
politiek, publiek en de biomedische wetenschap te bevorderen. In haar werk
onderschrijft zij het belang om waarden net zo’n grote rol te laten spelen
als feiten als het gaat om biomedische
ontwikkelingen. Ook zij benadrukt het

belang van onze onderlinge verbondenheid en richt de aandacht op het individu in relatie tot zijn sociale gemeenschap in plaats van op het individu als
losstaande entiteit. Onderwijs en
ethiek spelen hierin volgens haar een
grote rol. Het gaat erom niet het eigenbelang maar het gemeenschappelijk belang te dienen, een boodschap die nu
misschien wel relevanter is dan ooit.
Kritische noot
Het is verfrissend om eens zo veel belangrijke vrouwelijke denkers bij elkaar te zien en de aandacht te richten
op hun bijdragen aan de wereld en de

filosofie. Omdat het boek bedoeld is als
een eerste kennismaking met deze filosofen, miste ik soms wel wat diepgang.
Er is veel aandacht voor de levens en
sociale omstandigheden van de vrouwen en de gebruikte filosofische termen worden goed uitgelegd, maar daarmee blijft soms weinig ruimte over om
inhoudelijk in te gaan op de belangrijkste werken van deze denkers. Gelukkig
is er voor de lezer met honger naar
diepgravende kennis over deze interessante denkers een leeslijst bijgesloten.
Zo kun je zelf op onderzoek uit te gaan
– iets wat de auteurs (en ik) zeker ook
aanraden. Het boek is een leuke, mooi
vormgegeven introductie tot de ondergewaardeerde vrouwen uit de geschiedenis van de filosofie en een aanrader
voor iedereen die kennis wil maken
met een aantal eigenzinnige, intelligente maar ondergewaardeerde denkers
uit onze geschiedenis.
Rebecca Buxton en Lisa Whiting (red.),
The Philosopher Queens: The Lives and
Legacies of Philosophy’s Unsung Women. Londen: Unbound, 2020.

COLUMN RENÉ TEN BOS HOLMES
“Gooi opium weg, gooi nog wat
‘specifieke middelen’ (specifics)
weg … gooi de wijn weg … en de
dampen die het wonder van de

anesthesie produceren – en ik geloof er echt in dat als we de hele
materia medica, zoals ze nu gebruikt wordt, naar de zeebodem
laten zinken, dit prima zou zijn
voor de mensheid, maar heel
slecht voor de vissen.”
Dit citaat komt van de Amerikaanse
dichter, schrijver en arts Oliver Wendell Holmes Sr. (1809-1894). Deze
man stond behalve om zijn scherpe
tong bekend als een belangrijk vernieuwer van de geneeskunde en hij
schreef dit rond 1850 toen hij decaan
was van de Harvard Medical School.
Ik voeg dit laatste eraan toe om te laten zien dat het bodemloze cynisme
over wat medische wetenschappen in
het algemeen en medicijnen in het bijzonder vermogen niet altijd het han-

delsmerk is geweest van irrationele
freaks die op slippers en in bloemetjesjurken de natuur afstruinen op zoek
naar even wonderbaarlijke als alternatieve geneeswijzen. Sterker nog, scepsis en zelfs nihilisme hebben, zoals
wetenschapsfilosoof Jacob Stegenga
duidelijk maakt in zijn boek Medical
Nihilism (2018), altijd deel uitgemaakt van de fine fleur onder epidemiologen, huisartsen en andere medici. Wie het boek van Stegenga leest,
krijgt vanzelf het vermoeden dat het
ooit vanzelfsprekend onderdeel van de
professionele houding van medici was
om niet te geloven in wat ze deden.
Hoe zeer zijn de tijden veranderd! Je
kunt je zeker in pandemische tijden
geen voorstelling meer maken van een
decaan van een UMC, een internist of
IC-deskundige die verzucht dat alle in-

spanningen toch lood om oud ijzer
zijn. Medisch professionalisme anno
2020 wordt gekenmerkt door de morele plicht om ondanks alles optimistisch te zijn en te blijven.
Nu kun je volgens mij in principe
op drie manieren reageren op het nihilisme van Stegenga (die zichzelf nadrukkelijk ziet als medisch nihilist zowel met betrekking tot medicijnen als
met betrekking tot therapie). In de eerste plaats kun je gewoon zeggen dat filosofen als hij te cynisch zijn om in dagelijkse behoeften van hedendaagse medici te voorzien. Wat moeten zij met de
gedachte dat al hun werk er eigenlijk
niet toe doet? Opzouten, die Stegenga!
Hoewel die reactie misschien in eerste
instantie begrijpelijk is, zou het ook
kunnen zijn dat je dan toch iets van
waarde over het hoofd ziet. Dat wordt
duidelijk als we in de tweede plaats een
oude les van Hippocrates voor ogen
houden: de medicus dient altijd be-

scheiden te zijn over zijn of haar helende vermogens. Dit geldt bijna als een
morele wet: hoe onbescheidener de
arts is over zijn of haar ‘heelkunsten’,
hoe minder aandacht hij of zij heeft
voor de patiënt. Om het nog duidelijker te zeggen: als alles uitsluitend neerkomt op curatief handelen, dan kun je
je afvragen wat er nog zorgzaam is aan
die hele gezondheidszorg. Oké, misschien zou je hiertegen in kunnen
brengen dat patiënten de voorkeur geven aan kuur in plaats van aan zorg,
maar bij veel aandoeningen is kuur
niet een-twee-drie voorhanden en
blijft zorg belangrijk. Als die zorg
hoogmoedig wordt, gaat er iets mis. Je
zou het citaat van Holmes Sr. aldus
kunnen lezen: een oproep tot professionele bescheidenheid. Zijn nihilisme
zou dan helemaal in lijn zijn met de
aloude Hippocratische gedachte.
Een derde reactie wordt voorgesteld door de Zuid-Afrikaanse filosoof

Alex Broadbent. In zijn Philosophy of
Medicine (2019) wordt Holmes geciteerd op p. 158. Je kunt medisch nihilisme volgens Broadbent uit de weg gaan
door medisch handelen niet in de eerste plaats te zien als curatief handelen
maar veeleer als een onderzoekspraktijk die met vallen en opstaan steeds
meer kennis oplevert. Je kunt niet ontkennen, aldus Broadbent, dat we door
al het onderzoek inderdaad steeds
meer van ziekten begrijpen en ook al
heeft dat niet altijd meteen het gewenste resultaat in termen van kuur, jezelf overgeven aan nihilisme gaat een
brug te ver. Vroeg of laat moet steeds
meer van deze kennis doorsijpelen
naar curatieve praktijken.
Het is een vrolijke boodschap en ik heb,
tegen mijn natuur in, nu even geen behoefte om kanttekeningen bij dit optimisme over medisch handelen te plaatsen.

Advertentie

MASTERCLASS AGAMBEN
HOMO SACER EN THE USE OF BODIES

‘Wat is een eed, en hoe kan het
de mens als politiek dier definiëren en bevragen?’
Filosoof Giorgio Agamben (1942-) is
een van de belangrijkste denkers in de
hedendaagse filosofie. In zijn onderzoek
naar de kunst, de taal, het sacrale, de politiek en meer, staat steeds de ethische
vraag naar het (goede) leven centraal.
Zijn provocerende analyse van de westerse politiek, Homo sacer, lokte meteen bij publicatie in 1995 over de hele
wereld discussies uit. Nu Agamben wederom in opspraak is vanwege zijn felle
kritiek op de coronamaatregelen, is het
hoog tijd zijn magnum opus opnieuw
onder de loep te nemen. In deze masterclass dompelt Ype de Boer je vijf weekenden onder in Agambens levensproblematiek, waarvan drie gewijd aan Homo
sacer en twee aan The Use of Bodies.
Agamben betoogt dat de westerse poli-

tiek een begrip van ‘leven’ herbergt, dat
haar in staat stelt groepen mensen buiten te sluiten en tot in detail het denken
en handelen van mensen te besturen.

Tegen die achtergrond werpt hij in Homo sacer nieuw licht op het Nazisme,
de concentratiekampen, universele mensenrechten, weerwolven, de vluchtelingencrisis en viruspolitiek. De opgave
waarvoor we staan is dit uitsluitingsmechanisme te deactiveren en een nieuwe
‘profane’ vorm-van-leven te ontwikkelen, bevrijd van het oude kader.
The Use of Bodies, het grandioze sluitstuk
van de serie boeken die Homo sacer volgde, betreft de uitwerking van deze nieuwe
vorm van leven. De inzet van Agambens
denken is hoog. Het is hem te doen om
niets minder dan een nieuwe theorie van
geluk, een nieuwe ethiek en een nieuwe
figuur van menselijk leven. We lezen de
Engelstalige vertaling van L’uso dei corpi.
‘Masterclass Agamben’ vindt
plaats vanaf 13-14 februari 2021
op Landgoed ISVW. Klik hier
voor alle informatie.

ONVERBIDDELIJKE MOEDER NATUUR
Op het scherm voor je voltrekt
zich een adembenemend, harmonisch geheel van flora en fauna,
David Attenborough’s kalmerende stem brengt je in een meditatieve staat, totdat... een verstoten babyolifantje blijft achter in de
woestijn en sterft. Ja, ook dat is
natuur. Willekeurig en meedogenloos. Dit besef is, in een notendop, waar Th.C.W. Oudemans’
Moeder Natuur. De plaats van de
mens in de kosmos om draait.
Tekst: Merel Aalders
Romantische ideeën
Oudemans’ Moeder Natuur is niet gemakkelijk in een bepaalde traditie te plaatsen.
Zelf is hij dan ook geen conventionele filosoof. Volgens hem is veel van de filosofie
die er wordt bedreven helemaal geen filosofie, maar eerder een vorm van filosofologie die zich vermomt als wetenschap. Volgens Oudemans moet de filosofie zichzelf

geen methode aanmeten die geleend is uit
een andere wetenschap en moet ze haar
eigen rol serieus nemen. In Moeder Natuur probeert Oudemans vastgeroeste manieren van denken te ontstijgen. Om dit
boek te waarderen moet je van een beetje
confrontatie houden.
Oudemans begint met een kritische
uiteenzetting van invloedrijke denkbeelden over de natuur, om uiteindelijk af te
sluiten met een afrekening van het Europees humanisme. Volgens Oudemans houden we er namelijk nog steeds heel wat romantische ideeën over Moeder Natuur op
na die ons niet ten goede komen. Die
ideeën herleidt hij tot denkbeelden van
Newton, Rousseau en Darwin.
Newton en Rousseau plaatsten allebei het menselijk bestaan buiten de natuur. Newton had grote invloed op hoe de
mens nadacht over zijn plek in de natuur
met de publicatie van zijn Principia in
1687. Daarin verschijnt de natuur als een
mechanisch uurwerk, dat berekend en
voorspeld kan worden. De natuur wordt

voorgesteld als een stabiel, vaststaand systeem met van elkaar geïsoleerde stukken
materie, die bewegen volgens universele
wetten. Wij mensen kunnen die wetten
snappen en in kaart brengen. De natuur
wordt zo ook voorspelbaar, waardoor we
het idee hebben dat we haar onder controle hebben. Dat is volgens Oudemans een
illusie, omdat de natuur helemaal niet
voorspelbaar is. Dat zie je bijvoorbeeld
aan de onvoorziene gevolgen van een virus dat zich snel verspreidt.
Ook Rousseau maakte het onderscheid tussen mens en natuur. Volgens
Rousseau is de mens onnatuurlijk geworden door ‘dadendrang’ en berooft hij de
natuur zelfs van iets oorspronkelijks. ‘Dit
is de gedachte van Rousseau: iedere vooruitgang is ook een gang weg van iets oorspronkelijks, dat misschien alleen als zodanig blijkt doordat de voortgang ervan
wegraakt,’ zegt Oudemans. Voor Oudemans is het echter helemaal niet duidelijk
dat er een oorsprong is waartoe de mens
niet meer behoort. Het is lastig te definië-

ren waar de natuur stopt en de mens begint. Je zou je dus kunnen afvragen of dat
onderscheid nog wel relevant is.
Darwin
Wat daarbij komt zijn onze ideeën over
welvaart en groei. Wij streven steeds ernaar onze systemen te verbeteren ten
opzichte van de vorige, en we denken
dat de natuur dat ook doet. Dat idee hebben we van Darwin, die al liet doorschemeren dat evolutie gericht is op het perfectioneren van de soorten ten behoeve
van de kans op overleven. Hoe complexer de soort, hoe beter.
Oudemans schrijft: ‘Darwin is ervan overtuigd dat de ene soort of genus
een hogere graad van perfectie laat zien
dan de andere. Zo zijn Europese planten
volmaakter dan die van Australië en
Nieuw-Zeeland.’ Iedere levende soort is
zo succesvol mogelijk vergeleken bij uitgestorven soorten. Daar komt bij dat de
mens nog perfecter is dan alle andere dieren. Volgens Oudemans is Darwin ‘getekend door de hoop dat mensen hun medeleven zelfs uitbreiden tot over de nietmenselijke natuur’. Die interpretatie van
Darwin noemt hij een ‘symptoom van
het mondiale humanisme.’

Oudemans lijkt het niet met Darwin
oneens te zijn dat soorten en samenlevingen zichzelf verbeteren. Wel is hij sceptisch over de daaruit voortkomende sympathie voor niet-menselijke natuur: dat
zou immers ook ‘de partij voor de
schaamluis’ moeten legitimeren. Deze banalisering van Darwins evolutietheorie
lijkt mij niet erg relevant. Is dat nu echt
het sentiment waar Europa op afstevent?
Mocht Darwin gelijk hebben dat de mens

uiteindelijk de mogelijkheid heeft tot universele sympathie voor ‘the men of all nations and races’, denk ik eerder dat we
aan het begin van dat lange proces staan.
Volgens Oudemans wordt het tijd
dat we gaan denken in termen van energie en entropie. Dat zijn de eerste en de
tweede wet van de thermodynamica: alle
natuur wordt bepaald door (1) het behoud
van energie en (2) de toename van wanorde. Als we deze wetten serieus nemen,
moeten we inzien dat er geen verschil is
tussen het natuurlijke en het menselijke.
Een ecosysteem is een energetisch circulatiesysteem, maar een samenleving is dat
ook en we moeten dus ook op deze manier naar groepen mensen gaan kijken.
Wat wij zien als een geschiedenis van
vooruitgang is volgens Oudemans alleen
maar een toename van complexiteit.
Humanisme op de schroothoop
Uit de redeneringen van Oudemans kun
je opmaken dat het illusionair is om nietmenselijke natuur te zien als de ander,
iets dat we kunnen domesticeren of mee
kunnen sympathiseren. In feite heeft de
mens vooral zichzelf gedomesticeerd, betoogt hij. Door onze samenlevingssystemen zijn we gereduceerd in agressie en

hebben we nog maar weinig territoriale
driften. Bovendien zijn we gevoelig geworden voor ziekten die alleen nog technologisch bestreden kunnen worden. Het gedragspatroon van de mens wordt steeds
simpeler, omdat het zich steeds meer conformeert in plaats van individueert. Tegelijkertijd zijn we, in elk geval in Europa,
gericht op universele gelijkheid (volgens
Oudemans om consumentisme in stand
te houden), wat ervoor zorgt dat de mensensoort steeds meer een eenheidsworst
wordt. Maar de bewoonbaarheid van de
aarde is eindig, en ons complexe systeem
moet een keer uiteenvallen.
Dan maakt Oudemans een sprong
naar het Europees humanisme. Het moderne humanisme richt zich op de universele gelijkheid van individuen, en dus
niet op het belang van groeperingen of
generaties. Maar de mens is helemaal
geen doel, zegt Oudemans, hij is gewoon
een vermenigvuldiger en moet zich realiseren waar hij werkelijk staat. ‘Beschouw
de aarde als een groot casino, waar je
vanaf je geboorte in gedropt bent,’ zegt
Oudemans. ‘Vooruitgang, wetenschap en
techniek blijven evenzovele spelen binnen het grote casino van Moeder Na-

tuur.’ Hij wil ons wakker schudden uit de
droom dat menselijke vooruitgang een
doel van een hogere (wetenschappelijke)
orde is. De manieren waarop we die
droom najagen leiden volgens hem tot
onvermijdelijk verval. Het samenbrengen van de kritiek op ‘moeder natuur’ en
het Europees humanisme schuurt echter
omdat wetenschapsfilosofie en cultuurfilosofie zomaar aan elkaar worden geknoopt en doet geen recht aan het humanisme, dat veel minder eenzijdig en gesloten is dan Oudemans het doet lijken.
Conclusie
Geïnspireerd door onder andere Nietzsche, Tocqueville en Malthus laat Oudemans zich op het laatst nog even verleiden tot wat semi-profetische uitspraken
over de ‘ware’ Europese identiteit, die
Moeder Natuur een politiek tintje nageven. Echt Europees is volgens Oudemans
niet gelijkheid, maar juist ‘het besef van
onevenredigheid van natuur en menselijke natuur’. Deze echte identiteit ligt nog
opgeslagen in de Europese voedingsbodem en kan nog ontkiemen als de nood
aan de man komt. Deze claims worden
niet stevig gefundeerd en leunen te veel

op metaforiek en sentiment. Waarvoor je
dit boek wel wil lezen, zijn Oudemans’
intelligente inzichten over bijvoorbeeld
het antropomorfisme van ‘streven naar
evenwicht’, en hoe de natuur altijd uit
problematische verhoudingen tussen delen en gehelen bestaat. Het besef dat de
natuur niet denkt zoals wij is confronterend en zet aan tot reflectie.
Er moet ook gezegd worden dat het
aan de lezer ten goede komt als hij al een
beetje verstand van zaken heeft, want de
natuurwetenschappelijke termen vliegen
je af en toe om de oren. Niet het meest toegankelijke boek dus. Spring je dan toch in
het diepe, ontdek je tijdens het lezen waarschijnlijk inderdaad af en toe wat restjes
Newton of Rousseau in jezelf. Toch lijkt
het me sterk dat de belangrijke humanistische kwesties die in Europa spelen bij dit
besef zouden verbleken. Oudemans’ filosofie lijkt nog het meest tot haar recht te komen als hij het kan laten er direct een
nieuwe ideologie aan te verbinden.
Th.W.C. Oudemans, Moeder Natuur.
De plaats van de mens in de kosmos.
Utrecht: Ten Have, 2019.

DE HAKEN EN OGEN AAN (VROEG)CHRISTELĲKE SEKS
Dit jaar verscheen het eindelijk:
het vierde en tevens laatste deel
van Michel Foucault’s Geschiedenis van de seksualiteit: ‘Bekentenissen van het vlees’. Hoewel het
geen definitief overzicht is van het
onderwerp, de vroegchristelijke
seksualiteit, is het onthullen van
dit deel een welkome conclusie
van Foucault’s onderzoek. De seksuele cultuur die uitmondde in
ons huidige seksualiteitsdenken
heeft daarnaast ook een aantal grote verrassingen in petto.
Tekst: Gert Jan Roskammer
De geschiedenis van de seksualiteit is
verdeeld over vier tijdperken. Foucault
begint in het eerste deel met het seksuele ethos van de 18e-eeuwse Fransen,
waarna hij in deel twee en drie ruimte

maakt voor het antieke seksualiteitsdenken van de Oude Grieken en de
Romeinen. De drie delen laten ons reflecteren op de veranderlijkheid van seksualiteit, door de soms verrassende en
bijna tegenovergestelde sociale regels
omtrent seks in deze westerse culturen.
Nieuw taboe, oud taboe
In het vierde deel graaft Foucault het
vroegchristelijke seksuele ethos op, met
specifieke aandacht voor de beginselen
van de christelijke wil tot kuisheid en de
eerste stappen richting christelijke huwelijksvoorwaarden. Op wat voor fundament is het christelijke huwelijk gebouwd? Hoe schreven vroegchristelijke
schrijvers over de relatie tussen man en
vrouw in een zich ontwikkelend christendom? En hoe verhoudt de vroegchristelijke doctrine zich tot het christendom
dat we nu kennen? Aan de hand van

Foucault’s onderzoek kunnen we op
zoek naar antwoorden.
Foucault doet in dit deel weer
waar hij goed in is. Hij laat zien dat
onze manier van denken over seks allesbehalve statisch is. De vroegchristenen,
die in de 3e en 4e eeuw n.C. voortkwamen uit een wereld waarin Romeinen
nog de boventoon voerden, staan dichter bij ons traditionele seksualiteitsdenken. Zo heerst elke vorm van homoseksualiteit voor de vroegchristen in de
taboesfeer en zijn buitenechtelijke relaties voor alle geslachten sociaal onwenselijk, terwijl de Grieken en Romeinen
daar lakser mee omgingen.
Daarmee wil ik niet zeggen dat
we zwart-wit ultraconservatief blijven
denken over seksualiteit. Homoseksualiteit wordt meer getolereerd en open
relaties zitten niet altijd meer in de
doofpot. Toch blijft de herinnering

‘Soms is het erg lang wachten op nieuwe hoofdpunten.
Maar toegegeven, zodra dit hoofdpunt arriveert,
is het genieten’

van dit conservatieve denken vers en
blijft het christelijke seksuele ethos
voor veel mensen de norm. Wij kunnen ons in vele opzichten veel beter
verplaatsen in het seksualiteitsdenken
van vroegchristenen dan dat van de
Grieken en Romeinen.
Zonder gemeenschap, geen gemeenschap
Er zijn ook grote verschillen tussen het
vroegchristelijke denken en ons huidige
denken over seksualiteit. Voortplanting
was bijvoorbeeld binnen de vroegchristelijke doctrine allesbehalve nodig. De
vroegchristenen stellen dat God aan het

begin van de mensheid goede reden had
om voortplanting van zijn onderdanen te
eisen. Zonder gemeenschap, geen gemeenschap. Omdat de mens inmiddels in veelvuldigheid aanwezig was op de aardkloot,
was het onnodig om zoveel nadruk te leggen op voortplanting. Foucault beschrijft
dus dat ze, zelfs in de vroegchristelijke periode, goede munitie hadden tegen overmatige gezinsuitbreiding. Zo’n twee millennia later en miljarden mensen verder
komt dat toch aan als verrassing.
Ook was het in de vroegchristelijke
periode een stuk populairder om een
kuis leven te leiden. We zien kuisheid
nu als iets waar vroeg of laat een einde

aan moet komen, als wellicht een kinderlijke fase van het mens zijn. Seks hoort
klaarblijkelijk bij het leven. Vroegchristenen zagen kuisheid juist als een permanent onderdeel van een heilige levensstijl. Kuisheid was de onthouding
voorbij. Zodra je jezelf volledig verhief
boven seksuele drang, mocht je jezelf beschouwen als een gelukkige maagd, in
volledige overeenstemming met God.
Een zeker parallellie heerst alleen nog
in de rafelranden van de moderne kerk:
nonnen, monniken en sommige priesters doen nog aan deze traditie mee. In
onze tijd moedigen we aseksualiteit echter op maatschappelijk niveau allesbehalve aan. Sterker nog, deze spirituele
aseksualiteit zou nu ook in christelijke
sferen argwaan oproepen.
Twee worden een
Over het huwelijk is er ook iets opmerkelijks te melden. Zo schrijft Foucault over
Chrysostomus, die veelvuldig sprak over
het huwelijk onder het gezag van God.
Om kuisheid te maximaliseren zou God
het eigenlijk liever niet hebben dat zijn onderdanen trouwen. Kuisheid zou te allen

tijde meer gewenst zijn. Toch gedoogt
God huwelijken maar, alsof hij daarmee
de gemoederen kan sussen en zijn gelovigen hier een groot plezier mee doet. God
ziet namelijk na veel gemijmer in dat het
huwelijk de kuisheid juist kan bevorderen. Het loopt dus af met een sisser.
Eenmaal getrouwd, zien vroegchristenen de vereniging van twee individuen als absoluut vereiste. Omdat je nu
één bent met je partner, doe je ook jezelf kwaad aan bij een huwelijkse misstap. Als het misogyne taalgebruik van
de vroegchristenen niet zo prominent
aanwezig was, zou de nadruk op eenwording bijna egalitair aandoen. Helaas
gaan de voorbeelden van ontrouw enkel
over vrouwelijke gebreken binnen het
huwelijk, al zouden we dit natuurlijk
ook kunnen opvatten als flauw gezwets
van een man, Chrysostomus, die voor
een mannenparochie preekt.
Overvloed
Daarmee zijn de hoofdlijnen van dit grote naslagwerk van 424 pagina’s nog lang
niet geschetst. Foucault laat onder meer
de oorsprong van christelijke zelfkastij-

ding zien, bouwt verder op de manvrouwrelatie die voortvloeide uit Genesis en toont daarbij ook de misogyne
taal die in de vroegchristelijke traditie
aan de orde van de dag was.
Geen detail uit het onderzoek van
Foucault blijft ons bespaard. Frédéric
Gros, de redacteur van het origineel
(Gallimard, 2018), heeft duidelijk ervoor gekozen om Foucault’s onderzoek

vrijwel intact uit te brengen. Dat heeft
zo zijn voordelen. Je hoeft je bijvoorbeeld niet te verantwoorden voor knipen plakwerk met een auteur in absentia.
Ook volgen we Foucault’s onderzoek
van dichtbij. Foucault schrijft lange, uitgeweide samenvattingen van vroegchristelijke teksten, die af en toe ervoor zorgen dat je de draad kwijtraakt. Soms is
het erg lang wachten op nieuwe hoofdpunten. Maar toegegeven, zodra dit
hoofdpunt arriveert, is het genieten.
‘Bekentenissen van het vlees’ sluit
het seksualiteitsdossier van Foucault,
en daarmee is het een waardevolle toevoeging aan zijn erfenis als schrijver en
onderzoeker. Voor Foucaultkenners levert het gouden inzichten in Foucault’s
onderzoeksproces. Het boek is daarnaast, samen met recenter werk in de
seks- en genderstudies, prima leesvoer
om een studie te beginnen in zowel het
oude als het huidige denken omtrent
seks en maatschappij.
Michel Foucault, Bekentenissen van het
vlees. Vertaald door Jeanne Holierhoek.
Amsterdam: Boom Uitgevers, 2020.

SIGNALEMENT
Kristen Ghodsee,
Waarom vrouwen betere seks hebben
onder het socialisme.
Antwerpen: EPO, 2019.
In 1990 kwam er een interessante conclusie uit een enquête in een verenigd Duitsland: vrouwen uit OostDuitsland hadden tweemaal zo veel orgasmes als vrouwen uit West-Duitsland. Kristen Ghodsee legt uit
waarom in Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme: hoe meer maatschappelijke steun
voor vrouwen met betrekking tot ouderschap en
werkgelegenheid, hoe beter
hun seksleven. Ghodsee
vindt in haar boek de ruimte om de politieke geschiedenis van de vrouw in Oosten West-Europa te bespreken en ook om aan de hand
daarvan een alternatief te
schetsen voor een ongebreideld kapitalisme. Een verrassend en openbarend
boek dat meer verkondigt
dan de titel doet denken.

Coen Simon,
Pleidooi tegen enthousiasme.
Amsterdam: De Bezige Bij, 2020.
‘Als waarheid een kwestie van smaak wordt’ geeft filosoof
Coen Simon als ondertitel mee aan zijn nieuwste boek
Pleidooi tegen enthousiasme. Dat klinkt misschien weinig bevlogen, maar dat is dan ook precies Simons bedoeling. Het is evenwel niet zo dat Simon bepleit dat we vooral met samengeknepen lippen door het leven moeten. Hij
ageert eerder tegen een ‘enthousiaste levenshouding’ die
grossiert in ‘valse betrokkenheid’ en ‘kortademige taal’
uitkraamt. Simon wil af van
een vals enthousiasme dat
waarheid verdoezelt en de
werkelijkheid reduceert tot
een pretpark. Een goed geschreven, tot nadenken stemmend pamflet tegen een wereldbeeld dat passie boven
interesse en de schil boven
de kern stelt. Een aanrader
in het vooruitzicht van al te
enthousiaste lijsttrekkers op
weg naar de verkiezingen.

ISVW AGENDA
December
12-12

Crash Course: Moreel dilemmaberaad. Met Dick Kleinlugtenbelt.

Januari
09-01

Meesterwerken: Het gouden paviljoen – Mishima. Met Michel Dijkstra.

09-01

Start: Inleiding in de filosofie. Met Jan Flameling.

09-01

Inleiding in de filosofie: Het ware. Met Jan Flameling.

12-01

Start: Ubuntu, leiderschap en burgerschap 2021. Met o.a. Annette Nobuntu Mul, Babah Tarawally.

16-01

Crash Course: Visieontwikkeling in organisaties 2020. Met Jan Ewout Ruiter en Luuk Stegmann.

16-01

Levenskunst in oost en west: Engagement. Met Maarten van Buuren en Michel Dijkstra.

23-01

Meesterwerken: Wachten op Godot – Beckett. Met Arthur d’Ansembourg.

23-01

Masterclass Derrida: Sjibbolet. Met Jan Flameling en Laurens ten Kate.

24-01

ISVW Open Dag – 24 januari 2021. Kom sfeer proeven op ons landgoed.

25-01

Start: Moreel beraad 2021. Met o.a. Dick Kleinlugtenbelt en Bert Molewijk.

30-01

Meesterwerken: Elementaire deeltjes – Houellebecq. Met Maarten van Buuren.

30-01

Start: Filosoferen met kinderen en jongeren. Met o.a. Lies Pycke, Ed Weijers en Ieva Rocena.

30-01

De oorsprong van de mensenrechten. Met Jabik Veenbaas.

31-01

Start: Filosofisch kompas. Met Ed Weijers.

COLOFON
iFilosofie is het gratis digitale tijdschrift van de ISVW. Met een kleine
donatie (vanaf € 5,00) draag je bij aan
de voortzetting van iFilosofie.

‘Mensen,
het is lastig
maar het
kan...’
–
Marjolein
Westerterp

Abonneer gratis op iFilosofie. Zo krijg
je op het moment van verschijning de
nieuwste editie in je inbox.

€17,50

Hartelijk dank!
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