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Oordelen over het kwaad
De zin van het bestaan
Genieten van Berlin

REDACTIONEEL MAAR GOED
“Maar goed, wie zijt ge dan?
Deel van die kracht en sterkt’
die steeds het kwade wil
en steeds ten goede werkt.”
Goethe, Faust
Met deze woorden introduceert de
duivel zich in Goethes Faust, het
epische drama dat volgens menige
commentator de tuimelingen van
de moderne mens voorspelt. Bij
het kwaad dat totalitaire staten
aanrichten steekt de kwade wil van
Mephistopheles evenwel maar

bleekjes af. Ten goede werkt daar
maar weinig, laat staan dat dat
steeds gebeurt. Het kwade willen
totalitaire lieden al te graag, maar
wat betekent dat eigenlijk? Marthe
Kerkwijk dompelde zich onder in
recente filosofische publicaties omtrent het ‘tijdloze raadsel’ van het
kwaad, worstelde en kwam boven
met diepgravende besprekingen
van goede boeken.
Aan redenen om je op te winden
geen gebrek in deze iFilosofie. Onze
columnist René ten Bos stelt ons al-

ler morele plicht aan de kaak, voorts
treffen we foute denkers maar ook –
want alles moet wel enigszins te pruimen blijven – de zin van het bestaan. Voor de vrolijkste noot zorgt
een interview met Thomas Heij, die
veel plezier beleefde aan het vertalen van Isaiah Berlin.

Met welwillende groeten,

Florian Jacobs
(hoofdredacteur iFilosofie)
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OORDELEN OVER HET KWAAD
Het kwaad is mateloos fascinerend. Hoe gruwelijk, griezelig en
weerzinwekkend het ook is, het is
minstens zo verleidelijk. Dit
maakt het kwaad tot zo’n tijdloos
raadsel waar filosofen geen genoeg van kunnen krijgen. Als je
ook zo iemand bent, dan biedt Het
menselijke kwaad van Klaas Rozemond een enorme hoeveelheid
hersenvoer. Het is niet het meest
t oegankelijke boek over het
kwaad, maar wel erg grondig en
prikkelend. Om die reden is het
misschien wel het beste boek dat
ik in 2020 heb gelezen.
Tekst: Marthe Kerkwijk
In 2011 was het vijftig jaar geleden dat
het proces tegen Adolf Eichmann plaatsvond. Hannah Arendt schreef daarvan
een beroemd verslag. Hierin introdu-

ceert ze haar idee van ‘de banaliteit van
het kwaad’ en typeert ze Eichmann als
een ‘hansworst’ die niet nadacht over de
betekenis van zijn daden. Voor Rozemond was de herdenking van Eichmanns proces de aanleiding om zijn onderzoek naar het menselijke kwaad te
beginnen. Rozemond is rechter en filosoof, wat maakt dat hij een enorme kennis en gevoeligheid bezit op het gebied
van juridische en morele ideeën over
het kwaad. Hij leest het vonnis en het
arrest met de nauwkeurigheid van een
rechter en Plato, Kant en Arendt met
het abstractievermogen van een filosoof, en schakelt moeiteloos tussen deze
twee disciplines. De literatuurlijst is
enorm. Dat zulk doorwrocht onderzoek
negen jaar duurt is geen verrassing en
het resultaat is het wachten waard.
Het Eichmann-proces
Er zijn drie goede redenen om Het men-

selijke kwaad te willen lezen: interesse
in het Eichmann-proces, interesse in
Arendts oordeel over Eichmann, of interesse in het kwaad. Wie louter interesse
heeft in Eichmann en/of Arendt kan
zich beperken tot deel één van het boek.
Hierin lezen we alles over het proces en
de argumenten van de hoofdpersonen:
de aanklacht van Gideon Hausner, de
verdediging van Eichmann, het vonnis
van de rechtbank, het verslag van
Arendt en de vele stemmen uit de daaropvolgende controverse. Dit alles krijgen we te lezen onder deskundige begeleiding van Rozemond, die ons wegwijs
maakt in deze wirwar van verhitte debatten. Rozemonds analyse is geloofwaardig. Hij onderbouwt zijn beweringen
nauwkeurig en geeft aan waar twijfel
mogelijk is. Dit maakt dat de lezer een
genuanceerd beeld krijgt van de complexiteit van de zaak. Zo ontdekken we
dat Arendt soms de plank missloeg over

het morele bewustzijn van Eichmann,
maar ook dat haar analyse in filosofisch
opzicht serieus valt te nemen omdat ze
de lezer aanspoort zelf een oordeel te
vormen over het kwaad.
De standaarddefinitie van
het menselijke kwaad
Rozemond pakt Arendts handschoen op
in het tweede deel van het boek, en hier
wordt het echt interessant voor de filosofen onder ons. In het eerste deel heeft Rozemond al de probleemstelling gegeven:
we zijn op zoek naar het menselijke
kwaad. Naast natuurlijk kwaad – zoals
natuurrampen en ziektes – of bovennatuurlijk kwaad – zoals het kwaad van de
duivel – is er een derde soort kwaad: het
menselijke kwaad. Dat seculiere kwaad is
het kwaad waarnaar Arendt en Rozemond op zoek zijn. Rozemond geeft in
deel één al de standaarddefinitie van het
menselijke kwaad: ‘het welbewust toebrengen van schade aan anderen en het
welbewust schenden van normen. De
schade moet een extreme omvang hebben
en het moet om fundamentele normen
gaan.’ In deel twee van het boek onder-

‘Strooien met hulpwerkwoorden
zou verboden moeten worden’

zoekt Rozemond of deze standaarddefinitie standhoudt in het licht van Eichmanns
kwaad en Arendts analyse daarvan.
Dat de schade aan anderen een extreme omvang heeft is in het geval van
Eichmann duidelijk. Hij heeft immers
de vernietiging van grote aantallen Joodse mensen georganiseerd. De problemen ontstaan bij de fundamentele
normen en het welbewust schenden
daarvan. Arendt vat in haar filosofie van
het kwaad beide problemen bij de
hoorns. Volgens haar is het kwaad radicaal wanneer de moraal als zodanig onmogelijk wordt omdat het wordt vervangen door een totalitaire strijdideologie.
Er zijn dan geen fundamentele normen

meer om te schenden, want die veronderstellen een moraal. Het vervangen van
de moraal door het recht van de sterkste
vernietigt de menselijke waardigheid,
pluraliteit en vrijheid, en daarom noemt
Arendt dat het radicale kwaad. Het nazisme is daar een voorbeeld van.
Omdat een totalitaire samenleving
de moraal als zodanig vernietigt, is het
voor de daders van dat radicale kwaad
onmogelijk om welbewust fundamentele
normen te schenden, zoals de standaarddefinitie vereist. Het is dan namelijk niet
meer mogelijk om een oordeel te vormen
over goed en kwaad. Een mens zonder
moreel oordeelsvermogen is oppervlakkig en geneigd autoriteiten te gehoorza-

men. Dit noemt Arendt ‘de banaliteit van
het kwaad’, een omstreden idee dat vaak
verkeerd begrepen wordt.
Is kwaad welbewust of banaal?
Rozemond is het met Arendt eens dat
strijdfilosofieën zich op glad ijs begeven. Hij maakt hierbij mooi gebruik van
Callicles, die in Plato’s dialoog Gorgias
stelt dat de moraal een uitvinding is van
de zwakken. Socrates werpt tegen dat
Callicles de menselijke moraal reduceert tot een natuurlijke machtsstrijd en
met deze filosofie de hele filosofie verwerpt. Strijdfilosofieën slagen er niet in
om een onderscheid te maken tussen natuurlijk kwaad en menselijk kwaad. Als
we weerstand willen bieden tegen het
kwaad, moeten we dit onderscheid wel
kunnen maken en moeten filosofie en
moraal van betekenis zijn.
Rozemond verschilt van mening
met Arendt als het gaat om de banaliteit
van het kwaad. Hij blijft erbij dat het
menselijke kwaad welbewust wordt begaan. Ook Eichmann was zich bewust
van de fundamentele normen die hij
schond en de schade die hij deed. Zijn ba-

nale verdediging, dat hij plichtsgetrouw
was en zich aan de destijds geldende wetten hield, doet daar niets aan af, want
een genocide is een malum in se, een
kwaad dat zo fundamenteel tegen de
menselijkheid indruist dat iedereen kan
inzien dat dat een moreel kwaad is.
Toch stelt Rozemond voor de standaarddefinitie aan te passen om er de
banaliteit van het kwaad in op te nemen. Het menselijke kwaad begaan

mensen welbewust, maar hangt niet af
van het oordeel van de dader. Eichmann is banaal omdat hij zijn gehoorzaamheid zelf niet als kwaad beoordeelde,
ook al wist hij dat de internationale gemeenschap dat wel zou doen. Hij oordeelde ten onrechte dat gehoorzaamheid belangrijker was dan het niet plegen van een
genocide. Dat hij zijn geweten op deze manier suste, doet niets af aan zijn kwaad.
Het oordeel van anderen – rechters, verslaggevers, filosofen – is bepalender voor
het vaststellen van Eichmanns kwaad.
Spannend einde met een taaie stijl
Het nawoord vat Rozemonds kijk op de
zaak samen. Een oordeel over menselijk
kwaad uit het verleden berust niet op
wetten, maar op morele waarden. Die
waarden krijgen en behouden hun betekenis als de gemeenschap erover spreekt.
Daarom is het belangrijk dat rechters
hun vonnis niet alleen onderbouwen met
een beroep op de wetten, maar ook de
morele waarden uitspreken die in die
wetten tot uitdrukking komen. Doordat
mensen zich kunnen voorstellen dat ze
zich moreel moeten verantwoorden

voor hun daden, hebben ze een moreel
oordeelsvermogen dat ze kunnen gebruiken om weerstand te bieden tegen de
verleiding van het kwaad. Nadenken
biedt zeker geen garantie tegen het menselijke kwaad, want je kunt altijd nog
verkeerd oordelen en dus kwaad begaan, maar het biedt wel hoop. Strijdfilosofieën gooien die hoop overboord.
Er is een reden om het boek niet te
lezen. Door de enorme informatiedichtheid is het behoorlijk pittige kost. Dat is
een respectabele keuze, maar het betekent wel dat Rozemond niet mikt op
een breed publiek. Rozemond komt de
lezer wel tegemoet met een handige samenvatting van een alinea per hoofdstuk. Van mij had Rozemond nog meer
van dit soort redactionele ingrepen mogen doen. Deel één leest nog lekker weg,
maar in deel twee gaat filosofische diepgang helaas samen met passieve zinsconstructies, culminerend in een taai
woud van zouden-moeten-worden in
het nawoord. Strooien met hulpwerkwoorden zou verboden moeten worden.
De ideeën zelf zijn spannend genoeg, en
zeker in het nawoord. Daar laat Roze-

mond het achterste van zijn tong zien,
komt zijn eigen standpunt het beste uit
de verf en schuwt hij de controverse
niet. Zoals wanneer hij ons handelen
ten opzichte van het klimaat duidt in termen van de banaliteit van het kwaad.
Het is ook jammer dat het laatste hoofdstuk ‘nawoord’ heet. Het hoort erbij als
een volwaardige conclusie.
Ongemakkelijke vragen
Met zijn gedegen onderzoek naar het menselijke kwaad nodigt Rozemond je uit tot
het stellen van soms ongemakkelijke vragen. Volgens Rozemond is ons morele oordeelsvermogen afhankelijk van gesprekken over moraal in onze gemeenschap.
Volgens Arendt zijn die onmogelijk in een
samenleving die in de ban is van een totalitaire strijdfilosofie. Kun je in dat geval
de plegers van het kwaad verantwoordelijk houden voor het kwaad dat zij doen?
Kun je zeggen dat mensen welbewust
kwaad plegen als morele waarden geen
betekenis voor hen hebben?
Nog zo’n ongemakkelijke vraag:
welke strijdfilosofieën beperken ons eigen morele oordeelsvermogen vandaag

de dag? De concurrentiestrijd op de zogenaamd vrije markt? De strijd die de
mens voert om de natuur te beheersen?
Nog een: morele waarden houden
betekenis wanneer we ze blijven uitspreken. Maar de gemeenschap kan collectief
de plank misslaan. Zijn mensen die welbewust normen schenden vaak niet juist de
mensen die morele vooruitgang boeken?
Zulke overwegingen maken Het
menselijke kwaad tot een prikkelend
filosofieboek dat het waard is om je
tanden in te zetten.
Klaas Rozemond, Het menselijke
kwaad. Amsterdam: Boom, 2020.

Klaas Rozemond geeft een
lezing over Arendts analyse
van Eichmann tijdens de
filosofieweek De actualiteit
van Hannah Arendt, 18 t/m
22 oktober 2021 op de ISVW.

ARENDT OP HAAR BEST, MAAR ZEKER NIET HEILIG
De belangstelling voor het werk
van Hannah Arendt is de laatste
jaren flink toegenomen. Haar boeken, essays en colleges verschijnen dan ook in allerlei Nederlandse vertalingen. Dat is mooi, want
Arendt is een belangrijk politiek
denker van wie we veel kunnen leren. Een recente toevoeging is de
essaycollectie Verantwoordelijkheid en oordeel, prima vertaald
door Marjolein Stoltenkamp. We
lezen hierin Arendts meest provocerende essays, en die hadden een
betere inleiding verdiend.
Tekst: Marthe Kerkwijk
Zo nu en dan komt het bijbelse mantra
‘oordeel niet’ in de mode. Mensen die
dat cliché bezigen worden genadeloos
om de oren geslagen door Arendt. Volgens haar is het juist wél de bedoeling

dat je morele oordelen velt. Doe je dat
niet, dan laat je het kwaad z’n gang
gaan. In Verantwoordelijkheid en oordeel, een verzameling essays uit de laatste tien jaar van Arendts leven, pepert
ze dat er nog maar eens in. Ons morele
oordeelsvermogen – nadenken en oordelen over goed en kwaad – is het enige
dat ons beschermt tegen totalitair
kwaad. Als we dat opgeven, gooien we
onze menselijkheid te grabbel.
Menselijke slechtheid
In een totalitaire dictatuur gebeurt precies dat: mensen slagen er niet meer in
om tot een moreel oordeel te komen, verliezen hun motivatie tot verzet en gehoorzamen de heersende autoriteiten. Ziedaar
Eichmanns verdediging tegenover de
rechtbank in Jeruzalem. Arendt is vaak
verweten dat ze Eichmann verontschuldigde door zijn kwaad ‘banaal’ te noemen. In
het eerste en tevens het beste essay uit de-

ze bundel, ‘Persoonlijke verantwoordelijkheid onder een dictatuur’, betoogt ze dat
dat verwijt gebaseerd is op een misverstand. Gehoorzaamheid bestaat niet,
stelt ze. Kinderen gehoorzamen misschien hun ouders, maar volwassenen
die de bevelen van een autoritaire leider
opvolgen, zijn niet gehoorzaam, maar
medeplichtig. Je kunt hun vragen waarom ze hun ondersteuning hebben verleend aan een systeem en een antwoord
verwachten dat verder reikt dan ‘omdat
ik een bevel gehoorzaamde’. Wie menselijke beweegredenen reduceert tot hun
omstandigheden ontmenselijkt ze.
‘Menselijk’ is overigens niet hetzelfde als ‘goed’, betoogt ze in ‘Enkele
problemen uit de moraalfilosofie’. Er
is namelijk menselijke slechtheid. De
neiging om al wat menselijk is te waarderen en al wat slecht is buiten de
mens te plaatsen maakt ons blind voor
het specifieke soort kwaad dat mensen

in overvloed pleegden in de twintigste
eeuw: totalitarisme.
Met gemakkelijk oordelen kom je
bij Arendt niet weg
In ‘Collectieve verantwoordelijkheid’
maakt Arendt een uiterst relevant onderscheid tussen schuld en verantwoordelijkheid. Zo bestaat er collectieve verantwoordelijkheid, maar geen collectieve
schuld. Schuld heb je als je iets verkeerds
doet of iets nalaat dat je had moeten
doen. Schuld betreft het individu, het is
moreel of juridisch van aard. Verantwoordelijkheid kun je delen met je gemeenschap, en betreft de wereld. Het is
politiek van aard. Dit onderscheid zou
fantastisch kunnen werken in hedendaagse debatten over ons slavernijverleden
en de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld: ik
kan niet schuldig zijn aan slavenhandel
van mijn voorouders in de 17e eeuw,
want ik was er niet bij, maar ik kan wel
verantwoordelijk zijn voor het in stand
houden van de ongelijkheid die daaruit
is ontstaan en tot op de dag van vandaag
voortduurt. Het is jammer dat geen van
de vele inleiders dit soort actuele verban-

‘Wie menselijke beweegredenen reduceert tot
hun omstandigheden ontmenselijkt ze’

den legt in Verantwoordelijkheid en oordeel – maar daar kom ik nog op.
Het voert wat ver om elk essay hier
te bespreken, maar dit zijn voorbeelden
van Arendt op haar scherpst. Ze haalt
morele en politieke clichés vlijmscherp
onderuit, pakt de lezer bij zijn lurven en
dwingt hem min of meer zijn al te gemakkelijke morele excuses te herzien.
Zoals elk goed filosoof verheldert
Arendt subtiele onderscheiden, zoals
tussen schuld en verantwoordelijkheid,
oordelen en arrogantie, dwang en verleiding, en nog veel meer.
Gebrek aan duiding
Maar Arendt is bepaald geen heilige, ontdekken we ook in deze bundel. Haar es-

say ‘Overpeinizingen bij Little Rock’ is
berucht. Haar onderscheid tussen het politieke en het sociale is hier zo scherp,
dat ze doodleuk stelt dat witte ouders alle recht hebben om zelf te bepalen of hun
kind wel of niet met zwarte kinderen
naar school gaat. Dat behoort immers tot
het domein van het sociale, en dat is volgens Arendt niet politiek. Politiek moet
zich maar bezighouden met gelijkheid
voor de wet. Deze stelling was bij verschijning van het originele essay in 1959
al controversieel; in jaar van uitgave
2020 gaan je haren recht overeind staan.
Daar is best wat genuanceerds over te
zeggen, maar dat gebeurt nergens. Hans
Achterhuis noemt in zijn inleiding terloops dat je het ermee oneens kunt zijn,

vertaler Stoltenkamp wijt ‘het venijn’ dat
dit essay uitlokte aan ‘een gevoelig punt
van vooruitstrevende mensen’, maar verder is er nauwelijks duiding.
Dat brengt mij tot enkele punten
van kritiek bij deze uitgave. Er is een teveel en er is een tekort. Er zijn veel te
veel inleidingen en geen ervan dient de

eenentwintigste-eeuwse lezer. We beginnen met een inleiding van Hans Achterhuis, die iets vertelt over zijn persoonlijke verhouding tot het werk van Arendt.
Het is een leuk stuk, maar wel wat lang
en de noodzaak ontgaat me. Dan krijgen
we een overzicht van Arendts leven en
werk door Hessel Daalder. Dat had de
lezer ook op Wikipedia kunnen vinden.
Vervolgens lezen we een uitgebreide inleiding van Jerome Kohn uit de originele Engelse bundel uit 2003. Deze is uitstekend en voegt ook echt wat toe, maar
stamt uit 2003 en dat is alweer een tijd
geleden. Er volgen aantekeningen bij de
tekst van de vertaler, ook nog bij wijze
van proloog Arendts toespraak bij de
ontvangst van een prijs en dan kunnen
we eindelijk aan het boek beginnen. Ik
weet niet wie er baat heeft bij al deze inleidingen, maar de Nederlandstalige lezer van vandaag is het niet. Wat ik bijvoorbeeld een goed idee had gevonden,
is een inleiding van een hedendaagse
Arendtkenner die de actuele waarde van
deze essays kan duiden en kan onderbouwen wat erin te bewonderen en te
bekritiseren valt. Ook de vertaling kon

naar mijn smaak her en der wat hedendaagser. Anno 2020 mag er best een
voetnootje bij als je ‘negro’ letterlijk vertaalt en is ‘kwintessens’ een wel erg opmerkelijke vertaling van ‘quintessence’.
Deze kritiekpunten doen echter
niets af aan mijn bewondering voor de vertaling. De unieke stem van Arendt is uitstekend bewaard gebleven. Je kunt haar
bijna horen spreken. Dat is een puik staaltje werk van Stoltenkamp. Ook doet de
overdaad aan inleidingen niets af aan de
waarde van de uitgave. Het blijven belangrijke essays. Lees ze vooral en oordeel zelf.

Hannah Arendt, Verantwoordelijkheid
en oordeel. Vertaald door Marjolijn Stoltenkamp, Rotterdam: Lemniscaat, 2020.

Tijdens de online cursus Oordelen met Arendt op 23 juni 2021
leest en bespreekt Marthe Kerkwijk fragmenten uit Verantwoordelijkheid en oordeel.

COLUMN RENÉ TEN BOS JASPERS
“Quidquid delirant reges
plectunctur Achivi.”

Dit citaat komt van de Romeinse dichter Horatius (65 v.C. - 8 v.C.). In vrije
vertaling staat er: het maakt niet uit
wat de krankzinnige koningen verkeerd doen, de Grieken zullen worden
gestraft. De dwaasheid en onbezonnenheid van Griekse koningen ten tijden
van de Trojaanse oorlog – we denken
hier bijvoorbeeld aan de capriolen van
de broertjes Agamemnon en Menelaus
– zullen vroeg of laat gewroken worden
op het Griekse volk. Tegenwoordig
wordt Horatius wel eens aangehaald
om duidelijk te maken dat het volk,
waar dan ook, altijd moet boeten voor
de feilen van zijn bewindslieden.
Ik kwam het citaat tegen in het
prachtige essay Die Schuldfrage van de
grote Duitse psychiater en filosoof Karl
Jaspers (1883-1969). Dit essay werd
vlak na de Tweede Wereldoorlog geschreven. De directe aanleiding schijnt

het vrijkomen van het verschrikkelijke
beeldmateriaal uit het concentratiekamp Bergen-Belsen te zijn geweest.
Even voor de helderheid: daar lieten
onder de erbarmelijkste omstandigheden die men zich maar kan voorstellen
niet minder dan 70.000 mensen het
leven. “Das ist eure Schuld”, kregen
de Duitsers van geallieerden te horen.
“Diese Schandtaten: eure Schuld.” In
de kranten en vooral ook via de plakkaten op de muren kreeg het Duitse volk
te horen dat het schuldig was aan de
verschrikkingen.
Jaspers vraagt zich af in hoeverre
je een heel volk, in dit geval het Duitse,
schuldig kunt verklaren aan misdaden.
Hij maakt daarbij onderscheid tussen
verschillende vormen van schuld – criminele, politieke, morele en metafysische – maar de fijnzinnige details die
dit met zich meebrengt, zal ik hier ver-

der laten rusten. Waar het me hier
vooral om gaat is dat Jaspers een emanciperend moment ontwaart in het
aanvaarden van aansprakelijkheid
(Haftung). De volgende zin is van een
ongehoorde nuchterheid: “Dat de hele
bevolking daadwerkelijk de gevolgen
moet dragen van staatshandelingen (…)
is louter een empirisch feit.” (p. 58) Op
de puntjes in deze zin staat overigens,
in het Latijn, de uitspraak van Horatius.
Jaspers voegt aan de constatering dat
het hier om een empirisch feit gaat toe
dat het aanvaarden van aansprakelijkheid het eerste teken is “van het ontwaken van een politieke vrijheid”.
Wat ik ervan leer, is dit: alleen degenen die zich vrij voelen, kunnen zich
schuldig voelen. De implicatie hier is
dat alleen mensen die hun politieke onvrijheid koesteren zich onschuldig kunnen wanen. Ik gebruik hier het woord
‘wanen’, omdat onvrije mensen natuurlijk niet echt of in ieder geval niet altijd
onschuldig zijn. Denken dat je onschul-

dig bent, is de verleiding van het aan
de leiband liggen. Door die verleiding
wil Jaspers heen breken. “Je aansprakelijk weten, is het begin van een innerlijke omwenteling (Umwälzung) die de
politieke vrijheid wil verwerkelijken.”
(pp 58-59). Dat betekent dus ook dat
je je los kunt en moet wringen uit de
greep van welke autoriteit dan ook.
Dat vinden mensen vaak moeilijk. Ze
zien het ongemak dat met vrijheid
komt of ze denken dat ze verraad plegen, ontrouw zijn of gewoonweg tot
domheid vervallen. Maar een politieke
relatie is, aldus Jaspers, niet hetzelfde
als een huwelijksrelatie. Ze moet en
kan niet anders dan gebaseerd zijn op
de wil om, als dat nodig is, ontrouw
aan leiders, experts of alle andere vormen van autoriteit te zijn. Zoiets is inderdaad niet de bedoeling, denk ik
dan maar, in een huwelijk.
Degene die zich dus zomaar overgeeft aan machthebbers en autoriteiten, is ondanks zijn eigen wanen per de-

finitie schuldig. Zie hier de ware portee
van het citaat van Horatius. Dat dit
veel verder reikt dan de context waarin
Jaspers schrijft en dat het ook nu in
pandemische tijden van toepassing is,
ook al zijn de omstandigheden vanzelfsprekend heel anders, wil ik ter
beoordeling aan de lezer laten. Iedere
atmosfeer van eensgezindheid en onderwerping creëert volgens Jaspers als
het ware vanzelf een collectieve schuld.
In een verkiezingsbrief aan het Nederlandse volk schreef onze minister-president Mark Rutte dat het nu geen tijd is
“voor het uitvergroten van verschillen”.
Met Jaspers in het achterhoofd denk ik
dat het juist onze morele plicht is die
verschillen te zoeken en te vinden.

Karl Jaspers (2020, 1946) Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung
Deutschlands. München: Piper.

Advertentie

RENÉ GUDE OF HET OPTIMISME
‘De optimist stemt in met de wereld,
inclusief alle ellende’, zei filosoof René Gude (1957-2015). De Denker des
Vaderlands en directeur van de ISVW
stond bekend om zijn optimistische levenshouding. Toch had hij geen naïef
geloof in het goede; hij kon als geen
ander beamen dat het leven geen feest
is. Om dit te benadrukken muntte hij
de term ‘depressionisme’.
Gude zag optimisme en depressionisme als doelbewust streven naar een
nieuwe situatie of ‘optimum’. ‘De optimist beschouwt het als zijn morele opdracht om ervoor te zorgen dat het optimum van morgen beter zal zijn dan
dat van vandaag’, zei hij.
Hoe wist hij dit optimisme zelf te
realiseren? Want ook het pessimisme
en de depressie kende hij van binnenuit. Tijdens deze cursusweek interviewt filosofiejournalist Marc van
Dijk bijzondere gasten over René Gu-

de en zijn denkwijze. Aan de hand hiervan gaan we op zoek naar de optimist,
de pessimist en de depressionist in
onszelf. Met Erno Eskens, Désanne
van Brederode, Babs van den
Bergh, Bert Keizer en anderen.

3-7 mei 2021
v.a. € 800,Klik hier voor
meer informatie

EEN PSYCHOLOGISCH ANTWOORD
OP EEN FILOSOFISCHE VRAAG
Velen van ons komen op een moment in ons leven in een existentiële crisis terecht. In die door
wanhoop gekleurde momenten
vragen we ons af waar we het allemaal eigenlijk voor doen: wat is
de zin van het leven? Frank Martela onderzoekt de herkomst van
die vraag en geeft er vervolgens
een antwoord op in zijn boek Een
prachtig leven: hoe vind je de
zin in je bestaan?.
Tekst: Lenna Bartens
Gelukkige Fin
De opzet van het boek is helder: eerst
legt Martela uit waarom wij de vraag
naar de zin van het leven überhaupt
stellen, daarna analyseert hij de herkomst van de vraag en ten slotte komt

hij met een antwoord. Dit antwoord is
meteen een belofte aan de lezer en de
intentie van het boek: het verschaffen
van inzichten die iedereen, ongeacht
iemands culturele achtergrond, kan toepassen en de weg zullen wijzen ‘naar
een vervullender en zinvoller leven’.
Martela is Fin en daarmee inwoner
van het gelukkigste land ter wereld, als
je het onderzoek van het World Happiness Report mag geloven. Verder is hij
zowel filosoof als onderzoeker in de psychologie, gespecialiseerd in de vraag
naar de zin van het leven. Een prachtig
leven is dan ook interdisciplinair.
Reflectie: zowel zegen als vloek
Mensen zijn in staat tot reflectie. Dit
heeft ons veel gebracht maar het is tegelijkertijd een mentale vloek: we nemen niet zoals dieren genoegen met

instinctieve doelen (enkel het overleven), maar zoeken altijd naar rechtvaardiging van gebeurtenissen en handelingen. Hierin ligt volgens Martela
ook de oorsprong van onze behoefte
aan zingeving. Onze zingevingsdrang
komt voort uit onze neiging tot reflectie: reflecterend op ons leven zoeken
we naar een overkoepelende zin die
achter alle gebeurtenissen schuilt.
Martela gebruikt het concept van
het absurde, de ervaring dat het leven
zinloos is, als uitgangspunt. Volgens
hem zijn er bepaalde filosofen (die hij
niet verder identificeert) die het absurde aannemen als ‘sombere existentiële
waarheid’. Hiertegenover zet Martela de
bevindingen uit de psychologie waaruit
blijkt dat mensen het leven als zinvol ervaren. Het onderzoek van Gallup bijvoorbeeld, dat 14.000 mensen uit 132

landen vroeg ‘of hun leven een belangrijk doel of zin heeft’, toont aan dat het
merendeel, 91% van de ondervraagden,
die vraag instemmend beantwoordt.
Genealogie van het zin-vraagstuk
Vervolgens schakelt Martela over naar
de historie van de zingevingsvraag. Tijdens het grootste deel van de geschiedenis had de mens volgens Martela helemaal geen reden om deze vraag te
stellen, omdat ze niet twijfelde aan het
antwoord op deze vraag. Dit illustreert
Martela met een voorbeeld: de vraag
‘Geloof je in elektriciteit?’ is voor ons
als de vraag naar zingeving voor Europeanen van vijfhonderd jaar geleden.
Men had een mystiek wereldbeeld: het
bestaan van God en geesten was een
zekerheid. Aristoteles en Thomas van
Aquino stelden wel de vraag wát ons
doel was, maar dát er een doel was betwijfelden zij nooit.
We hebben de zingevingsvraag te
danken aan de verlichting en de verandering van een mystiek naar een wetenschappelijk wereldbeeld. Thomas Carlyle heeft de vroegste formulering van de

vraag op zijn naam staan in zijn boek
Sartor Resartus uit 1833. Met het wetenschappelijke wereldbeeld kwam namelijk het besef dat de mens enkel een
verbinding van moleculen is zonder inherent doel, nut of waarde. Dit inzicht
bracht de mogelijkheid dat wij helemaal
geen opgelegd doel hebben, zoals al die
eeuwen ervoor was gedacht, en dit hield
veel denkers en filosofen vanaf die tijd
bezig. Vervolgens voegde de romantiek
een invloedrijk idee toe aan de vraag:
wie waarachtig wil leven moet zijn leven
in hoge mate als zinvol ervaren.
Martela’s antwoord
Uiteindelijk zoekt Martela het antwoord op de vraag door te stellen dat
de vraag zelf verkeerd is. We moeten
ons niet afvragen wat de zin is ván het
leven, maar wat de zin is ín het leven.
De vraag moet volgens hem dus gesteld
worden vanuit onszelf: hoe kunnen wij
ons leven als zinvol ervaren?
Nu verlaat Martela de filosofie en
gaat hij te rade bij de psychologie om
ons een waardensysteem te bieden
van waaruit we onze zingeving het

best kunnen ervaren. Dit waardensysteem is universeel omdat het uitgaat
van de wezenlijke menselijke conditie.
Gebaseerd op de zelfbeschikkingstheorie van Edward Deci en Richard Ryan
zijn er drie psychologische basisbehoeften die ieder mens heeft: autonomie, competentie en verbondenheid.
Martela voegt hier een vierde waarde
aan toe: welwillendheid. Vervolgens
beargumenteert hij waarom deze waarden belangrijk zijn en geeft hij concrete aanwijzingen hoe je deze waarden
kan maximaliseren in je leven om zo
de ervaring van zinvolheid te beleven.
En de filosofie dan?
Wat ik mij afvraag is waarom Martela
het antwoord zoekt in de psychologie.
Heeft de filosofie niets te zeggen over
zingeving? Zeker wel.
Martela heeft een enge opvatting
van zin. Volgens hem moeten we de
vraag wat de zin is van het leven herformuleren naar wat de zin is in het
leven. Een betere formulering zou zijn
dat hij de vraag ‘wat is de zin in míjn
leven’ beantwoordt. De vraag naar de

zin van het leven hoeft namelijk helemaal niet alleen te slaan op individuele levens: het kan ook een vraag naar
de zin van het leven van de mensheid
zijn, naar al het leven op aarde of zelfs
naar alles wat bestaat.

Dit is een gemis, want de filosofie heeft
wel degelijk antwoorden te bieden. Susan Wolf heeft bijvoorbeeld een werk
geschreven genaamd Meaning in Life
and Why It Matters. Volgens haar ontstaat zin ‘…when subjective attraction
meets objective attractiveness’. Met
subjectieve aantrekkingskracht bedoelt
ze dat iedereen van andere dingen
houdt. Het houden van iets is echter
niet genoeg om zin te ervaren in je leven, je zou namelijk ook van dingen
kunnen houden die slecht zijn voor jou
of je omgeving. Het object van je affectie moet het dus wel waard zijn om van
gehouden te worden, en ook moet de
waarde daarvan buiten jezelf liggen.
Dit is waar objective attractiveness
naar verwijst. Net zoals Martela richt
Wolfs theorie zich ook op waarde in
het leven. Ze geeft hier echter een filosofische onderbouwing voor.

den uit de psychologie die filosofische
concepten concretiseren. Ook maakt
hij gebruik van verwijzingen naar
films en literatuur om filosofische
ideeën te illustreren.
De lezer die vaker over dit onderwerp leest komt in dit boek bekende
elementen tegen.
De waarden die Martela uiteindelijk via de psychologie aandraagt als
leidraad voor een zinvoller bestaan
klinken, zoals hij zelf aangeeft ‘… misschien niet revolutionair, maar daarin
ligt precies hun kracht’. Dat toegankelijke is ook zijn valkuil: de oplossingen
die hij vanuit de psychologie aandraagt zijn wel heel praktisch toepasbaar, maar ze doen geen recht aan de
oplossingen vanuit de filosofie. Sterker was geweest als hij de antwoorden
voor een filosofisch vraagstuk ook had
gezocht in de filosofie.

Conclusie
Martela heeft een prettige schrijfstijl.
Hij is humoristisch en beschrijft filosofische ideeën op een toegankelijke manier. Hij geeft bijvoorbeeld voorbeel-

Frank Martela, Een prachtig leven: Hoe
vind je zin in je bestaan?. Vertaald door
Ruud van der Plassche. Amsterdam:
Ambo|Anthos, 2020.

EXISTENTIËLE THERAPIE
Medio maart verschijnt Het primaire waarom van iFilosofie-redacteur Arthur Veenstra. Aan de hand
van de filosofie van Jean-Paul Sartre beschrijft hij hierin het vormgeven van een vrij bestaan. Bij dezen
een voorproefje: het begin van
hoofdstuk 7, ‘Existentiële therapie:
hoe word je wie je bent?’.
Tekst: Arthur Veenstra
Het einde van het Sartre-vak kwam in
zicht. We waren aangekomen bij het laatste college en daarmee ook bij het laatste
hoofdstuk van Het zijn en het niet. De docent recapituleerde nog een paar recent
behandelde onderwerpen en benadrukte
bij ieder onderwerp nogmaals de kernpunten. Een van die kernpunten was dat ons
bewustzijn volgens Sartre in meerdere opzichten een vorm van ekstase is – in de
oorspronkelijke Griekse betekenis van

een ‘staat buiten zichzelf’. Ons bewustzijn
treedt buiten zichzelf om die synthetische
relatie met de wereld te vormen. Verder
treedt ons bewustzijn buiten het nu om
allerlei mogelijkheden in de toekomst te
projecteren. Met betrekking tot de dood
benadrukte de docent nogmaals dat voor
Sartre de dood geen interne, maar een externe limiet was op onze vrijheid. De dood
zelf ligt immers buiten ons bewustzijn.
Vanuit ons bewustzijn bekeken is onze
vrijheid daarom absoluut en onbegrensd.
Door de uitgebreide recapitulatie
van de onderwerpen bleven aan het einde van het college nog maar een paar
minuten over voor de wekelijkse verdiepingsvraag. Voor ieder college was een
student aangewezen om een verdiepingsvraag over de stof voor te bereiden
die na de rest van de stof zou worden behandeld. Toevallig was ik degene die
voor het laatste hoofdstuk, en daarmee
ook voor het laatste college, de verdie-

pingsvraag had voorbereid. Het concluderende hoofdstuk van Het zijn en het
niet bevatte niet alleen een afronding
van het boek, het hoofdstuk kondigde
ook de implicaties aan van Sartres analyse van ons bewustzijn. Zo maakte hij in
de laatste paragraaf van het boek plots
een draai naar een existentiële ethiek:
wat betekent zijn analyse van ons bewustzijn voor hoe wij moeten leven?
Wat doe je met die totale vrijheid? Hoe
zetten we die vrijheid om in een betekenisvolle richting voor ons leven? Sartre
sloot het boek af met de belofte dat hij
een toekomstig werk aan deze vragen
zou wijden. Die belofte was een soort filosofische cliffhanger en ik besloot de
verdiepingsvraag daarop te richten.
De docent antwoordde dat Sartre
die ethische richtlijnen na de oorlog inderdaad verder had uitgewerkt in een serie notitieboeken die pas na zijn dood
zouden worden gepubliceerd. In essentie

is Sartres boodschap dat wij op een speciale manier moeten reflecteren op ons
leven en wie wij zijn. Deze reflectie toont
de feitelijkheid van jouw situatie. Het
laat zien waar je vandaan komt, wat jouw
cultuur is, jouw opleiding, je familieafkomst, waar je op dit moment staat in
het leven. Maar die feitelijke situatie is
niet wat jij zou kunnen zijn. Ons bewustzijn reikt immers voorbij de feitelijk gegeven omstandigheden. Wij zijn geworteld
in vrijheid en vrijheid is wat jij doet met
de gegeven feiten. Ons bewustzijn is ‘ekstatisch’ en daarom kunnen wij vanuit
die feitelijk gegeven omstandigheden een
spectrum van mogelijkheden projecteren
op de toekomst. Tot zover geen probleem. Maar wat is dan de mogelijke toekomst die een uitdrukking is van mijzelf?
Wat is die goudschaal waarop ik de verschillende mogelijkheden kan afwegen?
De docent legde dit vraagstuk uit
aan de hand van Sartres duale analyse
van de structuur van ons bewustzijn. Sartre wees erop dat de wereldgerichte component van ons bewustzijn die mogelijke
toekomsten projecteert. Iedere mogelijke
toekomst wordt door de wereldgerichte

component van ons bewustzijn verder gekwalificeerd: we maken lijstjes met vooren nadelen per mogelijkheid. Maar hoe
herken je dat een bepaalde mogelijkheid
jouw toekomst is? Welke toekomst is extrinsiek en welke is intrinsiek?
Sartres antwoord is dat we die tweede component van ons bewustzijn, de
zelf-gerichte component, hiervoor expli-

ciet moeten leren maken. Zoals beschreven is deze zelfgerichte component van
ons bewustzijn gericht op de flux van ervaringen, en als zodanig neemt ons zelfbewustzijn die mogelijkheden waar zoals
ze voorbijtrekken in de flux. De docent
legde uit dat wij volgens Sartre de mogelijkheden die bij onze intrinsieke zelf horen kunnen herkennen omdat ze gepaard gaan met een bepaalde ‘salience’.
De mogelijkheden die een uitdrukking
zijn van onze authentieke zelf vallen ons
op een bepaalde manier op. Het probleem is dat de meeste mensen geen cognitieve toegang hebben tot hetgeen hen
opvalt. De remedie die Sartre voorstelde
was iets dat hij existentiële psychologie
noemde. Dit behelsde een speciale autobiografische methode, die ik verderop in
meer detail zal toelichten. Het doel van
die existentiële psychologie was het blootleggen van de fundamentele levenskeuze
die jouw leven richting geeft, de pure keuze die bepalend is voor het primaire project van jouw vrijheid.
Het primaire waarom, Arthur Veenstra, Leusden: ISVW Uitgevers, 2021.

DE GENEUGTEN VAN
HET VERTALEN VAN ISAIAH BERLIN
In gesprek met Thomas Heij over
De egel en de vos
‘De vos weet van alles, maar de egel
weet één groot iets’. Dit citaat gebruikt
Isaiah Berlin in zijn boek De egel en de
vos om grote denkers in te delen. Egels
zijn denkers die één fundament achter
de werkelijkheid zoeken, ze proberen
alles in een enkel systeem te passen.
Vossen zijn pluralisten en nemen de wereld in al zijn verscheidenheid waar.
Een voorbeeld van egels zijn volgens
Berlin Plato en Marx. Erasmus en
Poesjkin zijn juist vossen. Er is volgens
Berlin echter een denker die zowel vossen- als egeleigenschappen heeft: Lev
Tolstoj. Berlin analyseert Tolstojs geschiedfilosofie en zijn opvattingen over
kennis en vrijheid zoals die naar voren
komen in zijn beroemde boek Oorlog
en vrede, om erachter te komen of Tolstoj meer een egel of een vos is.

Thomas Heij heeft De egel en de vos
vertaald naar het Nederlands. De vertaling is, in de woorden van de vertaler zelf, een ‘bescheiden bestseller’ geworden. Maar hoe is de vertaling
eigenlijk tot stand gekomen, en hoe ervaarde Heij het vertaalproces van een
filosofische tekst die oorspronkelijk
een lezing was? En bovenal, wat
maakt dat het gedachtenspelletje ons
nog steeds bezighoudt, al die jaren nadat Berlins boek uitkwam?
Tekst: Lenna Bartens
Om bij het begin te beginnen: je
bent opgeleid als filosoof. Hoe ben
je vertaler geworden?
‘Ik ben eigenlijk per toeval het vertalen
ingerold. Op een dag reed ik met onze
directeur en een collega in de auto terug
van de ISVW, waar ik destijds werkte
als eindredacteur van iFilosofie, naar

huis. In de auto hadden we een discussie over vrijheid van geloof, radicalisme
en geweld. Onze directeur vertelde dat
Thomas Jefferson, voormalig president
van de Verenigde Staten en tevens filosoof en architect, een Bijbel had samengesteld waar hij al het geweld uit zou
hebben weggehaald.
Dit intrigeerde mij en ik besloot het
te onderzoeken. Het bleek dat Jefferson
inderdaad met een mesje in de Bijbel
had zitten snijden. Hij had echter niet al
het geweld maar alle wonderen uit het
verhaal gehaald. Jeffersons idee hierachter was dat de Bijbel begrijpelijk moest
zijn voor iedereen. Lang verhaal kort: dat
zijn wij gaan vertalen, die Bijbeltekst,
een heel jaar lang. We hebben er nog een
lange inleiding bij geschreven en dat is
mijn eerste vertaling geweest.’
Bij het onderzoek voor de inleiding op
die tekst kwam Heij nog meer teksten

tegen die toe waren aan een nieuwe Nederlandse vertaling: New Atlantis van
Francis Bacon en The Blazing World
van Margaret Cavendish. Inmiddels zijn
ook deze klassiekers in vertaling van
zijn hand verschenen en heeft hij een opleiding tot vertaler gevolgd.
Wat deed je besluiten De egel en
de vos te vertalen?
‘Ik stuitte op Berlin toen ik met een leesgroep de klassieker Oorlog en vrede van
Tolstoj las. Daar zitten stukken in waarvan ik dacht: die zijn misschien iets minder spannend dan het verhalende gedeelte. Om die toch te begrijpen ging ik
secundaire teksten lezen en toen kwam
ik bij die tekst van Isaiah Berlin terecht.’ In De egel en de vos behandelt
Berlin uitgebreid de geschiedfilosofie en
de kentheorieën die Tolstoj uiteenzet in
Oorlog en vrede. Heij: ‘Die delen van
Oorlog en vrede zijn wat taaier dan de
rest van de roman maar vanuit filosofisch standpunt wel degelijk interessant.’ Berlin gebruikt deze analyses van
Tolstoj om na te denken over het verschil in denken tussen egels en vossen.

‘Ben je een egel of ben je een vos?’

Gaat het boek nu over egels en vossen, of over Tolstoj?
‘Dit essay van Berlin is veel meer dan
een uitleg van Tolstojs filosofische theorieën. Je kunt de tekst op drie manieren lezen, denk ik. De eerste is zoals ik
erin ben gekomen, als een toelichting
op Tolstoj. Berlin weet die tweede epiloog uit Oorlog en vrede toch wat interessanter te maken.
Het tweede perspectief is een politiek-filosofische lezing, vanuit het denken van Berlin. Hij dacht na over vrijheid en liberalisme aan de ene kant en
totalitarisme aan de andere kant. Daar
gaat deze tekst niet expliciet over, maar
je proeft het er wel een beetje in. Marijn
Kruk werkt deze politieke lezing mooi
uit in een column in de NRC.

Het derde perspectief is wat de meeste
mensen leuk vinden, dat gedachtenspelletje: ben je nou een egel of ben je
een vos? In feite neemt dat echter
maar drie of vier bladzijden van het
boek in beslag. Ik denk dat de kracht
van dit idee deels ligt in het feit dat
Berlin niet helemaal uitspelt wat nou
precies dat onderscheid tussen de egel
en de vos is. Hij geeft wel voorbeelden, noemt ook een hoop namen, en
daar kun je wel het een en ander uit
opmaken. Ook hoe hij het toepast op
Tolstoj is inzichtelijk, maar het blijft
toch een beetje puzzelen wat nou precies een egel en wat precies een vos is.
Ik denk dat dat heel slim is geweest:
het zet je aan het denken, juist dat
beetje vage maakt het populair.’

Ben je zelf een egel of een vos?
‘Ik ben zelf vooral een vos. Dat was ook
wat mij aantrok aan het essay, waardoor ik het wilde vertalen. Ik dacht: verdorie, die beschrijving van die vos lijkt
heel erg op mij! Op de middelbare
school had ik veel vakken, maar nergens was ik uitzonderlijk goed in. Dat
is tekenend voor vossen: veel interesses hebben maar nergens een expert in
zijn. Berlins onderscheid tussen egels
en vossen is een mooie manier om aan
de karakteristieken van vossen, de verscheidenheid maar ook afwezigheid
van een grote expertise, toch een positieve draai te geven.’ Kenmerkend voor
vossen is dat ze de experts, de egels, bewonderen. Omgekeerd zou het ook kun-

Thomas Heij zal meer vertellen
over Berlin en De egel en de
vos tijdens het weekend The
Best of Berlin, 5 en 6 juni 2021
op de ISVW, met Arnon Grunberg en Florian Jacobs.

nen dat egels vossen soms bewonderen. Heij: ‘Je kunt je voorstellen dat
een egel een vos benijdt wanneer hij
wordt geconfronteerd met feiten die
niet passen in zijn wereldbeeld.’
Hoe was het om De egel en de vos
te vertalen?
‘Het vertalen van Berlins proza was nog
best lastig. Als je De egel en de vos aan
het lezen bent, merk je dat Berlin een heel
karakteristieke manier van schrijven
heeft. Praten eigenlijk, want de tekst was
aanvankelijk een lezing, en de latere toevoegingen heeft hij gedicteerd. Naar het
einde van het essay toe worden de zinnen
almaar langer en langer. En daarmee ook
lastiger te vertalen. Dan komt er weer een
bijzin, en weer een bijzin, en weer een. Allemaal in heel volle, een beetje gezwollen
taal. Als beginnend vertaler denk je al
snel: “Dit is wel een heel lange zin, laten
we daar maar een punt zetten.” Maar dat
is eigenlijk uit den boze, want de eigenheid van de tekst gaat daarmee verloren.
Berlins eigen stijl, daar moet je een beetje
inkomen. Je moet je bedenken dat hij,
strak in pak, achteroverleunend in zijn

fauteuil zat te oreren. En alle kennis die
hij had, stroomde er zo uit. Met dat beeld
van Berlin erbij is het ook genieten.’
Isaiah Berlin, De egel en de vos. Vertaald door Thomas Heij. Leusden:
ISVW Uitgevers, 2020.

PAS OP VOOR DE POPULISTISCHE PEN
Waarom koop of leen je een boek?
Ga je af op een recensie, zoals deze?
Lees je ter bevestiging van je eigen
opvattingen of wil je je scherpen
aan de kritische blik van een schrijver? Elke lezer begint met opvattingen die zich in haar of hem hebben
genesteld. Het boek van Arnold Heumakers Langs de afgrond, Het
nut van foute denkers roept ze wakker door de macht, invloed en verspreiding van dwaalideeën en de
effecten ervan na te gaan. Kan literatuur tegengif bieden?
Tekst: Wil Heeffer
Heumakers schreef een vol boek met
een volle bladspiegel, kleine letter en
veel uitweidingen. De lezing ervan
vraagt nogal wat inzet en toewijding.
Zijn boek ontleedt nauwgezet de kwade
cocktail van nationalisme, socialisme en
militarisme aan de hand van Franse ne-

gentiende-eeuwse fin-de-siècle schrijvers, kunstenaars, denkers en uit blikveld geraakte Duitse schrijvers en romanciers ten tijde van het interbellum.
Na lezing van Langs de afgrond
blijf je achter met vragen. Is geweld
een van de grondwetten van het bestaan? Verpopt het zich tot populisme,
een van de grote problemen van onze
tijd, aldus Heumakers? Want blijkbaar lopen mensen steeds weer in de
val die door volksmenners vol verbale
verleiding wordt neergezet.
Heumakers bespreekt hoe invloedrijke schrijvers met hun publicaties een bijdrage leverden aan het ontstaan van superioriteitsopvattingen. In de twintigste
eeuw liep dat uit op een fascistisch totalitarisme. Het is opvallend dat hij zich daarbij beperkt tot Franse en Duitse publicisten zonder het waarom daarvan aan te
geven. Veelal zijn die schrijvers zoals Maurice Barrès, Georges Sorel, Maurice Blanchot, Ernst Jünger, Erich Wichman en

Carl Schmitt uit onze herinnering verdwenen. Nieuwe tijden brengen echter nieuwe profeten voort. Overal in Europa zien
we, zoals Heumakers uitwerkt, nieuwe patriottische en neonazistische vormen van
protest ontstaan. Social media zijn nu de
kraamkamers van het ‘wij, ons soort volk’.
Door in te gaan op foute publicisten koppelt Heumakers een historische
terugblik aan een hedendaagse waarschuwing. Die verbinding maakt het
boek van Heumakers belangrijk en actueel. Hij waarschuwt voor het lokkende
gefluit van rattenvangers.
Verbaal en fysiek geweld
Met behulp van de ‘fasci di combattimento’ organiseerde Mussolini aan het begin
van de twintigste eeuw stootkracht tegen
het opdringende bolsjewisme. Vanaf
1919 trok de rottende geur van het fascisme door Europa. Uit de invloed van dit
soort groeperingen op democratisch bestuur lijken nauwelijks lessen getrokken,

aldus Heumakers. Want hoe kan het zijn
dat destijds de verbale vuurspuwerij van
een romanschrijver als Édouard Drumont hele volksstammen wist te verleiden, en wat zijn de overeenkomsten daarvan met ex-twitteraar Trump? Ook nu
worden stemgerechtigden ‘betoverd’
door fictie, geloof en zelfbedrog. Opnieuw worden mensen door bedrog –
dat tegenwoordig fake news heet – uitgeleverd aan manipulatie en geweld.
Het spoor van bedrog en zelfbedrog wordt naar de huidige tijd doorgetrokken door de bespreking van vier hedendaagse schrijvers en vier indringende romans: Jonathan Littells De
welwillenden, Jean Raspails De ontscheping, Renaud Camus’ De grote vervanging en Michel Houellebecqs Onderwerping. Heumakers sluit zijn boek
af met een epiloog waarin hij al concluderend, het begrip methodisch pessimisme als levensles uitwerkt.
Zondebok
Zijn boek begint met een inleiding waarin
hij een aantal filosofische stromingen en
filosofen in het licht zet, maar vervolgens
verdwijnen die filosofen nagenoeg uit

beeld. De nadruk ligt op foute romanciers
en publicisten. Opmerkelijk is dat hij zijn
boek inleidt met een verwijzing naar het
Deutsches Requiem, een verhaal van
Jorge Luis Borges. Merkwaardig, omdat
de Argentijn Borges een vreemde eend in
het geheel van Franse en Duitstalige
schrijvers is. Hij gebruikt het verhaal van
Borges waarschijnlijk omdat het gaat over
een gewetenloze, zichzelf in het kwaad
overstijgende en zichzelf rechtvaardigende Duitse kampcommandant. Een zelfrechtvaardiging die hij terugziet in De welwillenden van Jonathan Littell.
Uitgaande van dat verhaal werkt
Heumakers de stelling uit dat foute
Franse en Duitse schrijvers uit de periode voorafgaande aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog inhumane ontsporingen bevorderden met hun publicaties.
Dat spoor van bedrog en zelfbedrog
trekt hij door naar de huidige tijd.
Bij zowel de reeds genoemde auteurs als bij de genoemde hedendaagse
schrijvers wordt steeds opnieuw een bevolkingsgroep als zondebok gebrandmerkt.
We zien het indringend terug in de roman
Onderwerping van Houellebecq. Daarin
staat de veroveringsgezindheid van de is-

lam centraal. De vijand dan wel de zondebok wordt gebruikt ter bevordering van
‘nationale homogeniteit’, schrijft Heumakers in het aan Carl Schmitt gewijde deel.
Heumakers ziet de zondebokgedachte terugkeren in de manier waarop nu
het woord terrorist aan islamiet en op de
vlucht zijnde vreemdeling wordt vastgeklonken. Hij noemt het de dunne korst
van beschaving waaronder foute ficties
muteren tot een populisme dat kan uitgroeien tot een ontwrichtend ‘utopisme’.
Ideologische dogmatiek
Kan het actualiseren van de besproken foute auteurs voorkomen dat nieuwe populisten wederom de massa de
verkeerde kant doet kiezen? Heeft het
lezen en herlezen van hun geschriften
daartoe nut, vraagt Heumakers zich
af. Hij illustreert hoe ‘elke ideologie te
lijden heeft onder een eenzijdigheid
die vol blinde vlekken zit’.
Als afweer daartegen opteert hijzelf voor een ‘methodisch pessimisme’. Wat hij daarmee bedoelt, lezen
we op de achterflap: in plaats van uitzichtloosheid staat dat pessimisme
een lucide ontnuchtering voor ‘zowel

ten opzichte van de foute ideologieën
van het verleden als ten opzichte van
de nu dominante ideologische overtuigingen’. Aan het begin van zijn boek
en in de epiloog lezen we nog een nadere invulling van dat begrip: ‘Zelfs
tussen de “brokstukken’’ van de beschaving blijkt een “renaissance’’ mogelijk. In de politiek wint het optimisme het altijd van het pessimisme… In

de literatuur en in de filosofie heeft
het pessimisme de betere papieren.’
Vandaar dat de nadruk in dit boek
ligt op literaire en filosofische schrijvers
en niet op foute politici of activisten. Daar
moet evenwel een aantekening bij worden
gemaakt, want filosofie, kunst en literatuur zijn op zich niet in staat de wereld te
verbeteren. Zij doen niet meer dan spiegelen en vragen opwerpen. Zij bieden
slechts een ‘deprimerend perspectief zonder uitweg’, een vertwijfelde waarschuwing voor de ondergang. Daarbij verwijst
Heumakers naar David Hume die wist:
het zijn niet de rationele argumenten die
mensen in beweging brengen, maar passies en gevoelens, waarvan de rede niet
meer is en behoort te zijn dan de slaaf.
Leerzaam
Langs de afgrond is geen zware kost
voor wie geïnteresseerd is in de ontsporing van een samenleving. Voor Heumakers vormen democratische verkiezingen geen waarborg tegen het volgen van
een foute weg. Elke samenleving construeert telkens opnieuw een zondebok
en mengt nationalistische heroïek met
nationale minderwaardigheidsgevoe-

lens. In die zin is zijn terugblik verhelderend. Zeker in een tijd als de onze, een
tijd die bol staat van fake news.
Kan zijn uitvoerige analyse van foute publicisten en romanciers een tegengif bieden voor het gefluit van nieuwe
rattenvangers die de val van populisme
open hebben staan? Kunnen boeken zoals het onderhavige ons behoeden voor
de val in de afgrond?
Na lezing beantwoordde ik die vraag
met ‘ja’, omdat hij ons doet nadenken
over het bedrog dat transformeert tot zelfbedrog. Is dat bedrog het voorspel van
onverzoenbare polarisatie en totale verwoesting? Wie bereid is om met Heumakers mee te gaan tot waar de afgrond
gaapt, krijgt misschien wel het juiste antwoord op de al te blijmoedige uitroep: de
meeste mensen deugen. Hij schrijft daarover in een voetnoot: ‘Dat een boek met
deze titel een bestseller wordt (Bregman.
De meeste mensen deugen, 2020) hoeft
niet te verbazen: de mensheid wil niets
liever dan bedrogen worden.’
Arnold Heumakers, Langs de afgrond, Het nut van foute denkers. Amsterdam: Boom, 2020.

SIGNALEMENT
Kishore Mahbubani,
Heeft China al gewonnen?
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2020.

Henk Haenen,
Verdraagzame Islam,
Oud-Turnhout: Gompel & Svacina, 2020.

Hoogleraar politieke betrekkingen Mahbubani
schreef eerder boeken over geopolitiek en Azië. In vervolg op eerdere vertalingen verschijnt nu Heeft China
al gewonnen?. In tegenstelling tot de prikkelende titel biedt dit nieuwe boek meer van hetzelfde. We hebben langzaamaan wel een goed idee wat de slagkracht
van de Aziatische tijgers is en hoe het Amerika van
Trump daar als een stier op reageert. Het meest actuele van dit boek komt aan het eind. Mahbubani voegt
aan de Nederlandse uitgave een
epiloog toe waarin hij Covid-19
aan de orde stelt. Hij onderscheidt
waar en onwaar in de westerse
berichtgeving. Fake news zien we
verder terug in de relevante
appendix van Stephen M. Walt
waarmee het boek afsluit. Walt
ontmythologiseert de ronkende
taal waarmee Amerika de schijn
van deugdzaamheid ophoudt.

Kenner van de Afrikaanse filosofie en Afrikaanse
denkers Henk Haenen heeft ditmaal een boek gewijd aan Tierno Bokar (ca. 1875-1939), een sage
(wijze) van wie alleen maar overleveringen bestaan. Bokar was een islamitische Afrikaan bij wie
barmhartigheid en verdraagzaamheid centraal
stonden. Aan de hand van Bokars denken werkt
Haenen een opvatting van de islam uit die gebaseerd is op onderwerping en overgave. Dat vertaalt
zich in inschikkelijkheid en tolerantie als antwoord op het verketteren van de ander. Haenen voert
een groot aantal schrijvers en
denkers aan om deze alternatieve islamopvatting te onderbouwen en om aan te geven dat de
lessen van Bokar nog altijd zeggingskracht hebben. Geen gemakkelijk te lezen boek, maar een
met een nobele insteek.
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9e Frederik van Eedenlezing: prof. Markus Gabriel (Online). ‘How to be human in a digital age’.

07-04

De grot van Plato (Online). Met Marthe Kerkwijk.

10-04

Crash Course: Moreel beraad (Verplaatst). Met Dick Kleinlugtenbelt.

10-04

Meesterwerken: Frankenstein – Shelley. Met Daniël Muller.

10-04

Masterclass Dōgen 2021: Op de Weg zijn man en vrouw gelijk. Met Michel Dijkstra.

10-04

Inleiding in de filosofie: Het goede (Verplaatst). Met Jan Flameling.

10-04

Nacht van de filosofie 2021 in Amsterdam (Online). Met Bas Haring, Rebekka de Wit en vele anderen.

12-04

De kunst van het vragenstellen – april 2021. Met Hans Bolten.

14-04

De essentie van Dōgen (Online). Met Michel Dijkstra.

21-04

Nietzsche over waarheid (Online). Met Erno Eskens.

24-04

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

24-04

Levenskunst in oost en west: Dood (Verplaatst). Met Maarten van Buuren en Michel Dijkstra.

24-04

De kern van: Immanuel Kant. Met Marthe Kerkwijk.
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