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DE JONGE DENKERS DES VADERLANDS

OVER INTIMITEIT EN VREEMDHEID
Tekst: Chester Vacquier
Hoe vertrouwd een vriend, geliefde, huisdier of huis ook is, op een dag kunnen zij
ons toch vreemd voorkomen. Zelfs voor
jezelf kun je plots een vreemde zijn.
Vreemdheid en intimiteit spelen een
wonderlijk spel nu we elke fysieke afstand in een mum van tijd digitaal kunnen overbruggen. Ook al zijn vrienden
ver weg, intieme technologieën wekken
de indruk dat zij dichtbij zijn. Welke
impact hebben maatschappelijke veranderingen als de digitalisering van de leefwereld, de komst van migranten en
vluchtelingen, en de klimaatverandering
op intimiteit en vreemdheid? Kortom:
kun je intiem zijn met een vreemde?
In de wedstrijd om de titel ‘Jonge
Denker des Vaderlands’ trachten filosofieleerlingen (VO) in hun artikelen antwoord te geven op deze laatste vraag.
De lichting Jonge Denkers van 2022 be-

staat uit: Eline Fennis (Hermann Wesselink College, Amstelveen), Fabienne
Touset (Melanchton Bergschenhoek),
Guus van der Linden (Luzac Amsterdam), Merel Hoffman (Stedelijk Dalton
Lyceum, Dordrecht), Suus Zethof (Het
4e gymnasium, Amsterdam), Thorben
van de Noort (Stedelijk gymnasium Nijmegen) en Twan Augustijn (Ashram College, Alphen aan den Rijn).
De zeven winnaars zijn geselecteerd
door een vakjury, bestaande uit Alexandra van Ditmars (Filosofie Magazine), Annemarieke Verhoeff (VFVO), Florian Jacobs (ISVW), Jenny van Rijn (voormalig
Jonge Denker) en Robin van Gelooven
(voormalig Jonge Denker). Ze beoordeelden de artikelen inhoudelijk op actuele relevantie, creativiteit en kritische reflectie.
Bij de pitches werd gekeken naar de overtuigingskracht en open houding van de
scholier. Deze voerden ze ook op in de online uitreiking, waar ze in gesprek gingen

met huidig Denker des Vaderlands Paul
van Tongeren. In deze iFilosofie vind je de
artikelen van de winnaars.
Intiem worden met Alzheimer en
Subway
“In den beginne zijn we allemaal vreemden”, vertelt Jonge Denker Eline in
haar artikel, “niet alleen naar elkaar
maar ook naar jezelf”. Na opgegroeid
te zijn, je te hebben ontwikkeld en jezelf en je omgeving stukje bij beetje te
leren kennen, krijgt dat wat eerst toevallig leek opeens een reden. Dit noemt
zij het ontvreemdingsproces.
Door het filosoferen over de wedstrijdvraag raakte Fabienne Touset
meer verbonden met de concepten en
zodoende intiem met deze vraag. Het
heeft toch een aantal maanden van haar
leven beziggehouden. Guus van der Linden is even resoluut over Fabiennes constatering dat intimitiet en vreemdheid

elkaar uitsluiten: “Het is onmogelijk om
intiem te zijn met een vreemde, want de
transformatie van een wildvreemde
naar een kennis heeft al plaatsgevonden
voordat je überhaupt intiem had kunnen zijn met diegene.”
Wat als mensen die elkaar kennen teruggaan naar twee vreemden. Is de intimiteit die er dan was, door het bijvoorbeeld
hebben van een jarenlange relatie, in één
keer verdwenen? Niet als de geschiedenis
en gedeelde herinneringen blijven bestaan,
stelt Merel Hoffmann. Bij iemand met
Alzheimer is dat dus niet het geval.
Jonge Denker Suus definieert ziet
vertrouwen als voorwaarde voor intimiteit: “Het gaat erom dat je vertrouwt
dat je je kwetsbaarheden met iemand
kan delen.” Moet je dan al contact met
diegene hebben gemaakt? Nee, dit vertrouwen kun je al hebben voordat je
het met diegene hebt gedeeld.
Tot nu toe hebben we het alleen
over mensen gehad. Thorben van de
Noort vertelt in zijn artikel hoe je een
intieme relatie kan opbouwen met dingen, zoals een robot – bijvoorbeeld zijn
automatische stofzuiger. Het hangt ech-

ter wel af van jouw persoonlijke omstandigheden, wensen en behoeften of deze
relatie tot stand komt en in stand blijft.
Als laatste leest u het artikel van
Jonge Denker Twan. Hij vertelt aan de
hand van Aristoteles en het eten van
een broodje Subway hoe intimiteit ontstaat met een nog onbekend publiek:
“Deel je jouw emoties in het moment
met honderden onbekende mensen, dan
creëer je een intieme ambiance.”
In de Maand van de Filosofie treden de
zeven Jonge Denkers op op de diverse

filosofische festivals. Ook middels publicaties nemen zij deel aan het maatschappelijk debat. Dit initiatief wordt
ondersteund door Filosofie Magazine,
ISVW, Lemniscaat, Stichting Maand
van de Filosofie en de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Als coördinator wens ik, Chester
Vacquier, je veel leesplezier!

Website: dejongedenkers.org
E-mail: info@dejongedenkers.org

HET ONTVREEMDINGSPROCES
Sinds mijn geboorte ben ik, net als
elk ander mens, op zoek naar mezelf. Het leven is een grote ontrafeling van wie je eigenlijk bent. In
den beginne zijn we allemaal
vreemden. Niet alleen ten opzichte van elkaar maar ook voor onszelf. Wie ben ik? Wie was ik? Wie
wil ik zijn? Allemaal belangrijke
vragen in het ontrafelingsproces.

doordat je fouten maakt en in nieuwe
situaties komt. Elke gebeurtenis heeft
een reden. Voltaire zei: “Toeval bestaat
niet. We noemen zo een gevolg van een
oorzaak die we niet zien.” In den beginne voelt alles als toeval; alsof er geen
reden achter zit. Als je bent gegroeid,
je hebt ontwikkeld en jezelf en je omgeving stukje bij beetje hebt leren kennen, krijgt toeval opeens een reden: het
ontvreemdingsproces.

Tekst: Eline Fennis
Tijdens de zoektocht naar jezelf word
je geholpen door je omgeving. Vrienden, familie en gebeurtenissen maken
je wie je bent. In den beginne is alles
vreemd, maar door te groeien en te ontwikkelen leer je de dingen kennen.
Langzaam maar zeker valt alles op zijn
plek. Niet doordat je alles al weet, wel

Intimiteit en vreemdheid
“Intimiteit is een moeilijk proces”, een
wijze uitspraak van Virginia Woolf. Het
is wel een vrij noodzakelijk proces. Zonder intimiteit zijn we nergens. Intimiteit heeft voor iedereen een andere betekenis. Mijn betekenis is de ervaring
van verbondenheid in de breedst mogelijke zin. Oftewel op emotioneel, spi-

ritueel en lichamelijk vlak met elk mogelijk ding. Daarmee bedoel ik niet alleen mensen, dieren of natuur, maar
ook gebeurtenissen. Je kan je verbonden voelen met een gebeurtenis die
een ander meegemaakt heeft en jezelf
identificeren met een cartoon-karakter. We hebben de mogelijkheid tot intimiteit nodig om connecties te maken
met dingen. Intimiteit is noodzakelijk
in het ontrafelingsproces van jezelf en
de wereld om je heen.
Vreemdheid en vreemden zijn
even goed noodzakelijk als intimiteit.
De exacte definitie van vreemden in
het algemeen is iets of iemand onbekends. Ik denk dat iets vreemds ook
iets is wat je nog niet kent of waar je
het bestaan nog niet vanaf weet. Iets
waarmee je nog nooit eerder kennis
hebt gemaakt. Intimiteit en vreemd-

“Ik ben oneindig vreemd voor mezelf”

heid zijn nauw verbonden met elkaar.
In hoeverre is iets nog vreemd als je er
intiem mee bent geweest?
Kan je intiem zijn met een vreemde?
En wat als jij zelf die vreemde bent?
Doordat je je steeds doorontwikkelt en
verandert door de jaren heen, wordt het
zoeken naar jezelf steeds lastiger. Dat
komt door nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen, doordat je groeit. Deze

moeilijkheid wordt versterkt door het
feit dat je van begin af aan jezelf niet in
een keer door hebt. Je hebt jezelf nog
niet gevonden voordat je weer doorontwikkelt. Sommige mensen hebben zichzelf na heel wat jaren nog steeds niet gevonden of zijn niet eens een klein beetje
in de buurt van de start van de zoektocht naar zichzelf. Je kan dus zeggen
dat je altijd een vreemde bent voor jezelf. Ook als je denkt dat je weet wie en

hoe je bent, voor zover je dat kan weten.
Ik geloof dat er altijd aspecten van jezelf
vreemd zullen zijn.
Voor anderen ben je overigens ook
een vreemde. Als je in een vriendschaps-,
familie- of liefdesrelatie bent, zijn die anderen naast een zoektocht naar zichzelf
ook bezig met een zoektocht naar jou.
Om zo’n relatie aan te gaan, en dus het
ontvreemdingsproces te bevorderen,
moet je eerst intiem zijn geweest.
Je kan onmogelijk niet intiem zijn
met het vreemde
Andere mensen zijn noodzakelijk in je
leven. Zonder hen ben je maar alleen
en kom je nergens. Wij mensen zijn
politieke dieren die op zoek zijn naar
onder andere intimiteit. We hebben
mensen om ons heen nodig: buren,
vrienden, familie, collega’s, etc. Om
een stempel te kunnen plakken op een
relatie met een ander moet je eerst
overstappen van vreemden naar bekenden. De eerste stap daarvoor is het leggen van een verbinding. Met andere

woorden, om geen vreemden meer te
zijn is intimiteit nodig. De vraag is
dan: kun je een leven leiden zonder intimiteit en die verbinding nooit voelen? Voor het antwoord op die vraag
gebruik ik graag de woorden van Jeff
Bridges: “Intimiteit lijkt een van de
hoogtepunten van het leven, hetzij dat
je jezelf beter leert kennen, je partner,
of de wereld en maatschappij waar je
in leeft.” Ook al zou je in het extreemste geval bijvoorbeeld alleen op een
vlakte wonen, je zult altijd intiem zijn
met het vreemde. Je zult een ritme
creëren, langzaamaan uitvinden dat er
verschillende planten zijn welke daarvan je kunt eten, en je afvragen waarom het ’s nachts donker is en overdag
licht. Je zult je hoe dan ook met je omgeving verbinden emotioneel, spiritueel en fysiek. In feite word je altijd gedwongen intiem te zijn met een vreemde of een vreemde omgeving.
Waar ligt de grens tussen vreemd
en intiem?
Wanneer is iemand helemaal ontdekt?
Zijn we niet altijd nog vreemd van el-

kaar? We hebben al vastgesteld dat het
doel van het leven jezelf ontdekken is.
Als je al je hele leven bezig bent jezelf
te ontdekken, hoe kan je dan ook nog
ooit een ander ontrafelen? Er zal toch
altijd iets onontdekt blijven? In zekere
zin is niets zeker. In zekere zin ben je
je hele leven bezig zekerheid te creëren
in een berg van vreemdheid en onzekerheid. Stapje voor stapje ontvreemd je
je omgeving. Maar dat zal nooit volledig gebeuren. Net zoals je nooit alle
kennis kunt vergaren, kan nooit alles
bekend zijn. Altijd zullen er vreemde
dingen zijn. Dat wordt versterkt doordat er steeds weer nieuwe obstakels
ontstaan, zoals bijvoorbeeld corona en
klimaatverandering. De grens tussen
vreemd en bekend is niet iets vastomlijnds; sommige dingen zijn wel volledig bekend, andere niet.
“Ik ben oneindig vreemd voor mezelf”, zo begon ik de zoektocht naar
het schrijven van dit essay. Ik kwam
tot de conclusie dat eigenlijk alles
vreemd is, en dat je automatisch intiem bent met het vreemde om het te
ontvreemden. Daar heb je eigenlijk he-

lemaal geen keus in. Het is iets wat in
de mens zit en naar buiten komt in de
steeds veranderende omgeving van de
mensheid. Intimiteit en vreemdheid
zijn verwikkeld met elkaar, de een bestaat niet zonder de ander. Daarom is
de enige uitweg in het ontvreemdingsproces die zo moeilijke intimiteit.

WANNEER JE DE WOORDEN “INTIEM”
EN “VREEMDE” IN ÉÉN VRAAG ZIET
“Ik ben Fabienne Touset. Tenminste, zo word ik genoemd. Wie ik
echt ben? Dat zou heel lastig worden om te vertellen, aangezien ik
het zelf niet goed weet. Wel kan ik
details over mezelf vertellen, zoals: ik ga naar Melanchthon Bergschenhoek, ik word dit jaar zestien, ik houd van pianospelen, ik
vind hockeyen leuk en ik ben
graag met mijn familie.”
Dit is wat ik in de allereerste
les filosofie op school heb geleerd:
het beantwoorden van vragen is
soms niet zo makkelijk als het lijkt.
Tekst: Fabienne Touset
Vragen in het algemeen
Een antwoord op een vraag lijkt vaak
makkelijk te vinden. In het dagelijks leven worden veel vragen gesteld waar je

een eenvoudig antwoord op geeft. Bij andere vragen denk je langer na, om te bedenken wat er gevraagd werd, of om een
beter antwoord te bedenken en formuleren. Er zijn maar een paar gevallen waarbij je de vraag in zijn geheel gaat ontleden: dat je probeert om zo veel mogelijk
aspecten te zien en uit te lichten.
In Thinking, Fast and Slow beschrijft psycholoog Daniel Kahneman dat
onze hersenen uit twee personages bestaan: eentje dat snel denkt (systeem 1) en
eentje dat traag denkt (systeem 2). Systeem 1 werkt automatisch, intuïtief, onvrijwillig en moeiteloos. Systeem 2 is vereist
bij diep nadenken, redeneren, focussen,
concentreren en niet te snel conclusies
trekken. Systeem 2 vereist ook inspanning: het heeft invloed op je lichaam, je
aandacht en je energie. Ook neemt onze
zelfbeheersing af wanneer we moe, hongerig of mentaal uitgeput zijn. We zijn dan

geneigd om systeem 1 het initiatief te laten nemen en worden daardoor impulsief.
Omdat langzaam denken energie kost,
denken we bij voorkeur snel. Maar volgens Kahneman werkt systeem 1 vaak
niet goed: je maakt sneller fouten met
snel denken. Omdat systeem 1 je eerste
ingeving is, maar vooral omdat systeem 1
héél kort nadenkt en dan tevreden is.
Ook al maken we met systeem 1
sneller fouten, toch gebruiken we dit
98% van de tijd in ons dagelijks leven.
En dat is ook logisch, anders zouden we
geen energie meer over hebben voor andere activiteiten. Maar het is vaak ook nodig om systeem 2 te gebruiken, anders
zouden we niet veel verder komen.
De woorden ‘intimiteit’ en ‘vreemde’
Toen ik de vraag “Kun je intiem zijn met
een vreemde?” hoorde, dacht ik meteen:
nee. En ik schrok bijna van mezelf: waar-

om zo’n stellig nee? En toen viel het
kwartje: ik gebruikte mijn systeem 1.
Maar om deze vraag zo goed mogelijk te
beantwoorden, is systeem 2 nodig.
Wanneer je de woorden ‘intiem’ en
‘vreemde’ opzoekt, zijn er verschillende, dicht bij elkaar staande definities
te vinden. Bijvoorbeeld:
- Van Dale: ‘intiem’ betekent: innig,
vertrouwelijk, gezellig, knus, seksueel. En ‘vreemd’ betekent: onbekend (persoon), raar, niet verwant.
- En de mensen op internet en de
mensen om mij heen zeggen: ‘intiem’ betekent: vertrouwd, seksueel, gezellig. En ‘vreemd’ betekent:
onbekend, raar.
Aan de hand hiervan gebruik ik: intiem, in de zin van vertrouwd; en
vreemd, in de zin van onbekend.
Alleen mensen?
Toen was er ineens een moment. Een
plotseling inzicht. Want ineens besefte
ik dat niet alleen mensen als vreemden
voor je kunnen zijn. Ook voorwerpen,
smaken, geuren, kleuren, geluiden, emoties, gevoelens, culturen, talen en dieren
kunnen vreemd voor je zijn.

Stel je eens voor: een pen. Een alledaags
gebruiksvoorwerp, waar je niet meer van
opkijkt. Maar wat als je nog nooit een
pen hebt gezien en er dan een tegenkomt? Je kijkt, je voelt, je ruikt. Misschien probeer je te luisteren of proef je:
je bent aan het onderzoeken en ontdekken. Je tilt hem op en bekijkt hem van
alle kanten. Wanneer je aan de punt
voelt, zie je inkt op je hand. Wanneer je
ontdekt dat je ermee kunt schrijven, kun
je er hele verhalen mee schrijven, misschien zelfs vertrouwelijke. In een dagboek, of aan vrienden en familie. Je raakt
vertrouwd, en dus eigenlijk intiem, met
deze pen. En dat terwijl dit eerst iets onbekends, iets vreemds voor je was.
En dan
Alweer: een pen. Een voorwerp waar je
zo vertrouwd mee bent dat je je niet
meer kunt voorstellen dat je niet zou weten wat pennen zijn, laat staan dat je ervan op zou kijken als je er eentje ziet.
Maar wat als iemand van jouw leeftijd
nooit in aanraking is gekomen met pennen en jullie allebei dezelfde soort pen in
handen krijgen? De ander zal deze onderzoeken, terwijl jij er waarschijnlijk nau-

welijks aandacht aan zal besteden. Dan
is het dus mogelijk dat zelfs al ben jij vertrouwder met pennen, de ander intiemer
met deze pen zou kunnen zijn.
Hier zie je dat de systemen 1 en 2
weer aan bod komen. Jij gebruikte systeem 1: je was niet op de pen gefocust
en dacht er niet veel bij na. De ander
gebruikte, hoogstwaarschijnlijk, systeem 2: diep nadenken, onderzoeken,
redeneren. Jij kende het voorwerp al
en de ander niet. Wat dus opvalt is dat
je systeem 1 gebruikt bij iets wat je al
kent en dat je systeem 2 gebruikt bij
iets wat nog vreemd voor je is.
Inspiratie
Zoals ik eerder al zei: ik kwam ineens
op het idee dat je niet alleen mensen
als vreemden kan zien, maar dat ook
de rest van de wereld vreemd voor je
kan zijn. Hierbij werd ik wel een beetje
geholpen door mijn tweejarige zusje.
Toen ik met haar naar verschillende
winkels ging, vroeg ze bij van alles:
“Wat is dat?” Etenswaren en schrijfwaren, verschillende soorten speelgoed en
kledingstukken, zelfs bij dieren als honden, katten en vogels. Maar dat was

niet alles. Ook vroeg ze vaak: “Wat
hoor ik?” en “Wat ruik ik?”
En ik realiseerde me: al deze voorwerpen, geluiden en geuren zijn zo normaal en vertrouwd voor mij, maar zijn
voor haar nog vreemd, omdat ze nog
met weinig in aanraking gekomen is.
Ook realiseerde ik me dat dit voor mij
ooit ook zo was. En dat er nog veel is
wat ik niet weet, dat er nog veel is wat
vreemd en onbekend is voor mij.

De vraag als voorbeeld voor zichzelf
De vraag was eerst vreemd voor mij:
hij werd me voorgelegd. Ik heb onderzoek gedaan en over deze vraag nagedacht: hij werd me vertrouwder. En bij
anderen die ook deze opdracht hebben
of die het onderwerp interessant vinden, kom ik dichterbij, omdat we heel
vaak over deze vraag praten.
Eigenlijk gaat deze vraag dus ook
over zichzelf: “Kun je intiem zijn met een
vreemde?” en dat terwijl de vraag zelf
eerst vreemd voor je is. Na het horen van
deze vraag heb ik hier zo vaak en lang
over nagedacht dat ik me ook in bepaalde mate verbonden voelde met deze
vraag: hier heb ik toch weer een deel van
mijn leven aan besteed. Je zou dus eigenlijk ook intiem kunnen zijn met vragen.
“Kun je intiem zijn met een
vreemde?”
Na zo lang met deze vraag bezig te zijn
geweest, heb ik nog steeds niet een concreet antwoord kunnen vinden. Dit is
ook wat ik terugzie uit de eerste les filosofie: het beantwoorden van vragen is
soms niet zo makkelijk als het lijkt. Bij

deze vraag is dat waarschijnlijk het geval omdat er vele plekken zijn die iedereen individueel in kan vullen. Wat de
ene ziet als iets intiems, kan de ander
zien als iets ongemakkelijks. Waar iemand in bijna iedereen een vreemde
ziet, kan iemand anders in diegene een
verwant zien. Al met al zal de mening
per persoon verschillen, afhankelijk van
welke betekenissen je aan de woorden
‘intiem’ en ‘vreemde’ geeft, en dus ook
het antwoord op deze vraag.
Mijn antwoord
Maar dit is mijn antwoord op de vraag
“Kun je intiem zijn met een vreemde?”
Als je intiem bent met een vreemde, is
diegene dan nog wel een vreemde?
Dus als je iets vreemds of onbekends
tegenkomt en je bent er in een bepaalde mate intiem of vertrouwd mee, kan
je het niet iets vreemds meer noemen.
Iets of iemand is dan alleen vreemd
voor je als je er geen enkele mate of
vorm van intimiteit mee hebt.
Daarom denk ik dat je nooit intiem
zou kunnen zijn met een vreemde.

IS HET MOGELĲK OM INTIEM TE ZĲN MET EEN VREEMDE?
Kun je intiem zijn met een vreemde? Dat vroeg ik me de laatste
tijd af nadat mijn filosofiedocent
die vraag aan me stelde. In eerste instantie dacht ik dat het wel
kon, omdat je niet per se iemand
goed hoeft te kennen om activiteiten te doen die onder de term ‘intiem’ vallen. Inmiddels denk ik
er toch anders over.
Tekst: Guus van der Linden

Ik ga er daarom van uit dat ‘intiem zijn
met een persoon’ betekent dat je iets vertrouwelijks doet met de ander. Dat kan
een vertrouwelijk gesprek zijn maar ook
vertrouwelijke activiteiten.
Het begrip ‘vreemde’ is een bekend begrip met een simpele definitie.
Ik ga uit van de volgende definitie: een
persoon die niet bekend is voor jou, oftewel een onbekend persoon. Een persoon die je nog nooit gezien hebt of die
je nog nooit ontmoet hebt.

Intiem en vreemd: definities
Het begrip ‘intiem’ kan een ander anders opvatten dan zoals ik dit begrip versta. Sommigen kunnen een vertrouwd
gesprek waarin je informatie deelt die je
niet zomaar met iemand deelt opvatten
als intiem. Ook kun je seksuele handelingen die je met een persoon verricht opvatten als intiem. Een definitie van intiem die je op internet en in een woordenboek kan vinden is: vertrouwelijk.

In gesprek met vreemden
Nu we meer duidelijkheid hebben over
de belangrijke begrippen die voorkomen in de vraag, kunnen we nadenken
of het mogelijk is om intiem te zijn met
een vreemde. Mijn antwoord wil ik illustreren aan de hand van een voorbeeld
gegrepen uit het leven. Ik werk in de
horeca, waar ik vaak in aanraking kom
met vreemde mensen. Mij valt op dat
ik soms word gevraagd om erbij te zit-

ten om een drankje te doen, terwijl ik
die persoon niet eens ken. Best apart,
toch? Na werk ga ik meestal wel meedoen aan de gezelligheid die zich afspeelt in het café waar ik werk. Ik kom
vaak in gesprek met vreemde mensen
en dan lijkt het alsof ik die persoon al
jaren ken. Valt zo een situatie dan nog
onder het delen van intimiteiten met
een vreemd persoon? Ik denk van niet,
want altijd voordat ik in gesprek ga
met hen, stel ik me aan hen voor en
pas dan begint het gesprek. Zodra je
kennismaakt met een persoon, ben je
geen vreemde meer voor de ander.
We kennen geen vreemden
Stel, je ontmoet een vreemde en jullie
stellen je alleen aan elkaar voor, zonder dat er een gesprek tussen jullie op
gang komt. Een dag later kom je diezelfde persoon weer tegen. Dan is het
geen wildvreemde meer, omdat je elkaar al hebt ontmoet.

Het antwoord op de vraag of je intiem
kan zijn met een vreemde is volgens mij
‘nee’. Ik ga nu uitleggen waarom. Als je
een vreemd persoon tegenkomt en je
daarmee een intiem gesprek aangaat, of
een dergelijke activiteit, dan stel je je
eerst aan elkaar voor. Je hebt een klein
onderonsje. Je kan ook een vreemde tegenkomen in de supermarkt, dan stel je
je niet aan elkaar voor, maar ik ben ervan overtuigd dat oogcontact je al geen
vreemde meer maakt. Dat betekent dat
als je met een ‘vreemde’ in contact bent,
je geen vreemde meer bent voor elkaar.
Hiermee probeer ik te zeggen dat het onmogelijk is om intiem te zijn met een
vreemde, want de transformatie van een
vreemde naar een kennis heeft al plaatsgevonden voordat je überhaupt intiem
had kunnen zijn met diegene.
Daarom is het niet mogelijk om intiem te zijn met een vreemde. Mijn antwoord op de vraag: ‘Kun je intiem zijn
met een vreemde?’ is duidelijk: nee.
Van ja naar nee
Hoe kwam ik op zo’n antwoord? Ik stelde
de vraag of je intiem kan zijn met een

vreemde aan de mensen om mij heen,
vrienden en familie. Het antwoord dat ik
steeds kreeg was: ja. Ik reageerde altijd
met de vraag: waarom? Dan werd mij uitgelegd dat je vertrouwelijke gesprekken of
handelingen kan hebben met een persoon
die je op die dag spontaan hebt leren kennen. Ik vond dit antwoord niet kloppen,
omdat als je diegene ontmoet hebt, je
daarna toch geen vreemde meer bent. Dat
gaf ik als antwoord terug, en na lang twijfelen en nadenken gaven ze me gelijk. Ik
vroeg me af: wanneer vindt de transformatie van een persoon als vreemde naar
dezelfde persoon als kennis plaats? Met
die vraag in mijn achterhoofd stelde ik
mij in gedachten de gebeurtenissen voor
die op mijn werk plaatsvinden en zo
kwam ik er al snel achter dat die transformatie in het begin van de ontmoeting
met een vreemde plaatsvindt.
Ik vond het een interessant vraagstuk, vooral omdat je het vanuit meerdere perspectieven kan bekijken. Ik ben erg
benieuwd hoe anderen dit vraagstuk hebben beantwoord en hun antwoord hebben beargumenteerd. Mijn antwoord op
het vraagstuk is in ieder geval een ‘nee’.

INTIMITEIT VERDWIJNT NOOIT
Intimiteit is iets waar wij allen naar
streven. Het zorgt ervoor dat we
ons niet verwijderd voelen van de
mensen om ons heen. Het laat ons
realiseren dat iemand ons kent, ook
al vat de een ‘intiem zijn’ anders op
dan de ander. Zo kan iemand het
zien als iets strikt fysieks, terwijl er
voor een ander niets fysieks aan te
pas hoeft te komen. De meesten
zijn het erover eens dat intiem zijn
samenhangt met het kennen van de
ander. Of dit nou door middel van
de naam, de gedachten, het gedrag
of een opsomming van verschillende factoren is, we spreken van intimiteit als we de ander kennen. Wanneer dit niet het geval is, zeggen we
vaak dat iemand een vreemde is.
Tekst: Merel Hoffmann
Maar wat als mensen die elkaar kennen,
opnieuw vreemden van elkaar worden?
Is de intimiteit die er dan was, door bij-

voorbeeld het hebben van een jarenlange relatie, in één keer verdwenen? Kan
deze intimiteit überhaupt verdwijnen
alleen omdat het kennen verandert, of
blijft het in zekere zin altijd bestaan? En
als dit het geval is, als kennen samenhangt met intimiteit en intimiteit nooit
echt weggaat, zou je dan wel intiem kunnen zijn met een vreemde?
Kennis volgens Locke
De zeventiende-eeuwse Britse filosoof
John Locke schreef: “Waarvandaan heeft
het brein alle materialen voor rede en kennis? Hierop antwoord ik, in één woord,
vanuit ervaring.” Hiermee doelde hij op
zijn idee dat je bent wie je bent door de geschiedenis die jij je herinnert en de gedachten die je hebt. Voor hem hangt identiteit dan ook niet samen met de ziel of
het lichaam, maar met de herinnering.
Hij legde zijn idee uit aan de hand
van een voorbeeld: “Stel dat je op een
ochtend wakker wordt, en ontdekt dat je
uiterlijk volledig veranderd is. Ander

haar, andere kleur ogen, zelfs je lengte is
niet zoals die voorheen was. Toch weet je
met zekerheid dat jij het bent. Waarom?
Omdat je bent ontwaakt met dezelfde
ideeën als altijd, dezelfde overtuigingen
en vooral dezelfde herinneringen als altijd.” Zolang je in bezit bent van je eigen
gedachten en herinneringen zal je nooit
een vreemde zijn, niet voor jezelf. Wanneer deze toegang tot je geschiedenis echter van jou zou worden afgenomen, vervaagt volgens Locke je identiteit en de
kennis van jezelf. Hiermee valt ook de intimiteit weg die deze persoon bezit met
zichzelf en met anderen. Want wanneer
je gedachten en je gedrag volledig veranderen, je herinneringen je worden ontnomen en dus alleen je uiterlijk overblijft,
spreken we dan nog van jezelf kennen?
Hoe intimiteit vervreemding wordt
Stel, een man en een vrouw hebben al jarenlang een relatie. Deze twee kennen elkaar tot op het bot, niets aan hen is
vreemd voor de ander. Op een dag veran-

dert dit. De man ontwikkelt alzheimer,
een vorm van dementie. Alzheimer is
een ziekte waarbij de zenuwcellen in de
hersenen kapotgaan. Deze ziekte verandert niet alleen het karakter en het gedrag van de patiënt, maar tast ook het geheugen enorm aan. Het zorgt ervoor dat
de man voor zijn partner een volkomen
vreemde kan worden. Dit gebeurt terwijl
hun geschiedenis jaren omvat.
Wanneer je je geschiedenis niet
meer voor de geest kan halen, ontstaat er
een idee van vervreemding. De man kan
zich niet meer voor de geest halen wie zijn
partner is en ook bij zijn partner vindt deze vervreemding plaats. Wanneer de man
gedrag gaat vertonen zoals nooit tevoren,
woorden gaat zeggen die hij nooit eerder
uitsprak en niet meer de gedeelde herinne-

ringen kan vinden, komt hij niet meer bekend voor. Zelfs niet voor degene met wie
hij jarenlange intimiteit heeft gedeeld.
Deze intimiteit, die is ontstaan uit
het door en door kennen van iemand,
kennis die over decennia is opgebouwd,
kan die zomaar verdwijnen? Want al is
die geschiedenis voor hem compleet onbekend en is zijn identiteit ook voor zijn
partner vreemd, er is een geschiedenis
die de partner nog steeds voor de geest
kan halen. Deze herinneringen zorgen
voor een tweestrijd: ze zijn vreemden
voor elkaar, maar toch kennen geen
twee mensen elkaar beter.

die moeten leven met alzheimer nog intieme relaties ontwikkelen.
Alhoewel ik mij aansluit bij het
idee van Locke dat je identiteit nauw is
verbonden met je herinnering, geloof ik
ook dat, zelfs wanneer de eigenaar van
deze herinneringen ze niet meer naar
boven kan halen, identiteit blijft bestaan. Dit komt door de mensen om de
alzheimerpatiënt heen. Zij zorgen ervoor dat iemands geschiedenis en diens
ideeën doorleven, zelfs wanneer diegene
ze zelf niet meer heeft. De intimiteit tussen twee mensen zal dus ook nooit volkomen kunnen verdwijnen.

Blijvende intimiteit
Ik geloof niet dat deze intimiteit kan verdwijnen, zelfs wanneer maar één
persoon zich de geschiedenis kan herinneren. Bovendien kunnen de twee personen nieuwe intimiteit ontwikkelen. Intimiteit is naar mijn mening een combinatie van het fysieke en het psychische. Ja,
intimiteit ontstaat uit gedeelde herinneringen en gebeurtenissen, maar ze komt
ook voort uit contact en het delen van
fysieke ruimte. Aangezien ook mensen

Uiteindelijk is het naar mijn mening
hierdoor dus niet mogelijk om intiem
te zijn met een vreemde. Er moet iets
van geschiedenis zijn om volledige intimiteit op te kunnen bouwen. Al is deze
geschiedenis maar van korte duur, er
zijn gedeelde herinneringen. Anders is
er geen vorm van elkaar kennen en
geen intimiteit. Het is dus zeker iets
om naar te streven en wanneer de intimiteit dan eindelijk bemachtig is, zal
het nooit meer verdwijnen.

KAN JE INTIEM ZĲN MET EEN VREEMDE?
Je bent op een feestje. Er draait
harde muziek. De DJ draait het
volgende nummer. Midden in een
grote menigte dans je in je eentje.
Ondanks de drukte voelt het alsof
je alleen bent. Je zit in een andere
wereld dan de rest. Opeens komt
er iemand heel dicht bij je dansen. Ze maakt oogcontact met je,
maar je kent haar niet. Jullie komen dichter bij elkaar, zoeken
toenadering tot elkaar. Ze raakt
je aan en neemt je mee in haar wereld. Nu zijn jullie samen in de
grote menigte. Je voelt je niet
meer alleen, omdat je de intimiteit met haar voelt. Maar is het
wel echte intimiteit die je met
haar voelt? Je kent haar niet
eens. Ze is toch een vreemde van
je? Kun je eigenlijk wel intiem
zijn met een vreemde?

Om daarachter te komen moeten
we eerst weten wanneer je eigenlijk intiem bent met elkaar.

naar de beleving ervan. Intimiteit verwijst dus naar de beleving van het contact, maar om wat voor beleving gaat
het hier eigenlijk?

Tekst: Suus Zethof
Wanneer ben je intiem met elkaar?
Zijn kleine aanrakingen al intiem?
Want die had je met haar. Of moet er
echt een bepaald gevoel bij zitten? Bij
intimiteit denk je al snel aan seksuele
omgang. Zou dat dan betekenen dat
als je seksuele omgang met iemand
hebt je gelijk intiem bent met elkaar?
Ondanks dat je seksuele omgang met
iemand hebt kan het dat je je niet intiem verbonden voelt met diegene, omdat je bijvoorbeeld wordt gedwongen
door de ander. Hieruit zou je kunnen
concluderen dat intimiteit niet verwijst naar het seksuele contact, maar

Wat voor beleving hoort bij intimiteit?
Het meisje op het feestje neemt je mee
in haar wereld. Neem je afstand of
durf je erin mee te gaan? Lukt het je
om ook echt in haar wereld stappen?
Dit lukt natuurlijk pas als je je vertrouwd voelt bij haar, als je jezelf
durft over te geven. Ik denk daarom
dat bij een intieme beleving een vertrouwelijke, besloten sfeer hoort. Pas
als deze sfeer aanwezig is durf je in de
wereld van de ander de stappen.
Kun je een vreemde wel vertrouwen? Je kent haar namelijk helemaal
niet. Wanneer kun je eigenlijk spreken
van vertrouwen?

Wanneer kun je spreken van vertrouwen?
Het meisje op het feestje lijkt je te vertrouwen. Jij lijkt haar te vertrouwen.
Jullie durven je namelijk aan elkaar
bloot te geven.
Je staat iemand toe om jouw
kwetsbaarheden beter te leren kennen. Dit doe je natuurlijk omdat je diegene vertrouwt. Het meisje op het
feestje lijkt je te vertrouwen. Ze laat je
namelijk toe in haar wereld. Jij vertrouwt haar ook, want je geeft je eraan
over. Hiermee laat je haar ook toe.
Hieruit zou je dus kunnen concluderen dat je intiem kunt zijn met een
vreemde. Klopt dat wel? Je hebt namelijk nog geen woord met het meisje op
het feestje gewisseld. De innerlijke kwetsbaarheden van elkaar kennen jullie nog
niet. Moet je de innerlijke kwetsbaarheden van een ander eigenlijk wel kennen
om intiem met diegene te kunnen zijn?
Moet je de innerlijke kwetsbaarheden van de ander kennen voor intimiteit?

Je kent de innerlijke kwetsbaarheden
van het meisje nog niet. Je voelt je wel
intiem verbonden met haar, want jullie
hebben elkaar toegelaten in jullie wereld. Maar dat klopt toch niet? Je moet
elkaar toch vertrouwen om intiem te
kunnen zijn en bij vertrouwen hoort
het delen van kwetsbaarheden? Het delen van je kwetsbaarheden hoort bij vertrouwen, maar dat betekent niet dat je
pas intiem kunt zijn nadat je dat hebt
gedaan. Je voelt je dan inderdaad intiem verbonden, maar ook daarvoor
kun je je al intiem verbonden voelen.
Het gaat erom dat je vertrouwt dat je je
kwetsbaarheden met de ander kunt delen. Dit vertrouwen kun je al hebben
voordat het zover is gekomen.
Dat zou dus betekenen dat als je
een vreemde tegenkomt op straat je
ook al intiem met die persoon kunt zijn
terwijl je gewoon voorbij hem loopt.
Misschien vertrouw je hem namelijk
wel op het eerste gezicht. Maar dan
ben je toch nog niet intiem?
Als jij iemand die je niet kent tegenkomt op straat en denkt dat je aan diege-

ne wel al je kwetsbaarheden kunt vertellen, ben je nog niet intiem met elkaar.
Je moet namelijk wel al iets met elkaar
hebben gedeeld om intiem met elkaar te
kunnen zijn. Je moet wel iets van contact hebben met elkaar. Zonder contact
bestaat er namelijk ook geen intiem contact. Daarbij moeten jullie allebei een
gevoel van vertrouwen hebben om intimiteit met elkaar te kunnen voelen.
En dat contact hadden jij en dat
meisje in de club. Jullie hebben elkaar toegelaten in de wereld van de ander. Deze
wereld hebben jullie met elkaar gedeeld.
In jullie geval spreken we alleen
nog maar van fysiek contact, maar het
gaat om de beleving ervan. Jullie beleven dit contact namelijk allebei vertrouwd en je voelt je daardoor intiem
verbonden met haar. Zij ook met jou.
Omdat het wederzijds is zijn jullie intiem met elkaar.
Zouden we hieruit dus kunnen opmaken dat je intiem kunt zijn met een
vreemde? Is dit meisje wel een vreemde
van je? Wanneer ben je eigenlijk
vreemd van elkaar?

Wanneer ben je vreemd van elkaar?
Wanneer ken je iemand dan? Moet je
alles over iemand weten om diegene te
kennen of is een klein beetje al genoeg?
Het begrip ‘kennen’ komt voor in
verschillende gradaties. Ik denk dat je
iemand pas echt kent als je weet wanneer hij iets nodig heeft en aan hem
kunt zien hoe hij zich voelt. Tot deze
kennis kom je natuurlijk pas als je je
kwetsbaarheden met elkaar deelt. Hoe
meer je met elkaar deelt, hoe beter je elkaar zult leren kennen.
Toch zul je iemand nooit helemaal
kunnen kennen. Je zult nooit precies weten hoe iemand zich voelt, omdat je zelf
een ander persoon bent. Iedereen zal
dus altijd een beetje een vreemde van je
blijven. Hoe meer je met de ander deelt,
hoe beter je diegene zult leren kennen,
dus hoe minder vreemd je van elkaar
zult zijn. Toch zal geen enkel mens absoluut vreemd van je kunnen zijn, omdat
we allemaal mensen zijn. Je herkent
dus altijd iets in de ander.
Ondanks jullie aanrakingen en contact weten jullie nog niks van elkaars

kwetsbaarheden. Toch zul je onbewust
herkenning bij haar vinden. Ze is dus
geen absoluut vreemde van je, maar ze
zal net als andere mensen altijd een
beetje vreemd van je blijven. Je kunt iedereen kennen terwijl iedereen tegelijkertijd vreemd voor je is.
Kun je dus intiem zijn met een
vreemde?
Kun je intiem zijn met een vreemde?
Samen dansen jullie verder. Jullie laten
elkaar steeds meer toe. Jullie zijn
vreemd van elkaar. Absoluut vreemd
van elkaar zijn jullie zeker niet. Iedereen is namelijk in een bepaalde gradatie
vreemd van je, maar je kent iedereen
ook in een bepaalde gradatie.
Ondanks dat er een bepaalde mate
van vervreemding bij jullie is, voelt het
wel alsof jullie intiem met elkaar zijn. Als
dat zo voelt voor jullie betekent dat ook
dat jullie intiem met elkaar zijn. Intimiteit
gaat namelijk niet om het contact zelf,
maar om de beleving van het contact.
Je kunt dus intiem zijn met haar. Je
kunt dus intiem zijn met een vreemde.

INTIEM MET EEN ROBOT
“Bzzzzzz.” Een zacht geluid was
in mijn kamer hoorbaar. Terwijl
ik lui op mijn bed lag te chillen,
werd mijn kamer schoongemaakt
door een automatische stofzuiger. Geweldig, zulke machines,
maar een echte intieme relatie
met mijn stofzuiger? Die heb ik
niet. Ik keek uit mijn raam en zag
mijn buurmeisje liefdevol haar robothondje knuffelen. Toen begon
ik te twijfelen. Het meisje was
zichtbaar dol op haar hondje. Ze
had hem zelfs een naam gegeven
en vertelde dat ze haar ‘Bobbie’ altijd overal mee naar toe neemt en
ontroostbaar was toen hij een
keer stukging. Kan het dan toch:
intiem zijn met een vreemde of
zelfs met een robot?
Tekst: Thorben van de Noort

Robots en mensen
De mens is al lange tijd bezig met het
ontwikkelen van robots. De Grieken
bouwden al kleine automaten die ze
door mechanica lieten bewegen. Zelfs
Leonardo da Vinci maakte al machines
door kleine ridderpoppen, die je zou
kunnen beschouwen als minirobots, te
laten bewegen. Omdat het verschil tussen machines en robots klein is, zal ik in
dit essay het begrip robot gebruiken.
De evolutie van robots is nog lang
niet beëindigd. Robots worden steeds
beter geprogrammeerd, kunnen steeds
meer en zien er steeds beter uit. Robots
zijn niet meer weg te denken uit onze
wereld. Onder andere in de gezondheidszorg zijn robots heel normaal en nemen
ze werk en taken van mensen over.
Volgens de hedendaagse filosoof
Sven Nyholm zal een mens altijd belangrijker zijn dan een robot. Hij ziet

belangrijke verschillen tussen liefde
tussen mensen en liefde tussen mens
en robot. Hij is van mening dat er voor
liefde sprake moet zijn van wederzijdse
toewijding en loyaliteit uit vrije wil.
Een robot heeft geen brein, geen zenuwstelsel, geen bewustzijn en geen vrije
wil zoals een mens. Dat maakt, zo redeneert Nyholm, dat er geen sprake kan
zijn van liefde tussen robots en mensen. Nyholms stelling over liefde sluit
volgens mij echter niet uit dat je intiem
kunt zijn met een robot.
Intimiteit en robots
Wat we onder intiem zijn verstaan, is
voor veel mensen verschillend: ‘close’,
‘dicht(bij)’, ‘dierbaar’, ‘gezellig’, ‘vertrouwelijk’, ‘nauw verbonden’ en zo kan ik
nog wel even doorgaan. Hoewel er geen
eenduidige betekenis is van ‘intiem
zijn’, heeft het volgens mij vooral te ma-

ken met emoties. Intiem zijn met iemand roept immers emoties op.
Veel filosofen denken verschillend
over emoties en dus over de mogelijkheid intiem te zijn met een robot. Volgens aanhangers van de naturalistische
benadering van emoties beschikken
mensen over emoties, maar kunnen robots deze niet hebben. Volgens de 17eeeuwse denker René Descartes zijn emoties ‘passies’ die ons overvallen en die
we vaak lastig met onze rede in bedwang kunnen houden. Deze substantiedualist stelt verder dat een mens en een
robot van elkaar verschillen. Een mens
bestaat uit een lichaam (res extensa) en
een geest (res cogitans) en een robot enkel uit materie (res extensa). Afgezien
van de vraag of je het eens bent met Descartes’ idee van scheiding tussen het
stoffelijke en het onstoffelijke, sluit de
redenering van Descartes over emoties
niet uit dat een robot bij een mens emoties kan oproepen, zoals blijdschap,
droefheid en begeerte. Dus kun je doorredenerend op Descartes’ emotieleer
concluderen dat de mens intiem kan

Het feit dat een ding geen enkele reactie
uit zichzelf of uit vrije wil geeft,
is niet eens belangrijk.

zijn met een robot, aangenomen dat intimiteit niet wederkerig hoeft te zijn.
Een relatie met een robot
Ikzelf zie meer in de fenomenologie
van de moderne denker Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty stelt dat de
mens gebonden is aan zijn lichaam en
dat de manier waarop je lichaam gesitueerd is, bepaalt hoe je je bewust bent
van de wereld om je heen.
Je lichaam is in feite een voertuig
voor de waarnemingen die ons bewust

maken van de wereld om ons heen. Mensen en robots zijn dan ook niet gelijk
aan elkaar. De manier waarop we in ons
lichaam zitten, maakt dat we op een bepaalde manier in de wereld staan. De
vraag in hoeverre de mens intiem kan
zijn met een robot, hangt dus af van de
manier waarop de betreffende mens
zijn wereld waarneemt en welke verlangens en behoeften de mens heeft.
Denk bijvoorbeeld aan iemand die
aan alzheimer lijdt. De geestelijke wereld van deze persoon is verstoord, ver-

warrend en kan angstig zijn. Een dementerende kan echter zeker (nog) veel behoefte hebben aan lichamelijk en of
geestelijk contact. Hij is gesitueerd in
een lichaam met een geest die niet
(meer) in staat is om zich te realiseren
of iets een levend organisme is of een robot. Zolang wordt voldaan aan de behoeften van de dementerende persoon,
door bijvoorbeeld communicatie of fysiek contact, zal het niet uitmaken of
een mens of een robot hiervoor zorgt.

Een dementerende kan dus zeker intiem zijn met een robot.
Een mens kan, volgens de fenomenologische redenering, zelfs een intieme relatie aangaan met een robot. Wanneer je bijvoorbeeld jarenlang op een onbewoond
eiland zit, mis je als sociaal wezen gezelschap, iets om tegen te praten of om te
koesteren. Je kunt dan blij en dus intiem
zijn met een ding. Het maakt dan zelfs
niet meer uit of dat ding op jou reageert of
niet. Denk aan de film Cast Away, waarin
Tom Hanks een relatie aangaat met een
bal. Hij kent aan de bal menselijke kenmerken toe, zoals de mogelijkheid tot
communicatie en empathie. Er kan dus
niet alleen sprake zijn van intimiteit tussen een mens en een robot, maar zelfs tussen een mens en een ding. Het feit dat een
ding geen enkele reactie uit zichzelf of uit
vrije wil geeft, is niet eens belangrijk. De
mens is in staat om die reactie zelf in te
vullen en vorm te geven en zo aan zijn behoefte aan intimiteit te voldoen.
Een intieme relatie met een robot
is dus mogelijk. Het hangt vooral af
van je persoonlijke omstandigheden,
wensen en behoeften. Met andere woor-

den: van je gesitueerde lichaam. Wanneer je in een gezond lichaam zit, beschikt over een gezonde geest en voldoende mensen om je heen hebt om
aan je behoeften aan verschillende vormen van contacten te voldoen, zal je
waarschijnlijk geen intieme relatie aangaan met een robot. Wanneer je echter
op welke wijze dan ook beperkt bent,
zal je geneigd zijn om een intieme relatie aan te gaan met een robot en bij gebrek daaraan zelfs met een ding.
Intiem met een robot
Terugkerend naar mijn buurmeisje. De
kans is groot dat zij zelf geen huisdier
heeft en juist veel behoefte heeft aan
een vriendje dat altijd bij haar kan zijn,
dat ze kan knuffelen en waartegen ze
kan praten. Haar Bobbie voorziet in
haar persoonlijke behoefte. Of zij nu wel
of niet weet dat Bobbie maar een robothondje is, de emoties die het bij haar opwekt, zijn er niet minder om. Dit geldt
in feite ook voor mij en mijn automatische stofzuiger. Hij stofzuigt mijn kamer en daar word ik blij van. Ik heb dus
een intieme relatie met een robot.

KUN JE INTIEM ZĲN MET HONDERDEN VREEMDEN?
Het is doodstil, je hebt honderden
ogen op je gericht en je bent onwijs nerveus. Het publiek in de
zaal wacht tot je de eerste zin van
jouw verhaal gaat vertellen. Je zit
in het spannende moment, je handen zweten en je voelt de emoties
en zenuwen door je lijf gieren. Je
haalt diep adem en begint met vertellen. Dit moment voorafgaand
aan een optreden, is dat intiem?
Kun je intiem zijn met deze honderden vreemden in een zaal?
Tekst: Twan Augustijn
Als je in de schijnwerpers staat kan het
enkel twee kanten opgaan: Of je wordt
onzeker, begint aan jezelf te twijfelen en
weet niet zo goed wat je moet zeggen of
je krijgt ineens een gevoel van kracht en
macht wanneer er honderden ogen op je
gericht zijn. Voordat ik verder nadenk
over wat intimiteit is en wie of wat een
vreemde precies is, lijkt het mij eerst handig om te kijken naar het ontstaan van

onze manier van handelen in intieme situaties en hoe dit ervaren wordt.
Hoe onze omgeving ons handelen
bepaalt
In Boek 1 van Aristoteles' Politica herleidt
Aristoteles de ontwikkeling van onze manier van handelen tot drie factoren: de familie, het dorp en de politieke gemeenschap. De familie zorgt via hun manier
van opvoeden ervoor hoe jij als individu
bent in de omgang met andere personen.
Het dorp is een ‘uitbreiding van de familie’, aldus Aristoteles – hierbij kun je denken aan vrienden, vriendinnen of buren.
De mensen in je omgeving (dorp) zijn bepalend voor wie je wordt. Als je veel bent
gepest zul je het waarschijnlijk minder
prettig vinden om in de schijnwerpers te
staan, omdat je wordt blootgesteld aan
een publiek, waarbij je afvraagt wat ze van
je denken. “Als ik dit zeg, lachen ze mij
dan uit?” Degene die gepest wordt zal een
vorm van faalangst kunnen ontwikkelen.
Tot slot zorgt de politieke gemeenschap
ervoor dat je als burger je aanpast aan de

wetten. Hierbij kun je denken aan het in
hun waarde laten van mensen op straat
en niet zomaar iemand aanraken zonder
dat je daar toestemming voor hebt. Deze
drie factoren vormen samen wie je bent,
hoe je bent in de omgang en hoe je bepaalde situaties ervaart. Een man of
vrouw uit het oude Griekenland ervaart
bepaalde (intieme) scenario’s dus heel
anders dan iemand uit het tegenwoordige Nederland, omdat deze twee uit totaal
verschillende omgevingen komen met andere normen en waarden.
Intiem met een broodje
Wat is intimiteit nu eigenlijk? Intimiteit
wordt door iedereen anders ervaren en
heeft voor iedereen een andere betekenis.
Voor de een kan een broodje bij de Subway eten een heel intiem moment zijn, terwijl een ander bij intimiteit al gauw aan
relaties en vooral het seksuele vlak denkt.
Het lijkt alsof deze twee voorbeelden ver
uit elkaar liggen, maar ze liggen dichterbij
elkaar dan je denkt. Bij relaties en seks is
er sprake van sterke emoties in een ruim-

te tussen twee factoren, in dit geval twee
personen. Ook bij het eten van een overheerlijk broodje is er sprake van sterke
emoties in een ruimte tussen twee factoren, jij en het lekkere broodje. In beide gevallen kan er ook sprake zijn van passie.
De diepe bewondering en affectie voor het
broodje van de Subway of voor een persoon die zorgt voor een intieme ambiance. Ik denk daarom dat bij intimiteit het
achterliggende principe het best beschreven kan worden als een ambiance die
wordt gecreëerd door sterke emoties. Bij
factoren kan je denken aan voorwerpen,
levende wezens, of gevoelens. Een ander
goed voorbeeld is intiem zijn met je gedachten: dan bestaat de ambiance uit jij en
je gedachten. Dit kunnen zowel positieve
als negatieve gedachtes zijn. Het terugdenken aan een bepaalde situatie, zoals de herinnering aan de eerste ontmoeting met de
liefde van je leven. Of het terugdenken aan
een traumatische gebeurtenis, waarbij je
sterke emoties weer terug naar boven komen. Ik denk ook dat er bij samenhorigheid een vorm van intimiteit kan ontstaan.
Het moment dat enkele personen of zelfs
een hele groep dezelfde denkwijze hebben
of een gelijke situatie meemaken kan veel
intieme gevoelens oproepen.

Het bijna bekende onbekende
De meeste mensen zouden een vreemde
definiëren als ‘iets wat je niet kent’. Bijvoorbeeld het nummer vragen van een
buitengewoon knappe meid op het
strand in Griekenland. Het vreemde kan
volgens mij het beste worden omschreven als het onbekende. Ik denk ook dat
er het bijna bekende onbekende is en dat
we dit nog steeds kunnen beschrijven als
het vreemde. Je kan honderden keren
hebben opgetreden, maar vooralsnog extreem nerveus zijn. Dit komt omdat je te
maken hebt met het bijna bekende onbekende van de situatie. Met andere woorden, je weet hoe de situatie in elkaar zit,
maar je weet ook dat niet elke situatie
hetzelfde is en dit maakt het dus ook onvoorspelbaar. Je hebt te maken met een
ander publiek en misschien ook met een
andere omgeving. Deze onvoorspelbaarheid kun je als intiem ervaren.
Om terug te komen op de vraag of
je intiem kan zijn met honderden vreemden in een zaal tijdens een optreden; ik
denk dat je zeker intiem kunt zijn met
een onbekend publiek, omdat je jouw
emoties in het moment deelt met deze
honderden mensen. Vanuit het perspectief van degene die presenteert ontstaat

er een ambiance, waarbij er sterke emoties kunnen ontstaan die geuit worden
naar het publiek. De vreemden hoeven
dit niet te ervaren als intiem, maar degene die presenteert kan dit zeker wel als
intiem ervaren. Je kunt dus intiem zijn
met honderden vreemden.

WOESTE ROVERS EN ANTIEKE FILOSOFEN
Erno Eskens en Marthe Kerkwijk
maakten samen De kinderen van
Chronos, een filosofisch kinderboek dat door Erno is geschreven
met illustraties van Marthe. Het
verhaal is als volgt: door een uit de
hand gelopen goocheltruc belanden twee Nederlandse kinderen in
het oude Griekenland. Hier ontmoeten ze een aantal belangrijke
filosofen die vooral bezig zijn met
hun eigen theorieën. De kinderen
moeten uit handen blijven van
woeste rovers, en de filosofen zo
ver krijgen dat ze hen helpen om
terug te keren naar de 21e eeuw.
Quintus Masius sprak met beide filosofen over de uitdagingen van
het schrijven van een filosofisch
kinderboek, romanfiguren die een

eigen leven gaan leiden, en de misogyne stereotypering van Xantippe.
Tekst: Quintus Masius
Hoewel ik van De Kinderen van
Chronos heb genoten en ook mijn
nichtjes er een plezier mee heb gedaan, was ik toch een beetje verrast dat jullie hier mee aankwamen. Wat lag ten grondslag aan
het schrijven van zo’n boek?
Erno: Ik ben heel lang geleden begonnen met het schrijven van dit boek. Het
is eigenlijk begonnen toen ik mijn kinderen voorlas uit de kinderbijbel. Nu heb
ik zelf niet zoveel met het geloof, maar
tijdens dat voorlezen begon ik mijzelf af
te vragen waarom er niet zoiets was
voor mijn traditie: de filosofie en de we-

tenschap. Iets wat aardser is. En toen
heb ik een tijdje geëxperimenteerd met
vormen. Om te kijken wat er zou kunnen werken om iets over de verschillende filosofen uit te leggen in de trant van
de kinderbijbel. Op een gegeven moment heb ik dat helemaal losgelaten,
maar dat was wel mijn eerste gedachte:
een verzameling van filosofen in de
trant van de kinderbijbel.
Waarom heb je dat idee uiteindelijk losgelaten?
Erno: Op een gegeven moment wilde
ik meer een lijn tussen de verschillende filosofen. Anders krijg je allemaal
losse stukjes en veel filosofie is ook
wel relatief aan de tijd en omstandigheden. Ik heb toen gekozen om mij te
beperken tot filosofen in de Griekse

oudheid. Allereerst bestonden de verhalen uit korte stukjes over de verschillende filosofen, maar ik merkte dat er
bij hun een behoefte bestond voor wat
meer verbinding tussen de verhalen.
Na lang nadenken heb ik besloten een
plot te ontwikkelen.
Er zijn verschillende tijdperken
aan te wijzen die belangrijk zijn geweest voor de filosofie. Waarom
heb je gekozen voor filosofen in de
Griekse oudheid?
Erno: Voor de meeste kinderen is dat
toch het begin, maar ik heb ook met
het idee gespeeld om het boek te laten
spelen in een niet-westerse filosofische
cultuur. Verder kun je natuurlijk ook
de focus leggen op interessante gedachten in plaats van denkers. Maar ik ben
zelf gefascineerd door de Griekse oudheid en ik heb iets met Griekenland.
Dus de keuze om het verhaal daar te laten afspelen is een beetje op deze persoonlijke voorkeur gebaseerd.
Marthe, hoe ben jij bij dit project
betrokken geraakt?

Marthe: Ik beschouw mijzelf als een
hobby-illustrator, maar heb altijd wel
een droom gehad om een kinderboek te
illustreren. Jaren geleden heb ik dit weleens aan Erno laten weten.
Erno: En toen ging bij mij een lampje
branden. Ik had een manuscript voor
een kinderboek op de plank liggen,
maar nog geen illustrator.
Marthe: En ik had daar wel interesse
in! Hoewel ik eerst als illustrator ben
gaan lezen, vond ik dat er het een en ander aan schortte. Allereerst de plot: het
blijft een uitdaging om filosofische theorieën te verwerken in een plot. In De
wereld van Sofie loste de schrijver dat
op door de geheimzinnige brieven die
Sophie ontvangt. Die kant wilden we
echter niet opgaan omdat er dan vaak
een breuk ontstaat met het verhaal.
Wij wilden de filosofische theorie onderdeel laten zijn van de plot. Of dat gelukt is, laat ik graag aan de lezer over.
Daarbij had ik wat inhoudelijke kritiek.
Zo heb ik bijvoorbeeld voorgesteld om
de misogyne karikatuur van Xantippe,
de vrouw van Socrates, te veranderen.
Volgens deze karikatuur was zij een hel-

leveeg. Socrates daarentegen waardeerde haar zeer omdat hij op gelijkwaardig met haar kon discussiëren.
Op wie zijn de hoofdpersonages
Laura en Bruno gebaseerd?
Marthe: Eerst weerspiegelden deze personages vooral Erno’s kinderen. Dit is
geleidelijk veranderd. Zo zit er, bijvoorbeeld, in het boek vier jaar verschil tussen Laura en Bruno, terwijl dat verschil
bij Erno’s kinderen veel kleiner is. Ook
hebben we de karakters in het verhaal
wat meer van elkaar onderscheiden. Zo
is Bruno een jong kind met soms impulsieve reacties, Laura daarentegen het oudere en verstandige kind.
Erno: Ik had daar in het begin wat
moeite mee, want het ging oorspronkelijk wél over mijn kinderen.
Marthe: Ik heb toen ook veel moeten
zeggen: “Je doet dit voor het plot, niet
voor je kinderen. De tijd van voorlezen is voorbij.”
Erno: Dat is waar, en op een gegeven
moment weekten de romankarakters
zich los. En gelukkig zijn mijn kinderen nu zo oud dat er een groot verschil

bestaat tussen hen en de Laura en Bruno uit het boek.
Marthe: Wat meespeelde is dat toen Erno dit project begon zijn kinderen rond
de zes jaar oud waren. Rond die leeftijd
zijn kinderen nog erg afhankelijk van
volwassenen, maar een lezer van elf jaar
vindt een verhaal over afhankelijke kinderen niet interessant. Zo’n lezer wil
meer avontuurlijke personages die risico’s durven te nemen, eigen doelen voor
ogen hebben, en niet constant op zoek
zijn naar zorgverlenende volwassenen.
Over karakters gesproken, zelf
vond ik Thales één van de sterkste
karakters uit het boek. Dat vond
ik verrassend omdat er weinig
over hem bekend is. Hoe hebben
jullie dit karakter geconstrueerd?
Erno: Er zijn natuurlijk wel een aantal
verhalen aan hem toegeschreven en op
basis hiervan hebben we gefantaseerd
wat zijn karakter zou kunnen zijn. We
kennen allemaal het verhaal over Thales die in een kuil loopt terwijl hij naar
de sterren kijkt. In het verhaal wordt

De plot borduurt verder op de originele bronnen

Thales met dit incident gepest. Ik wilde
Thales vooral als een buitenstaander
opvoeren, maar tegelijkertijd ook als
iemand die door de machthebbers wel
degelijk serieus wordt genomen. Hoewel Thales aan de ene kant door iedereen belachelijk werd gemaakt om zijn
abstracte ideeën, lieten ze hem wél rivieren verleggen en anticiperen op
zonsverduisteringen. Deze spanning
hebben we bewust in het verhaal naar
voren willen brengen.

Waarom vonden jullie het zo belangrijk om deze ambiguïteit ten
aanzien van Thales zo duidelijk
naar voren te brengen?
Marthe: Thales is ook wel mijn favoriete personage, want hij is het meest uitgewerkt, met name door de ambiguïteit die Erno aanhaalt. Ik denk dat
zo’n ambiguïteit vandaag de dag ook
nog wel herkenbaar is. De huidige
machthebbers bestaan uit politici, hun
adviseurs, en wetenschappers. Hoewel

we vaak aannemen dat deze mensen
ons het beste kunnen besturen — we
hebben politici per slot van rekening

democratisch gekozen— vinden we het
ook wel leuk om ze belachelijk te maken. We houden ervan om ze te stereotyperen als wereldvreemde personages. Deze ambiguïteit is nog steeds
herkenbaar, ook voor kinderen.
Ik had soms wat moeite met het
moreel kompas van Thales.
Marthe: Dat is natuurlijk ook wel een
beetje de tragiek van zo’n karakter. Het
is interessant om te bedenken hoe Thales
zou reageren wanneer hij opeens twee
kinderen uit de toekomst op zijn stoep
ziet staan. Wij dachten dat Thales daar
helemaal niet zo op zat te wachten, want
hij is bezig met zijn abstracte theorieën
en heeft wel iets anders aan zijn hoofd.
Daarbij is Thales in het verhaal ook erg
sceptisch. Thales neemt niets zomaar
voor waar aan als er geen wetenschappelijke verklaring voor te vinden is. Dus als
kinderen hem komen vertellen dat ze uit
de toekomst komen en met een magische
drievoet terug kunnen reizen, is Thales
sceptisch en wil hij ze allereerst als slaaf
verkopen aan een liefdevol gezin.

Erno: Binnen die context was dat helemaal niet zo’n gek idee van Thales. Slavernij was in die tijd helemaal geen taboe en slavernij bestond in gradaties.
Wanneer je, bijvoorbeeld, in de zilvermijnen als slaaf te werk werd gesteld
was je situatie uiterst precair. Maar wanneer je tot huisslaaf werd gemaakt binnen een liefdevol gezin had je het vaak
niet zo slecht. Daarbij kon je in veel gevallen jezelf vrijkopen.
Marthe: Binnen de context handelde
Thales daarom ook niet irrationeel. Ik
zou er ook moeite mee hebben wanneer
er twee kinderen op mijn stoep zouden
staan die vertelden dat ze uit de toekomst kwamen. Dan zou ik ook de bevoegde instanties bellen.
Wat waren de grootste uitdagingen bij het schrijven van dit boek?
Marthe: We hebben erg moeten werken om het plot sluitend te krijgen.
Hierdoor bleken bepaalde fantasie-elementen (bijvoorbeeld tijdreizen, vlekkeloze vertalingen) echt noodzakelijk te
zijn. Daarbij moesten we heel scherp

de consistentie tussen het verhaal en
de tekeningen in de gaten houden.
Wanneer de kinderen in het verhaal
een trui droegen, dan kon ik ze bijvoorbeeld niet afbeelden met een bodywarmer. Ook moesten we situaties vinden
waarin het logisch werd dat de filosofen met de kinderen gingen praten.
In hoeverre hebben jullie bronnenonderzoek gedaan naar de verschillende filosofen die in het
boek voorkomen?
Erno: We zijn zo dicht mogelijk bij de
bronnen gebleven. Hoe Diogenes handelt in het boek komt bijvoorbeeld overeen met beschrijvingen over hem. En
de argumenten die in het proces tegen
Socrates worden beschreven kwamen
in het daadwerkelijke proces voor. Hier
en daar hebben we alleen woorden veranderd om dichter bij de beleving van
de jeugdige lezer aan te sluiten.
Marthe: De plot borduurt verder op
deze originele bronnen. Het enige
waarin we enige vrijheid hebben geno-

men is met Diotima en Aspasia. Deze
filosofen hebben we samengevoegd;
dit om het karakter van Aspasia wat
meer diepgang te geven. Bij de werkelijke Aspasia blijft het onduidelijk of
zij nu een bordeel runde of het huishouden van Perikles overzag, maar
wél was zeker dat ze deze plek openstelde voor belangrijke discussieavonden. Echter, wanneer zij in het boek
spreekt, dan verwoordt zij de filosofie
van Diotima zoals Plato deze in zijn
Symposium beschrijft.
Is er een reden waarom jullie hier
zo authentiek mogelijk wilden zijn?
Marthe: Het is natuurlijk prettig wanneer een 11-jarige die dit boek leest een
aha-erlebnis krijgt wanneer deze later
— op de middelbare school bijvoorbeeld
— met het proces van Socrates of Plato’s
Symposium in aanraking komt.
Erno: Daarbij proberen we het boek de
moeite waard te maken voor voorlezende ouders. We proberen de filosofische
denkbeelden zo helder mogelijk te pre-

senteren. En wanneer je deze al kent,
moet je misschien gniffelen omdat we
met verschillende elementen spelen.
Smaakt dit naar meer?
Marthe: Ik heb het illustreren van een
kinderboek nu van mijn lijstje af kunnen strepen. Ik vond het een interessante ervaring, maar ik voel niet direct de
behoefte om meer illustraties te verzorgen voor kinderboeken.
Erno: We hebben nog wel eens gegrapt
dat we een hele reeks kunnen maken:
Laura en Bruno in de middeleeuwen,
Laura en Bruno en de Wiener Kreis, et
cetera. Toch zien we zo’n reeks nog
niet als serieuze optie. Kijk, mocht dit
boek nu een daverend succes worden,
dan willen we wel nadenken over een
eventueel vervolg, maar we hebben beiden nog genoeg projecten lopen.
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